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geograficzna na wldnokruu

życia.

Pomiar i wykonanie j1ed.nolitej mapy kraju jest w czasie
pokoju podstawowym elementem pracy dla obronnej organizacji terenu; na nich, jak na, falach eteru, bystro i niezachwianie
przebiega świadoma celu my~il strategiczna; na nich krystalizuje się
przebłyskiem iskry śmiało wykwitający taktyczny plan działania.
Na pomiarach i mapach podstawowych opiera się także cały
aparat administracyjno-gospodarczy państwa, we wszystkich przejawach swego życia, zarówno w stadium orki jak siewu i żniw. Rytm
pracy biur planowania, tęilno twórczości urbanisty, geologa,
hydrografa, rozwój ośrodkćiw przemysłowych, węzłów i tras
komunikacyjnych, to odzew wtórny tempa pomiarów i kartografii Jeśli ich na czas nie ukończono lub nie postawiono na
właściwym poziomie, jeśli nie uzgodniono całokształtu zamierzeń ze stanem faktycznym podstaw geodezyjnych i materiałów
kartograficznych, rytm się plącze i łamie, projekty stają w połowie drogi lub o ile czas nagli - zostają 0 zawieszone
w powietrzu" jako prace pr,o wizoryczne.
Rzuciwszy okiem choćby pobieżnie na szereg sprawozdań
Międzynarodowej Unii Geodezyjnej i Geofizycznej i na raport
Międzynarodowej Unii Geograficznej z r. 1934, zobaczymy jak
okazale wygląda nasz doro,bek pomiarowy i kartograficzny na
ekranie porównawczym pra,c całego świata. Kiedy jednak dopełnimy sobie ten obraz wy:ników ułamkami dyskusji sejmowej,
zamierzeniami wielkiej rozbudowy gospodarczej Rzeczypospo-

litej. wyjaskrawią się przed nami białe plamy dalszych, potrzebnych, naipilniejszych, bo nie wykonanych jeszcze prac.
Myśli, skupione pieczołowicie dookoła obrony Rzeczypospolitej i wewnętrznej przebudowy gospodarczej, uległy w ostatnich latach dużym przemianom. Drogą dość nagłej ewolucii
przemiany te. znikąd nie narzucone, stały się naraz, jak samoczynny odruch świadomości jasne nietylko w całym zespole
czynników rządu, ale wśród ogółu obywateli. Nurtem tych myśli
wydaje się być pogląd, że:

,.Rzeczpospolita żyje i pracuje na całej swej powierzchni",
,,Rzeczpospolita broni się tarczą całej swej powierzchni, odpornoś
cią całego organizmu, a nie jedynie wąskim pasem granicznym" 1 ).
Harmonia i koordynacja poczynań wszystkich rozkazodawczych komórek organizmu państwowego była teJ!:o nastawienia
niezwłocznym wynikiem. W tym rozumnym stanie rzeczy nie
może być mowy o jakimś oderwanym „wielkim planie pomiarów",
potrzebnym tylko jednemu działowi gospodarki państwowej;
istnieje natomiast i staje się powszechne przeświadczenie, iż
jedynym planem bezwzg[fdnym, który może być stawiany realnie,
to Wielki Plan Obrony; wchłania on wszystkie projekty i zamierzenia. a fermentacja i filtracja ich daje w rezultacie klarowny
przesącz, jedyną rację stanu: robić to, tam i wtedy.
Wojskowa służba geograficzna. mając sobie powierzone
jednolite prace geodezyjne. zdjęcie kraju oraz opracowanie
znormalizowanych map całego państwa spełnia swe zadania,
występując jako rzecznik sprawy obrony Rzeczypospolitej, a nie
tak zwanych „interesów wojska".
W pracy tej trzeba podołać wielkiemu zadaniu, w którym
bogate żniwo pokoju, będące samo w sobie celem, jest zarazem
zasadniczym warunkiem sprostania ciężkiemu obowiązkowi wojny.
Wielki zasięg tych robót, zazębiony ściśle z całokształtem
wewnętrznych zamierzeń państwowych, rozgałęzia się, rozszerza
i specjalizuje, czerpiąc w szerokiej dziedzinie nauk ścisłych
i stosowanych wszystko to, czego wymaga krąg zainteresowaÓt
wypływających z życiowego zrośnięcia się działań wojs](a z terenem i mapą.
Praca zatem, dla której zorganizowano Wojskowy Instytut
Geograficzny w Warszawie i utworzono w składzie korpusów

-

wacji

li

1
) Nie iest to ten
życia pal'.lstwowefo.

jakiegoś programu; stylincfę tę priyiąłem z obser-

Stoisko kwartalnika na Międzynarodowej Wystawie Kartografii w Warszawie 1934 r.

osobowych wojska - korp,u s geografów, posiada w całokształcie
swych zadań pierwszorz~;dne znaczenie dla państwa i wojska,
niezawsze jeszcze doceniane i rozumiane przez ogół.

Blaski I denie.
Nowoczesna organizc11cja pracy wymaga aby swemu środo
wisku, a w szczególności dalszemu otoczeniu powiedzieć po co
jesteśmy i co robimy; dyktuje to nietylko potrzeba ścisłego
kontaktu ze światem naulki i techniki, ale i konieczność wyrobienia w społeczeństwie, a przede wszystkim w samym wojsku
należytego zainteresowani.a, a w skutku uzyskania kredytu moralnego dla potrzeb i pr·acy wojskowej służby geograficz.nej.
Z tej myśli przewodniej zrodziła się w łonie Sekcii Geograficznej Towarzystwa ~Viedzy Wojskowej inicjatywa wydawania kwartalnika „Wiadomości Służby Geograficznej". Na
posiedzeniu zarządu Sekcji Geograficznej 18 października 1926 r.
uchwalono na podstawie memoriału, przedstawionego przez
porucznika geografa Ap o 1o n ius z a Z ary c h tę, potrzebę wydawania specjalnego czasopisma o charakterze naukowym, poświęconego zagadnieniom wojskowej służby geograficznej. Od
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tego prywatnego projektu człopków Sekcji Geograficznej, do
realiżacji wydawnictwa minęły zaledwie 2 kwartały, a to dzięki
wielkiej ruchliwości komitetu organizacyjnego, a w pierwszej
linii dzięki niezwykłemu darowi przekonywania, którym błyskał
i zwyciężał, niestrudzony i oddany sprawie por. A. Z ary c h ta.
Po uzyskaniu zezwolenia władz ukazał się Rozkaz Dzienny
Nr 14 Wojskowego Instytutu Geograficznego z dnia 8.III 1927 r.
powołujący do życia redakcję i komitet redakcyjny.
Było to przeszło 10 lat temu. W niespełna 2 miesiące
potem opuścił prasę zeszyt 1-szy kwartalnika, wydawanego przez
Wojskowy Instytut Geograficzny i Sekcję Geograficzną T.W.W.
Kapitał zakładowy utworzono ze składek oficerów i udziału
Sekcji Geograficznej.
Dzięki gorącemu poparciu przez Szefa Administracji Armii
i Szefa Wojskowego Instytutu Geograficznego, uzyskaliśmy trwałe
podwaliny dalszego rozwoju wydawnictwa.
Pierwsze dwa zeszyty były rozdane na odbywającym się
wówczas w Polsce Kot11tresie Geografów i Etnografów Słowiańs
kich, wskutek czego bezpośrednio nawiązaliśmy kontakt z szeregiem placówek analogicznych zagranicą; dalszą wymianę wydawnictw przeprowadziliśmy w ciągu 1oku z całym światem
techniki i nauki tego działu.

*

Zaraz podczas pierwszych dni wydawnictwa wyjaśniły
nasze stosunki ze sferami naukowymi w Polsce;
spotkaliśmy naogół serdeczną uprzejmość, wielkoduszną bezinteresowność. niekiedy i źle ukrywaną zawiść i jawną nienawiść.
Już w pierwszych latach wydawnictwa zmuszeni byliśmy
spokojnie odpierać niechętne recenzje o wydawnictwach W J.G.,
umieszczane przez zagrożonych w dochodowości przedsiębiorców
i naruszone w swej wyłączności autorytety.
Stojąc zawsze na gruncie pracy dla dobra Rzeczypospolitej,
jako organ Wojskowego Instytutu Geograficznego, nie mogliśmy
mieć na względzie niczyich interesów zawodowych ani intencji
osobistych. Rola nasza wymagała pracy w uczciwej i silnej
formie; usiłując jej podołać trafialiśmy nieraz na dziedziny nie·
tknięte ani ręką, ani decyzją, ani myślą konkretną wielkiej
nauki. Nie mogliśmy czekać aż ktoś, kto powinien działać i sądzi,
że jakoby zrobi to lepiej, poweźmie wreszcie postanowienie.
Musimy iść naprzód i bez zwłoki. Nie moż~my także czekać
aż zechcą się pogodzić zawzięte indywidualności w toeach splendoru nauki.
się
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Stoisko kwąrtalnika na wystawie międzyn, prasy technicznej w Warszawie 1935 r.

Rzeczpospolita bro1ttl się odpornością całego organizmu nie możemy dopuścić sła:bych punktów w ławie betonu, na której
stawiamy słupy naszej konstrukcji.
Polska czeka od sz1?regu lat na unifikację Polskich Towarzystw Geograficznych; towarzystwo takie, jednolite, mogłoby
podjąć poważne prace; narazie jednak trwa dalej stan jakiejś
nieszczerej apatii i władze towarzystw nie mogą dojść do porozumienia. Sprawa ta 1,tała się już przykrą tradycją. A stan
"anomalii i zaburzeń" 1między magnetykami, doprowadzający
do zbytecznych „listów otwartych", zamykających prawdziwie
otwartą treść między wierszami, czyż przynosi chlubę nauce
polskiej i korzyść państwu 1
Istnieje jednakowoż przez rząd i społeczeństwo obdarzona
zaufaniem i dużymi przywilejami Polska Akademia Umiejętności, istnieje Rada Nauk Ścisłych i Stosowanych, czyżby
były za wielkie czy za małe, za silne czy za słabe, a jeśli nie
takie, to jakie i czemu ni1e podejmą zdecydowanie i natychmiast
kroków dla wprowadzenia w sprawach tych harmonii o którą
woła życie, godność nauki, siła państwa? A może sobie powiemy za pewnym wybitnyno geografem, teraz politykiem, (każda
wielkość miewa momenty chwiejności), że organizowanie nauki dla

V

dobra społecznego, siły i obronności paiistwa, to poprostu paskudny etatyzm, ba, totalizm, dla którego może lepiej nic nie robić a nawet go zwalczać?
Uważamy za element nieocenionej wartości mocny b 1ok
n a u ki, zorganizowany z ludzi głębokiej wiedzy, wielkiej myśli,
wszechstronnego doświadczenia, k t 6 r y b ę dz i e c h ci a ł b y ć
e ks p 1o at o w a ny d l a d ob r a o g 61 n e go, dla siły paflstwa. Wtedy okaże się nam prawdziwy piedestał nauki, zbudowany z entuzjazmu i dobrowolnej ofiarności pracy, (czego
mamy śmiałość żądać od prostego robotnika), z zaparcia się
własnych wielkich ambicji, z zaniechania anh:nozji osobistych,
z wyzbycia się patyny, powolności, namaszczenia i patetycznej
tromtadracji. I togi zajaśnieją wtedy żywą tęczą barw, dostojeństwem fartuchów roboczych.
Gdy po okresie trudu odwrócimy dnem do góry nasze
taczki szarego, codziennego znoju, ujrzymy lśniącą złotą tarczę
chluby.
Do celu zmierzamy prosto: kto nie rad dźwitać taczek, nie
przystoi mu złota tarcza.

*
Po tej wizyjnej dygresji wróćmy do tematu; trzeba zaznakwartalnik uzyskał szybko prawo obywatelstwa zarówno
w sferach naukowych w kraju jak i zagranicą; w komitecie
redakcyjnym i na liście współpracy mieliśmy 19 profesorów,
a Zakłady Geograficzne Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Józefa
Piłsudskiego, Stefana Batorego i Jana Kazimierza zasilały wydawnictwo bardzo wartościowymi pracami, które pozwoliły rozsze·
rzyć zakres naszego pisma także w kierunku geografii opisowej,
morfologii, demografii i problemów kartometryczne - statystycznych. Pogłębiliśmy tymsamym zasięg krzewienia zainteresowania tymi dziedzinami wśród oficerów-geografów. Również grono
profesorów jak i słuchacze Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej zapewnili nam wydatną współpracę - w szczególności
Wydziały Geodezji i Katedry Astronomii. Centralne Biuro Hydrograficzne przy Min. Komunikacji oraz Biuro Hydrograficzne
Marynarki Wojennej przyczyniły się wydatnie do rozwinięcia
działu hydrograficznego; w rezultacie w porozumieniu z Biurem
Hydr. Mar. Woj. począwszy od r. 1929 poczęliśmy dołączać
do zeszytów „Wiadomości Służby Geograficznej" - ,,Wiadomości
Żeglarskie", obejmując tymsamym całokształt zagadnień pomia·
rowych w Polsce na lądzie i morzu.
czyć, że
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10 łomów kwartalnika "Wia,domości Służby Geograficznej" 1927 -

1937

.
Ale bezsprzecznie najcenniejszym dorobkiem naszym były
indywidualne artykuły oficerów - geografów, jako wyraz tętna
własnego warsztatu pracy- i coraz wzrastających zainteresowań
naukowych. Stosunek współpracy oficerów wyraził się cyfrą
318 artykułów i notatek, współpracy osób cywilnych cyfrą
87 artykułów j notatek.
Co do treści artykułów, to wydrukowaliśmy ich z zakresu:
1. Geodezji i Geofizyki (Triangulacji, Niwelacji, Astronol)lii, Topografii, Fotogrametrii, Magnetyzmu i Meteorologii) . . . . . . . . . . . . . . .
,
221
2. Kartografii • • • . . • . . . . . • •
72

.

.

..

3. Geografii (Opisowej, Statystycznej, Morfologii, Demografii, Geologii, Krajo1znawstwa) . . . . . . . . •

88

4.. Hydrografii . . . . . . . . . . . . . . . .

24
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Trzymaliśmy się zasady , te pismo naukow o-spraw ozdaw cze,
poświęcone tej gałęzi wiedzy musi być bogato ilustro wane
i wyposażone w dobre, graficz ne załączniki. Trudno wyobrazić
sobie rozważania kartogr aficzne , lub rozpra wy geograficznoopisow e bez doskonałego unaocz nienia graficznego omawi anego

-tematu. W ciągu okresu 10- ciu lat dołączyliśmy do naszeQo
pisma 101 map, w tym znaczn a ilość barwn ych oraz 138 tablic
i załączników częściowo wi_elobarw nych.
Niejed nokrot nie podejmowaliśmy sprawy , wymagające szerszego rozważenia niżby na t o pozwolił artykuł; taką była kwest ia
magn etyzm u, której poświęciliśmy cały zeszyt 1-193 0 r.
Wtedy ukazały się poraz pierws zy mapy zboczeń i uchyleń
magne tyczny ch w opraco waniu mjr. artyler ii A. Mar c ba n da,
stanowiące dla artyler ii cenny materiał podsta wowy, a cały problem magne tyzmu w Polsce został wyczerpująco omówiony.
Zeszyt ten był odskocznią, która umożliwiła nam podejście do
regula rnych prac pomiar owych magne tyczny ch w parę lat później.
Również oddzie lny zeszyt poświęcony był s Pr a w ie ko1 o n i i (4/1930), zaczynającej sobie wówcz as w Polsce wyrabiać
zrozum ienie. Pragnęliśmy w tę stronę nietylk o zwrócić oczy
i uszy służby geograficznej, ale dać jej pogląd na warun ki pracy
i metody pomiar ów kolonia lnych znakom icie ujęte w artyku le
płk. armii franc. Edwar da de Mart o n n e.
W piśmit naszym znajdowaliśmy zawsze miejsc e na rozwijani e inicjat ywv myśli geograficznej, na pogłębianie zainter esowań zawod owych , na doskon alenie wykształcenia fachow
ego.
Ale dziedz ina ta zawsze nowa, zawsze niezamknięta i niewyczerpa na pozost awia nam otwart e dro~i do dalszy ch dążeń,
więcej już skrysta lizowa nych.
Jak daleko sięgniemy do histori i organi zacji wojska , lub
admini stracji państwowej, wszędzie spotka my się z charak terystycz nym, prawie znorma lizowa nym system em podcho dzenia
do zagadnień pomiar ów i kartogr afii: w o s t a t e c z n e j p ot r z e b i e, z b y t p ó ź n o. Wynik iem tego było, że król,
,,rerum novarum słudens" lub wódz naczeln y, który map potrze bował natych miast, wywie rali gwałtowny nacisk na zbyt słabe
komór ki służby geograficznej, dążąc do i 1o ś c i o w e g o, bardzo
szybki~go wykon ywania prac. Autom atyczn y upadek i a kości,
związany z wyczer paniem person elu zawod owego , był
tego
stanu rzeczy natura lnym następstwem.

-
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Napole on nieusta nnie pilnował udręczonych
w r. 1804 26.X pisze do .minist ra wojny:

inżynierów;

„Sądzę,

te i1~tynler owie pracują, lecz nie jestem pewien c:iy
dobrych :iaaad, skoro wynika, te trzeba będzie 20-tu
lat do wyko6.cz eoia map l planów. Jest to praca wykonyw ana zanadto za przyszłe pokolen ie. Inżynierowie aą zdolni do robienia co
z:echcą. Prouę ,lę upewnić, te ich prace nie są
zakrojon e na zbyt
daleką metę. Doh11iad czenie uczy, że najwięknym
błędem w og6lnel
administ racji jest chęć zrobieni a ~ duto; to prowadz i do tego, te
się niema tel!o co p,o trzeba ').
Zniecie rpliwio ny i zawzięty rozkaz uje Napole on w Schoen pracują według

brunni e (1806 r.):

„Co wiec:i: 6r będzi e mi przeds tawion y raport
o pr ac ac b każdel!o intynie ra".

Dziś
ilość

potrze by

są

nie mniej pilne a ich

nieodstępne

sateli ty-

i jako ść krążą niespo kojnie po swych drogac h, utrzym ane

w równo wadze magne tyczny m napięciem sił i precyzją i ener·
gią rozkaz u, siłą woli wylk onawc y.
Pogoń za wykon aniem progra mu pracy, prawd ziwy wyścig
sprawności technic znej i irnetody organi zacji pracy w polu,
daje
w szczególności topogr afowi możność zmanie rowani a się już
w pierws zych latach robót. Kierun ek nadany w szkole topografów, a nawet pewne wskaza nia kierow nika grupy, w żywio
łowym tempie pracy okazać się mogą zbyt wiotkie ,
aby topograf, chcący się utrzym a,c na powier zchni życia, uie popadł,
nieświadomie nawet, w :indywidualną manierę lub,
co mniej
groźne, w rutynę urzędniczą.
Jakkol wiek sam charak ter pracy sprzyj a pewne mu ujedno stajnie niu typu pracow nika, ale da się to naprawdę zachować
i spotęgować jedyni e pr'z y p 1a n o w e j m e t o d z i e pe ri o·
dy cz n ego p r z e szk a 1 a n i a oficera geogra fa przez cały
czas jego służby.
Troska o sprecy zowan ie typu ofice ra geogr afa,
o analizę sposob ów, zmierzających do stałego szk o Ie n i a fach owe Q o i ofic e rs k ii ego, to motyw przewo dni zadań
naszego pisma. który zmusz a do podcho dzenia doń szeroką
platformą złączonych z sobą zagadnień.
,.Kom i s s y a W o j s k o w a zarąd:iając o obronie krafu, powinna czuć i czuje znpeWtle potrzebę tych wiadomo ści, lct6re z wymiaru całego kraju i konstnik cyi dokładnej jego .Map p y wynlkafl
l,
bo dopiero wtenczas w a zys t kie projek t a obr o ny, fundując
e
aię na wiadomości pewnej kra ju nie będą podległe
tym omyłkom,
w kt6re nas niewiadl omość l domysł przy najlepsz ych chęciach
do-

prowadzić może" 1 ).
----

I

') .,Correap ondance de Napoleo n I-er", l X p. 31.
') Z projektu pomiaró w państwa i wydawn ictwa mapy, pr:iedsta
wione(!o
pr:iez Tadeusz a Czackieg o na „Komiss yi Skarbow ej" Sejmu, je,ienią
1790 r. Proteid ten ZlJlwec:iyły pótniejsz e nie11zcięścia Polski
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Skoro pomiar kraju i konstrukcja iego mapy była i jest
u nas tak ważnym elementem obrony, że powierzono go do wy·
konania wojsku, to nie może być obojętne czy oficer geograf,
którego „szkiełko i oko" musi ujmować zadanie ściśle naukowo
i technicznie, ale pod kątem przeobrażeń wojny, czy ten oficer
jest naprawdę świadomy zagadnień wojennych, czy porusza się
po omacku, spraw ując raczej funkcję geometry. Oficer może
służyć sprawie w br o n i lub bronić sprawy w sł u ibi e, (to jedynie
gra słówl, lecz nigdy n ie może mu być obce śro do wis ko
wojny w żadnym szczegół~ dla którego pracuje
w pokoju, w żadnej formie w której może być
u ż y t y w w o j n i e.

organizacji wojska. Nie martwi nas mało ciekawa sylwetka
chciwca i pieniacza, jakim był pierwszy szef służby geograficznej
pułkownik Bakałowicz 1) Ul czasów Stanisława Augusta; możemy
mu to śmiało darować, a raczej cieszyć się tym, że wogóle
w owych czasach było ju:Ł zrozumienie dla prac służby geograficznej. Oblicze czytelnika rozpromienia się natomiast w całej
pełni 1 gdy zapoznajemy si.ę z rozwojem kartografii wojskowej
za czasów Stefana Batoreato, kiedy nietylko sam król, rozmiło
wany w tej dziedzinie, ale szereg oficerów czynnie pracuje, kartując ziemie Polski podług przyjętych wówczas metod.
We wrześniu 1806 r. Napoleon poleca marszałkowi Berthier wydanie w jego imieniu następujących zarządzeń:

,.Jestem mało zadowolony z prac wykonanych przez im!ynier6w..geograf6w; ta pozycja jest :ile zrobiona; .nie .ma tu miejsca na
wykrdlenie przyczółka mostowego - . zasadn1cze1 .rzeczy tu brak.
Tam. dochodzi się do młyna, a następnie przechodzi się przez bagno.
Zamiast wyszczególnić mosty i odgałęzienia rzeki, wykreślono zawikłaną drogę. Mapa ta mogłaby najwytej słutyć zwykłemu podróznikowi;
lecz wojskowo nie mote ona być przydatna. Jeteli żądam wywiadu.
nie chcę aby mi dawano plan wiejski" 1).

„Wydacie rozk11zy aby infynierowie geografowie szli zawsze
w straży przedniej ka,Łdego korpusu, Będą ooi jechać konno i szkicować teren na prawo i na lewo, Będą mi przedkładać codziennie szkice swoich pra,c, które Wam oddam celem zebrania i opracowuia na czysto",

Czy zrobiliśmy cokolwiek przez 10 lat w kwartalniku, dla
wojennego wyszkolenia oficerów geografów, dla zaostrzenia
i dostrojenia naszej analizy terenu pod kątem widzenia rozrostu i przemian możliwości taktycznych armii walczącej?
Pomyślmy w cichości ducha nad tym i odpowiedź zachowajmy dla siebie samychi ale sięgnijmy do pierwszego tomu
naszego kwartalnika (r. 1927) i przeczytajmy w zeszycie 2-gim
str. 155-159; wypowiedział się tam bystro i odważnie (zawsze
ten sam) por. Zarychta. Nerw i ostrze tego referatu - oto
program nietylko Sekcji Geograficznej T. W. W. ale i naszego
pisma. Realizacja tego programu była jednakże i jest funkcją
napięcia. na które składa się suma zadań bieżących wojskowej
służby geograficznej, dobór dróg i środków oraz temperatura
polityczna świata.
W naszych rozważaniach kart ogr afi cz ny c h poczuliśmy
się pewniej i cieplej, dzięki nawiązaniu styczności z polską,
przedrozbiorową tradycją - z dorobkiem dawnych kartografów.
Zawdzięczamy to w pierwszym rzędzie dr Karolowi Buczkowi,
którego szereg bardzo interesujących a nawet odkrywczych
artykułów z histońi kartografii, dał nam możność poznania jej
rozwoju w różnych momentach życia kulturalnego Polski i upew·
nił nas o ścisbm kontakcie prac kartograficznych z duchem
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1)

Pismo Napoleona z r. 1809 (,.Correspondance de Napoleon l•er t. XIX p. 327).

Możemy sobie śmiało powiedzieć, że zarządzenie takie
w Polsce dawnej, już za czasów króla Stefana Batorego było
bardzo bliskie realizacji. Wielka myśl przewodnia w życiu
narodu i wojska występowała w Polsce niejednokrotnie o wiele
wcześniej niż w innych kra1jach Europy.
Artykuły dr Buczka dlodały nam nietylko impulsu duchowego, ale pozwoliły nam d2:ięki doskonałym załącznikom poznać
starą technikę polowych i 1~abinetowych prac kartograficznych,
a ukoronowaniem ich była piękna, w owalu wykonana, barwna
mapa Kamieńca Podolskie,fo z r. 1789 (patrz zeszyt 1 z 1935 r .
.,Wiadomości Służby Geograficznej").
Artykuły, w szczególności rozprawy naukowe, nadsyłane
do kwartalnika, są niekiedy tak poważnych rozmiarów, że
musimy rezygnować z ich druku lub też pertraktować z autorami o redukcję. Trud.no 111ie zaznaczyć tutaj, że przyjęte dotąd
formy rozpraw naukowych, (których największa ilość powstaje
w pracowniach uniwersyteckich) nie odpowiadają wymaataniom
dzisiejszego życia. Umysł,owość dzisiejsza żąda (pod groźbą
nie czytania wogóle pracy), aby zarówno podanie założenia jak
myśli przewodniej, oraz ca:ły przebieg dociekania prawdy były
w istocie prostolinijnym zmierzaniem do celu i żeby autor rozprawy bezwzględnie cały wysiłek skupił na szybkim odnalezieniu owego poszukiwaneJgo problemu, zamiast wkładać zbyt
wiele pracy w zaczynianie i miesienie naukowego ciasta, któremu
i)

Oficjalny tytuł: "pułkownik kart iteograłicznych",

XI

jeszcze pozwala się wyrosnąć ponad pojemność dzieży własnych
zamiarów, po to tylko, aby później dłubać w p ~ :i;ukiwaniu
skrzętnie ukrytefo „mi~dała".
Redakcja naszego kwartalnika, będąca jednocześnie referatem wydawniczym Sekcji .Geograficznej T.W.W. była zmuszona

............
--------,

16 tomów. Książki "z trz,ema trójkątami" stały się wkrótce
popularne i obejmowalły z jednej strony kierunek podręcz
ników poglądowych, mających zastąpić nieistniejące jeszcze ,
w danym dziale instrukcje, z drugiej strony miały służbie geograficznej dać pewnego ro,d zaju „oddech świata" przez monografie różnych krajów; poza tym wreszcie podawały ważniejsze.
referaty sprawozdawcze, którymi służba geograficzna chciała
się podzielić z zainteresowanym gronem fachowców.
Ogółem 16 tomów obię:ło 2333 stron oraz 15 map. Tom 8
Katalog
punktów trygono1metrycznych 11 (578 stron i 4 mapy}
11
w opracowaniu mjr. Michałowskiego i kpt. Sikorskiego jest
pierwszym wydawnictwem t:ego rodzaju, które objęło całokształt
rezultatów prac triangulacyjnych austriackich, niemieckich i rosyjskich na ziemiach Polski.
Tom 7 "Fotogrametria" ·w opracowaniu mjr. Lipki jest pierwszym podręcznikiem, który zaznajamia czytelnika z całokształ
tem prac pomiarowvch i gabinetowych w dziedzinie fotogrametrii.
Każda z wymienionych w powyższym spisie książek ma swoje
szczególne zalety i miała sw,oją specjalną „gwiazdę pomyślności";
były to wszystko książki podyktowane potrzebą chwili, nie straciły jednak nic na swej akb11alności.
dość

*

Biblioteka

Służby

1. Topografia - Kreutz:ioger.
2. Słutba geografiez:na armii - Levy.
3. Podręcznik triangulacji - Hodgson.
4. Pomiary wojenne - Boelcke.
5. O sposobach przedstawiania terenu
na mapach - Pietkiewicz:.
6. Polskie tereny kolonizacyjne - M.B.
Lepecki,

7. Fotogrametria - Lipko.
8. Katalog punktów trygonometrycz:nych - Michałowski i Sikorski.

Geograficznej.
9. Odwzorowanie quasi-stereograficzne W.J.G,-Biernacki i Słomcz:yó1ki.
10. Sieci bazowe - Dulian.
11. Uzgodnienie wyników triangulacyj
na obszarze Polski - Słomczyński,
12. Kaukaz: - Tewzadze.
13. Abisynia - Korczakowski i Woydyno.
14. Liberia - Kopczyńaki.
15, Turcja - Kurczewski (w druku).
16. Polska wyprawa na SpitsbergenZawadzki i Zagrajski.

dla wybitnych prac napływających do kwartalnika znaleźć inne
ujście; z czasem nawet ustalono własny program: czego nam
w zakresie tych wielkich prac potrzeba. To ujście stanowiła
„Biblioteka Służby Geograficznej", w której do dziś dnia wydano

.....
XII

Podczas gdy kwartalni!< nasz i Biblioteka Służby Geogra·
ficznej urabiały środowisko pracy służby geograficznej i tej pracy
opinię, w Sekcji Geograficznej T. W. W. powstał wniosek aby
dla spopularyzowania wiedz:y o mapie w całym wojsku i społe
czeństwie organizować wystawy i cykle wykładów. Wykłady te
spotkały się z dodatnią oc:eną i z rozkazu Pana Szefa Sztabu
Głównego były później orgc1LDizowane już oficjalnie przez Wojskowy Instytut Geograficzny w różnych miastach Polski.
W bogatej spuściźnie rozkazów Pierwszy Marszałek Polski
Józef Piłsudski tak między innymi pisze o mapach:
" • • . • • spostrze,głem, że obchodzenie się z mapą u oficerów
jest bardzo liche. Tymczasem mapa jest daleko skuteczniejszll bronią w rękach oficera, lnit jego pałasz i nawet jego rewolwer, gdyż
oficer, dowodzący zawuze większą czy mniejszą grupą szeregowych,
jest z:awaze broniony pr:zez broń po&iadaną przez szeregowca, a znowu
szeregowym podczas wcijny mniej potrzebny jest pałasz czy rewolwer
oficera, niż jego dobre: oczy i dobra głowa. Tymczasem prz:ymać
przecie należy, że ołice1rowie znae2nie więcej przykładają swojej pracy
do fechtunku i strzelani1t z rewolwerów, niż do umiejętności szybkiego
i dokładnego zorientowunia się na mapie. A nie przestanę twierdzić.
że jego podkomendnym, których na rany i śmierć prowadzi, znaczcie
więcej, niż jego pałasz: i rewolwer. przydać się może Jego szybka
praca z mapą. Wydaje mi się niekiedy, gdy o tym myślę, że pano-

XIII

wie oficerowie, chocid młodzi wiekiem, 64 zapleśniali i trącą bardzo
myszk4 olbrzymiej dawnej starości. tak jakgdyby powstali z trumien
XIV, XV. XVI wieku, gdy map nie było wcale" •
.,Gdy

więc umiejętność

mapy jest bardziej oficerowi potrzebna,

niż władanie pałaszem czy strzelanie z rewolweru. to nale:ty we
wszystkich wojskach nakazać i rozkazać, aby oficerowie przykładali
przynajmniej tylet wysiłków do szybkiej pracy na mapach. co prrykładają do fechtunku i umiejętności obchodzenia aię i strzelania

z rewolweru czy pistoletu. Leżeć to ma na obowi11zku wazystkich
dowódców, zaczynaj11c od dowódców i id11c wzwyt do najwytazelfo
i najstarszego generała, Naci~k pod tym wzlflędem uwatam za ko·
nieczny i chętnie oswobodziłbym od tego nacisku jedynie artylerzystów, gdybym był pewien, it młodsi artylerzyści, z którymi niestety zbyt rzadko się stykałem, mają taką samą piękną wprawę
w czytaniu mapy, tak iż wydawało mi się nieraz, :te łatwiej ją czy•
tają nit ksią:tkę".

Jeżeli program
zdołał rozbudzić w

sekcji geograficznej T. W. W. choć w części
wojsku propagandę wiedzv o mapie, było to
tylko słabe usiłowanie realizacji myśli naszego Wielkiego
Marszałka.

Publikacje, wystawy i odczyty nie mogły pozostać bez
echa, tym bardziej że towarzyszył im coraz wyższy poziom
i zakres prac Wojskowego Instytutu Geograficznego; w ślad
za nimi postępowało troje nierozłącznych: z r o z u m i e n i e,
u z n a n i e i w y m a g a n i e.
Blade, pierwsze b I as ki przenikały przez smużyste cie n ie
na widnokręgu służby geograficznej. Ale w małym, parterowym domku o dużych oficynach, przy ul. Wilczej, zajmowanym
przez Wojskowy Instytut Geograficzny do 1935 roku, dokonano
przez szereg lat wysiłków, które doprowadziły do zwycięstwa,
większego w swej wartości i skutkach aniżeli to się nawet
pośród samych uczestników zmagań przypuszcza. U z y s k a n o
wiarę i zaufanie w swą siłę w swój warsztat
p racy. Użyteczność korpusu geografów została oceniona,
istnienie pewne. Jakże inna stała się duchowość środowiska,
które teraz pracując było świadome celu i wielkości swych
obowiązków.

Zaczęło się odtąd dziać radośnie, pięknie i sprawiedliwie
jak w „złotej tęczy Disneya". Wschodzące światło dnia rzucało
na naszą drogę białe smugi. Graliśmy wtedy jak w gorączce
w nasze - być lub saperskie niebyć i wygraliśmy „być" i białe
lampasy 1).
Na~le wytryan!lł wtedy projekt przetworzenia geografów na grupę w korpusie saperów. Wniosek przepadł.
Na Zgromadzeniu Konstytuanty w r . 1794 (28.IX} gen. de Calon nazywa
projekt zniesienia geografów wojskowych zbrodnią i zdradą narodu; wyl[rał.
1
)
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TEN, KTÓRr ZDECYDOM'ANl'JI CZYNE1ll
POLSJ(Ę DZISIEJSZ4 \!ł'KREŚLIŁ l l' ,JJAPĘ Ś lVJATA

Zamarzyliśmy

o nowoczesnym logicznie zbudowanym gma-

"małym domku" i lokalach w kilku punktach miasta
było się pomieścić. Budowa została poątanowiona.
Wyżsi przełożeni okazali w trosce o tę sprawę nietylko swą
siłę i wolę ale serce dla naszych zadań; położono moralny
kamień węgielny pod d o b r y p o m i a r i d o b r ą m a p ę;

chu; w
trudno

dobre podstawy organizacji tycia i obrony
p a ft s t w a. W roku 1935 w p e ł n y m b 1 a s k u s ł o ń c a
przeciągamy warsztat pracy z chaty do pałacu.
Gdyby architekci zdawali sobie sprawę, jakim błogosła
wieństwem dla skomplikowanej, naukowo-technicznej instytucji
jest logicznie zaprojektowany gmach, mogliby śmiało żądać tytułu mistrzów organizacji pracy i nigdy nie popełnialiby
najmniejszych usterek w planowaniu.
Budynek ten postawił nas na nowym etapie rozwoju, i moż
liwości, stał się jeszcze jednym motorem pobudzającym do
pracy: prościej, lepiej, prędzej, taniej.
Autor projektu gmachu inż. A. Dygat potrafił dać w tym
skomplikowanym budynku logiczny szkielet konstrukcji, podJk·
towanej przebiegiem pracy nad wykonaniem mapy i odprę
żyć zimną, techniczną konieczność oazami piękna.
Taką oazę stanowi wyniosły westibul wyłożony dolomitem
i w górnych partiach pokryty freskami. Druga oaza pełna
nastroju, (urządzenie opracowaliśmy sobie sami) to biblioteka
zarazem sala konferencyjna, ozdobiona rzetbami zodiaka, prosto,
logicznie umeblowana; daje warunki idealne do skupienia, tak
potrzebnego w pracy bibliotecznej. Z czołowej ściany biblioteki patrzą na nas silne, dobre oczy: portret Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Z Jego rozkazu powołano nas do pracy, z Jego woli zbudowano nasz warsztat pracy.
Na tablicy kamiennej pod portretem Marszałka czytamy:
„Pamitć Jego Niez:lomnego Ducha niech naa krzepi w chUlllach
rozterki. niech nas Jednoczy w u,ysilku coraz lepszej pracy dla Pol,kf'.

Polska jaśnieje od pędu i siły rozbudowy. Na widnokręgu
daleka, niegasnąca łuna •••
W r. 1831 wcielono we Francji korpus intynierów-geografów do korpu•u
Sdabu Generalnego i zaniechano uzupełnienia go jak przed tym z najlepszych
absolwentów Szkoły Politechnicznej. Aby na nowo slworzyt grupę oficerów
wyt,cznie oddanych tym pracom i związanych z tętnem nauki, trzeba było at
ostrej nagany pod adresem rządu. na którlł pozwolił sobie Charles Dupin w Akademii Nauk mówi11c: .,Ha6bą XIX wieku i nanego rządu byłoby. aby wspaniałe
przedaięwzięcie miało zwyrodniet i zaałn11t,"" - Wtedy wyirali,
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GMACH WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO ZBUDOWANY PRZEZ FUNDUSZ KWAT. WOJSK. (1933 - 1935).

~ESK W WESTIBULU WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO Vo. WARSZAWIE

,,BOLESŁAW

CHROBRY WYTYCZA GRANICE POLSKI~

Niegasnąca

hma

doiwladczeń.

W o j n a - wśród której ludzkość przyśpiesza w podnie•
ceniu zegar swoich przeżyć, pogrążona w powikłanej sieci wiei·
kości i niedoli - zmagan ie się ducha, woli i materii sumujące
się w cały ogrom natężenia psychic znego i wysiłku fizycznego
narodów , jakkolw iek wyzwal a tyle energii na z n iszcze n ie,
jest równocześnie zalążkiem, a niekied y nagle wezbran ym źr ód ł em n a u ki dla wielu dziedzi n życia. Oto okres najmnie j
spodzie wanych odkryć przyrod niczych , wynala zków technic znych i narodzi n nowych prądów społecznych. Spuścizna ta,
stając się podwaliną nowego świata ks:dałtuje równocześnie
nowe zasady prowad :ienia wojny, kryje w sobie iskrę nowego
pożaru.

Na widnokręgu myśli gromadzą się przeżycia, obserwa cje,
refleksj e, jeszcze c z e r w o n e o d o g n i s t ej ś w i e ż oś ci;
karmią wspomn ieniem tryumfu , zwycięstwa, wygran ej, sieką kolcami hańby, porażki, niepow odzenia . Wie I ka, j as kr a w a
ł u n a do ś w i a d cze ń zalewa horyzon t w mroku wojny; światło
po_k oju coraz umniejs za jej żywą barwę - łuna blednie . I mówi
się złośliwie: doświadczenia - wartość nieżyciowa; gdy zrobił
je ktoś inny, nie mamy ochoty na tym polegać, gdy sami zaczy·
namy je zbierać, ponosim y często str~ty lub... jest już zapóźno.
Naród, który z upadku wrócił do życia, doświadczył wiele;
doświadczenie wykuw a charakt er jego pokolef l jak i zarysy
oblicza przyszłej wojny.
U nas łuna doświadczeń nie gaśnie; jarzy się, ostrzega , chroni
baldach imem zaczerw ienione j mgławicy przed zapomn ieniem,
przed błogością niezmąconego spokoju , przed głuchym i ślepym
snem.
Każda wojna ma swoje szczegó lne okoliczności i swój wla•
ściwy czas, zatem i doświadczenia w niej nabyte nie mogą być
uogólnione w formie surowej , dotyczą bowiem tylko pewnej
szczególnej postaci w przeobrażeniach sposobu wojowa nia. Nie
można zatem oprzeć myśli wojenne j na ostatnic h tylko doświad

czeniach; tłem dla zmateri alizowa nia tych dociekań, może być
jedynie analiza doświadczeń przetraw ionych i pogłębionych przez
studium historii wojen i obserwację dnia dzisiejs zego. Na tej
glebie wykwit nie nietyllco wizja przyszłej wojny, ale skrystal iz~j~ się konkret ne przewid ywania, jasne wytyczn e, które wyrab~aJą u dowódc ów zmysł, tra fi aj ą cy z a wsze n a wł a ś
c 1 we r o z w i ą z a n i e.

-
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Ma pa Rzeczypospolitej na wschodniej
westibulu Wojskowego Instytutu
Geograficznego. Fresk podrzetbiony,
wykonany przez Edwarda Manteuffla.
ścianie

(

Bój, kunsztownie powiązany z ognia i ruchu, przy czym
jest elementem w zasadzie przeważającym, zawiera w sobie
tyle dróg, faktów i okoliczności, że aby w śród nich żyć i świa
domie działać, trzeba nie tylllco być bojowo wyszkolonym, umieć
myśleć i mieć siłę ducha, tr~~eba także by ć n a w ł a ś c i w y m
mi ej s c u u ż y ty m.
I w ruchu i w ogniu oficer geograf ma swoją rolę do speł
nienia.
Środki dzisiejszej walki są tak rozliczne i pomysłowe, siła
ich tak potężna, że usprawnienie techniczne całego ich
zespołu trzeba uważać za w1Elżniejsze niż kiedykolwiek.
Zmuszeni jesteśmy użyic wszelkich wysiłków w czasie pokoju, aby je doskonalić i pr·zystosowywać - najenergiczniejszej
i przemyślanej egzykutywy, ,a by je w pełni wyzyskać w wojnie.
Znamieniem pracy służby geograficznej· jest p re c y z j a,
Tej samej ścisłości wymaga11oy przy pomiarze podstaw geodezyjnych, przy pracy topografa czy fototopografa i wreszcie kartografa. Precyzja tych robó'ł, czy to w pokoju czy w wojnie,
ma dać dowódcom pewność w kalkulacji czasu i przestr z e n i, łatwość w y li c z e n i a i z w i ą z a n i a e 1e m e n t 6 w
ogni a z tere n em, a za t:ym większość danych dla świado
mego i skutecznego działanic1t.
Oddziały służby geograficznej w czasie wojny 1914 - 1918,
miały następujące zadania:
a) dostarczenie na czas i stałe uzupełnianie zapasów map
oddziałom liniowym,sztalbom, formacjom sanitarnym i zaopatrzenia,
b) utrzymywanie treści map w aktualności czyli unacześnianie
map,
c) przygotowanie w terenile danych geodezyjnych. topograficznych i magnetycznyclh dla artylerii,
d) wykonywanie wszelkicłi1 prac pomiarowych potrzebnych
przy budowie stanowisk,
e) wykonywanie panoram fotollraficznych,
f) kartograficzne opracowywanie specjalnych odcinków, rodzajów map i druk tychże,
g) wykonywanie kalek i nstdruków,
h) badania i porady geologiczne i hydrologiczne.
Przy takim zakresie zadań musiał komendant oddziału służ
by geograficznej znajdować nię przy Dcy Armii (Dywizji), musiał sobie zapewnić ścisły beicpośredni kontakt z artylerią i lotnictwem, musiał się starać o codzienne informacje oddziału Il-go,
ogień

-

XIX

,,BARAN"

,..BYK.,

Rze.tbll: Józef Myśliwiec

.,BLIŻNIĘTA"

Rzetbil: Janun Miller

Rzet.bll, Wladys/ow Kut

,.WAGA'•
Jan Oykow•kl

Rzetblł:

-

.,SKORPION"
RzetDlł,

Stefan Rurka

„STRZELEO"
Rzetbll: J. Hurko

Z N AK I Z O O I AK A W BIBLIOTECE WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO

XX

,,RAK"
Rzetbrl: Stantslaw

WlśniOWll<I

,.KOZIORO:tEC"
Rzetblł: Władysław Kut

WYKONANE W

PAŃSTWOWEJ

,,LEW''
Rzetbl/: Stani&law Wiśniowski

,.WOOIIIIK"
R•etbl/1 Bol.-slllw Gólskl

SZKOLE

PJ;tZEMYSŁU

„PANNA0
R.etbił:

1

Rzetbll:

Stefan Rurka

„Rver'
Bolesław

Gólskl

DRZEWNEGO W ZAKOPANEM ,

XXI

W panice, która nastąpiła po naszych pierwszych niepowodzeniach, fenerał Hartung, Szef Sztabu Generalnego, rozkazał wywidć
na prowincję waz:yslkie mieddoryty mapy Francji. Zadilllie to zostało
powierzone urzędnikowi Depot de Guerre, który. po spakowaniu
wszya1kie1to do 50 skrzJ·ń, wyałał cały transport do Brest'u. Mądra
przezorność... pod wart1tnkiem jednak aby nie była utrzymana w tak
ścisłej tajemnicy, ateby nikt, nawet ministrowie obrony narodowej
w Paryf.u i Tours, nic o, niej nie wiedzieli at do ukończenia dziala6
wojennych. "Map nie b,yło wcale powiada M. de Freylinet w dziele
swoim „La guerre en province", a tymczasem potrzebne one były
i dla armii i dla admini11tracjl".
Po różnych i bez większych rezultat6w zabiegach. udało się
wybrnąć z tego rozpaczlliwego położenia dzięki wykryciu u wdowy
po wytszym oficerze. kc1mpletnego albumu mapy Sztabu Generalnego.
Wówczaa w wielkim pośpiechu i jak się tylko dało, zainstalowano
w Bayonne'ie zakład fotograficzno-reprodukcyjny, który umożliwił.
w ci11gu ostatnich czterech miesięcy wojny, rozdzielić między szłaby
armij 15 000 map, W sieroniu 1871 r, te pięćdziesiąt skrzyń matryc
miedzianych powróciło i: Brest'u do Ministerstwa Wojny...
Opłakane skutki braku map w 1870 r. dobitnie wykazały, że
Stul.ba Geograficzna byl:a jednym z głównych czynników obrony narodowej. To tet w r. Ul74. kiedy chodziło o zreorganizowanie armii
na nowych zasadach, nowy Sztab Generalny zorganizował speclalistów
geodetów i topografów ijako swoje 5-e biuro.

lotniczych placówek foto~raficznych i placówek pomiaru dźwięku.
Jego troską było nie tylko wykonanie na czas każdego rozkazu,
zawsze bardzo pilnego, ale o ile chciał naprawdę spełnić swą
misję, to kończąc nakazane zadanie, stawał przed pytaniem swej
świadomej dyscypliny:
„Co zdziałam więcej ponad rozkaz na korzyść planu mego
dowódcy?"
Pracownie kartograficzne i reprodukcyjne oddziałów służby
geograficznej były przeważnie urządzone w bud'}'nkach, istniały
jednakże pociągi specjalne kompletnie urządzone do pracy. Wyzyskiwano także w pełni zarekwirowane · zakłady graficzne
w miastach przyfrontowych.

•

Przyjrzyjmy się pobieżnie doświadczeniom wojennym, które
zebrała francuska służb a geograficzna 1). Zanim zaszeregowano ją przy ministrze w rzędzie wielkich departame~tów piechoty, artyleńi, kawaleńi i inżynieńi, przeszła swoJe
dość urozmaicone, trudne koleje. Zorganizowano ją w r. 1?74,
a los jej wiązał się z dolą i niedolą rządu.
W dobie Napoleona rozrosły się komórki służby geogra·
ficznej dzięki szczególnej pieczy i zamiłowaniu cesarza do map.
Trudny do zadowolenia, gdyż znał się na rzeczy, utrzymywał Napoleon prócz kartografii ministerstwa wojny, trzy gabine~. topograficzne do swej dyspozycji w różnych miastach Franc11,
Cesarz był poniekąd dziwakiem-zbieraczem map; wszystkie żądane mapy zatrzymywał i wydostanie ich z powrotem
było wykluczone. Przyczyniło to nieraz kłopotu ministerstwu
wojny. (Okazało się w r. 1914 - 18 że zbieraczy było więcej:
byli to adiutanci i kierownicy kancelańi, którzy nie troszczyli
się o niezwłoczną ekspedycję map do rąk oficerów w linii).
A oto zdarzenie przedziwne, które omal Francję nie kosztowało zbyt wiele, a to z winy dokładnie zachowanej tajemnicy służbowej 2) :
Wojna 1870 r. była dla Stużby Ge_ograficznei, tak _iak i dla
wszystkich komórek organizacii wojak franc.. .straszną l~kc1ą,_ Oprócz
map Niemiec, żadnych innych zaaob6w map nie b!ło. N!gdy się o tv_m
nie pomyślało, że nieprzyjaciel mógłby przekroc~yc grana~ę, [ w chw1,U
krytycz 11ej, na skutek nieprawdopodob~ego zbiegu ~~obczności, nie
było możności wydrukowania ani jedne1 mapy Franc11,

- - - --

') Artur Le11y, Słutba Geofraficzna Armii 1914-18. Tłumaczenie, War•
azawa 1928. Bibl. SŁ Geograficznej, Archives historiquea du p~pot de la Guerre
A. 11.: Colonel Berthaut, ,.Les lngenieurs • geoeraphes milttairea.1624 - 1831.
2)
A. Uvy - Służba Ge~raficzna Ar~ii 1914 - 18.
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5-te biuro sztabu generalnego przekształcono niedługo
szefostwo objął w r. 1911
na tym stanowisku.
Zorientowany w stanie rzeczy generał Burgeois zajął się
odrazu (1912) przygotowaniem mobilizacji której plan zmieniony
w roku 1913 zmusił go do przepracowania zestawów map
(15 OOO OOO arkuszy).
3 i 4 sierpnia 1914 r. (dt'ugiego i trzeciego dnia mobilizacji),
przygotowano stosy map oraz zorganfaowano oddziały biur
kartograficznych dla kwatery głównej, jak również dla głów
nych kwater armii. Dnia 5. VIII zarekwirowane samochody
zajeżdżały na ulicę Grenelle:; zostały tam wyekwipowane jako
biura·magazyoy, naładowane i 6.VIIl były gotowe każdej chwili
do odjazdu z drugimi oddz;iałanii głównych kwater armii, do
których były przeznaczone. Maszyny odbijały wtedy dziennie
54000 map.
Sprawa z miejsca szła dlobrze. Mimo ciągle nowych zadań
i poszerzeń zasięgu map, każde prawie żądanie z frontu było
w 36 godzin załatwiane. W dniu 10. XII. w raporcie do ministra wojny, szef służby geograficznej stwierdza. że zapasy surowców i zakupy będące w toku1, nie zagrażają armii brakiem map;
..sprawa map nie istniejelt można ic_h używać bez ograniczeń.
służbę geograficzną armii1 której
generał Burgeois opatrznościiowy mąż

w

Służba geograficzna Francji wydała w okresie 1914 - 1918
ponad 50 milionów arkuszy, w tym 16 milionów artyleryjskich

-
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planów kierowniczych. Ciekawy jest wzrost produkcji tych
plan~w:
300 arkuszy
w r. 1914 wydano
913000
1915
"
3507000
1916
"
" 1917
"ff
4427000
" 1918
"
4460000
"
Zorganizowano przy armiach - grupy dla sieci strzelniczych (planów kierowniczych), ponadto przy korpusach - sekcje
topograficzne; przy dywizjach - sekcje topograficzne, sekcje
pomiarów diwięku i obserwacji ziemskiej, szkołę obserwatorów
i pomiarów dźwięku, szkołę oficerów-topografów artylerii.
Ponadto służba geograficzna zorganizowała przemysł optyczny od zaczątku.
Wyprodukowano ogółem 11 OOO lunet i 950 OOO lornetek polowych.
Całokształt tego przedsięwzięcia przedstawi się nam realnie
jeśli porównamy cyfry:
'
w dniu mobilizacji w każdej armii było po 2 oficerów
geografów; w dniu zawieszenia broni w każdej armii
było 70 oficerów i 1100 szeregowych; w sumie 450 oficerów i 7000 szereQowych.
Ił

..
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Herby województw u podstawy wieży gmachu W. I. G.

Nauczono się walczyć precyzyj n i e, skoro stwierdzono
szybkostrzelneij artylerii i k. m.
Szczytem wysiłku i wspaniałej kreciej i mrówczej pracy
wszystkich komórek służby ge,ograficznej, było złamanie natarcia niemieckiego przez 4-tą ar110ię (14 lipca 1918 r. gen. Gouraud).
Świetne wyposażenie w pilany kierownicze, przygotowanie
i wypracowanie dla całej mas,r artylerii danych geodezyjnych
tak ścisłych, że około 200 b,llłeryj bez wstrzeliwania czekało
w ukryciu na rozpoczęcie odr·azu ol!nia skutecznego z niezna•
nych nieprzyjacielowi stanowisk. To był koncert, w którym
przygotowanie i gra końcowa 1równe złożyły daniny. Oto:
potęgę obronną

Dowiedziano się w sposób niewątpliwy, że natarcie niemieckie
rozpocznie •ię o godz. 0,10 przez silne bombardowanie,
Ddęki temu, prawdJ:iwie opatrznościowemu wykryciu, 1?enerał
Gouraud zrozumiał, te gocllzina wielkiego obowiązku nadeszła, Zdecrdowa! s~ę szybko: to on rzuci, do gotowych do skoku szeregów
01~przy1ac1ela, niespodziankę, którą mu chciano zgotować, Natychmiast, telegraficznie, telefo1:iicznie i rótnymi możliwymi środkami nadano alarm i godzina naszego przeciwdziałania artyleryjskiego jest
ustalona na godz. 23.30.
~ przepisanej minU1cie arcydzieło pracy „grup dla sieci
strze_ln1czych_" - dwieście bateryj artylerii całkiem nieznanych nieprzy1aciel?w1 otworzyło ogiień. uucając wścielcie i bez przerw zbitą
masę pocisków, Aby utrz1rmat sekret, nie wystrzelono ani jednego
pocisku dla wstrzelania się, a pomimo to, pociski wszystkich kalibrów
padały wprost ze zdumiew1•jąc11 dokładnością w środowiska nieprzy-
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jaciela, utworzone za cenę wysiłków długich miesięcy. Niemcy o ile
mogli w tym zamieszaniu, wprawili w ruch swoje setki dział, których
atrzelanie było nastawione na 1-szą naszą linię, oddawna s,nez naa
opuszczoną .

O świcie tego poranka lipcowego, ponad złotymi lcłosami, wywzgórza, falujące czarnymi masami, Było to regularne rozwinięcie słynnej ofenzywy niemieckiej, poprzez zamieszanie, spowodowane naszym atrasznvm bombardowaniem. Nie motna jej było
zatrzymać, gdyż jest niemożliwością. pod gro:tbą pewnej kata■łrofy,
zaniechać wielkiego ataku, l!dy już się rozpoczął. Niemożliwym jeat,
aby pułk uobił w tył :zwrot, będąc popychanym naprzód przez nieuatanne posiłki, i tyły, automatycznie słuchające swego ordre de bałoniły aię

łaille.

Wów~zas, wobec tych odkrytych wojsk, wyłaniających się ze
w,zyslkich stron. obudziła się entuzjastyczna furia francuska. Od
czterech lat. od bitwy nad Marną, nasz;e baterie mogły strzelać U tylko
do niewidzialnego nieprzyjaciela. Dzisiaj było ich widać. tych grot•
nycb pr:reciwników. Nasi artylerzyści, podnieceni jeszcze podmuchem
zwycięstwa przepływającym przez nasze szerel!i, przyjmowali ich morderczymi salwami.
Niemcy. wyszedłszy tego rana jako zdobywcy, rzucali się teraz
w objęcia śmierci. Padali, staczali się w zaczerwienione trawy. A na
tych krwawych stokach wraz z nimi padało cesarstwo niemieckie.
Pod koniec dnia, rzeczywiście, armia nieprr,jacielslia musiała przyznać, te otrzymała wstrząśnienie, które łamie opór 1 ),

Paryżanie

dobrze zapamiętali noc 14 lipca 1918; widnokrąg
łuna, łun a z n a k om it e g o d o św i a d-

pokryła krwawa
c ze n i a.

*

A po drugiej stronie frontu robili Niemcy swoje doświad·
czenia; służba geograficzna przechodziła koleje rozwoju wojennego.
Niemcy mieli w chwili wybuchu wojny wojskowe komórki
( 11Landesaufnahme") biur po rn i arów kr aj u w Prusach, Saksonii, Bawarii i Wirtembergii, podległe w Prusach tylko - szta·
bowi generalnemu, w innych krajach - ministerstwu wojny.
Biura te były autorem map wojskowych w skali 1: 100000
z których p-0tym wytworzono inne skale. Dla fortecznych rejonów skonstruowano mapę 1 : 25 OOO.
Panowały tu stosunki jak na niemiecką organizację bardzo nieskoordynowane. I tak biuro pomiarów kraju w Prusach
wykonywało triangulację, fotogrametrię i wszystkie inne prace
pomiarowo-kartograficzne, biura w pozosłałych krajach zajmowały się wyłącznie topografią i kartografią. Istniała coprawda
"sekcja planów artylerii" zajmująca się pracami triangulacyjnymi
i mapami dużej skali w rejonac.h fortecznych, ale została ona
zlikwidowana w r. 1914, ponieważ kwestia fortec niemieckich
,.niemiala znaczenia".

-
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A. Uvy -

Słutba Geograficzna Armii 1914/18.

W okresie rozwoju wojny pozycyjnej okazała się konieczność dostarczenia na front map z siecią współrzędnych, a ta robota powierzona zastępczemu sdabowi głównemu prawie nie szła
naprzód 1). Także i układ współrzędnych Soldnera stosowany
w mapach niemieckich, prowadził w dalszych przestrzeniach do
zbył wielkich zniekształceń; :trzeba było przejść na płaskie
współrzędne Gaussa; nie było to dla prac kartograficznych bez
trudu. Właściwie do r. 1917, sprawy te szły ciągle różnymi
drogami i jednołitość prac oddziałów pomiarów wojennych
bardzo straciła na rozbieżności układów współrzędnych.
Zapewniono armii jednak zawczasu wydrukowaną "Mapę
Rosji Zachodniej" 1 : 100 OOO, na zachodnim froncie radzono sobie
przedrukami map francuskich i belgijskich. Sam system zaopatrzenia jednak nie był należycie uregulowany w początkach
wojny.
Bolączką przykrą był również nie sharmonizowany system
pracy w oddziałach pomiarów w,o jennych, wynikajc1cy z niejedno•
litego wykształcenia sH fachowych, niekiedy nastawionych wyłącznie na jedyną „specjalność'".
Front tymczasem żądał pilanów artyleryjskich, z których
potrzebą dla wojny {poza fortec:ami) wcale się nie liczono.
Wszystkie biura pomiarowe były zdezorganizowane z powodu powołania kierujących p,racami oficerów na stanowiska
mobilizacyjne a i większość faclbowców zabrano do oddziałów
pomiarów wojennych, które same znów z trudem wielkim mogły
tylko próbować tworzyć flplany zastępcze", poprostu powiększe·
nia z map l : 100 OOO uzupełnianle podług najlepszych usiłowań.
Wid z im y w i ę c t rag i c :z n e b ł ę d y:
a) Pół-cywilna. pół-wojskowa organizacja pomiarów w czasie
pokoju.
b) Urzędy pomiarowe w pouzczególnych krajach podlegają
innym władzom i nie są jednakowo zorganizowane i pełno
wartościowe.

c) Fałszywe zarządzenia mobilizacyjne, gdyż zabrano fachowych kierowników na inile stanowiska jak i fachowców
wykonawców.
1

D as d e u t s c h e K r ie g s v e r m e s I u n g s- und
) v, Laogendorff K ar ł e n we se n. Odczyt wygłoszony· na Konizresie niemieckiego związku
mierniczych w Monachium 2. VIIL 193'7 r . Zeitschrift fiir Vermessungswesen,
Heft 20 - 1937.
.
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d) Zniszczono centralne (choć zamało centraJne) ośrodki pracy
pomiarowo·kartograficznej, nie dając w zamian dość silnych
i pełnowartościowych komórek decentralnych
dla tych prac, które niebyły ani zgrane ani wyposażone
w wystarczający materiał podstawowy dla żądań stawianych im przez sytuację chwili.
e) Nieprzewidziano i nieprzeanalizowano żadnych przeobrażeń
wojny w tym kierunku, stając w momencie mobilizacji
tylko na linii _przestarzałej decyzji, choć życie wołało o inną
organizację.

powyższego} rozwiązano istniejące, dobrze
zorganizowane i 0 wiedzące czego chcą i jak to robić" komórki - "Sekcje planów artylerii", któr-ycb zresztą
mobilizacja przewidywała 7, zamiast je zcentralizować
i zaraz powierzyć robotę planów strzelniczych ze współ
rzędnymi Gaussa.

fJ W reszcie (skutek

Rozumiemy tedy skromność i słuszność powiedzenia niem.
gen. B er tr a b a:
"Wojna dala nam lekcję. Tym, co pogorazylo eyhiację, była dezorganizacla nLande■aufnabme" w chwili mobilizacji. Starano się zaradzić temu, stwarzając „Kriegavermusungscbefa". M eetety, było to
napróŻllo, gdyt brak mu było autorytetu co do wszystkich prac topograficznych. Francuzi pozoatali wierni dobrym zasadom, ze swoją
największą korzyścią, a na naszą niekorzyść, jak to stwierdziliśmy
kilkakrotnie JIM ~oncłe".

Można również zrozumieć smutne i tragiczne oświadczenie
ówczesnego szefa niem. pomiarów wojennych ppłk. B o e I c k e:

"Sprawa pomiarów wojennych przegrała", ale trzeba je uzupełnić
że przegrała n i e t y I k o sama jedna sprawa pomiarów i że
przegrać w tym wypadku było zaszczytem.
Podpułkownik Bo e 1 ck e miał bowiem jako przeciwnika
~enerała B Q u r g e o i s, znakomicie uzdolnionego człowieka. który
rzutkość i odwagę odpowiedzialności dowódcy łączył z szeroką
inicjatywą i najwyższym poziomem wiedzy fachowej; pod kierunkiem generała, francuska służba geograficzna okazała z miejsca
i przez cały czas wojny niezrównaną kompetencję naukową,
wzor.>wą or~anizację i zapobiegliwość w pracy.
Zaopatrzenie w mapy u Niemców kulało również. dzięki zdyzelowaniu przez mobilizację centralnego warsztatu pracy. Tak np.
mapy 1: 100 OOO, których zapas zasadniczy został szybko zjedzony
przez front. musiały być w polu, przez oddziały pomiarów woiennych odtwarzane w sposób niedostateczny, tymczasem w głębi
XXVIII
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kraju w „centrali- trupie", leżał-y, matryce i stały prasy drukarskie, ale nie było fachowych rąk do pracy,
Temu brakowi jednolitego i Jllaukowego kierownictwa, które
jest do pomyślenia tylko w g:tębi kraju, zaradzono dopiero
w 1917 r. stwarzając „Najwyższ,i Wojskowe Biuro PomiarQwe
w Niemczech i terytoriach strzeitonych'' 1 ).
Równocześnie wzmocniono w siły fachowe ,.Landesaufnahme" pruską. Pierwsze konkrEiłne żądanie postawione nowej
centrali było stworzyć mapę Jliodstawową w skali 1 :5000,
(Już w 1917 r. skutki doświadczc~6 zaczęto realizować i to odrazu skokiem!). Front używał teraz i zasypywał żądaniami centralę i placówki frontowe, służha geograf. niemiecka zaczynała
pracować całą siłą pary (z b. duż.ym opóźnieniem początkowym.
które spowodowało komplikacje w dalszej drodze).
I Niemcy przekonali się, że niespodziewane natarcie może
być przeprowadzone, wyłącznie przy wprowadzeniu dużych mas
artylerii, na nieznane przed tym pozycje, dla ldórych przygotowano za wczasu wszystkie elemetlty pomiarowo-celownicze.
I oto ku końcowi wojny oddziały pomiarów wojennych
osiągnęły rezultaty bardzo dobre, mimo niepomyślnych począt
ków, Niemogły już nawet nastarczyć roboty i stworzono przy
nich rozdzielnie map, zorganizowano samodzielne placó°" ki
zdjęć lotniczych i oddziały miemkze artyleńi.
W rezultacie służba geografitczna w czasie wojny składała
się w Niemczech z następującycb komórek organizacyjnych:
a) Szef pomiarów wojennych w kwaterze głównej N. D.
b) 3-ech komendantów wojsk pomiarowych,
c) Oficerowie sztabowi dla spr:aw pomiarów przy dowódcach
armii,
d) 29 oddziałów pomiarów,
eJ Rozdzielnie map przy Korpusach i Dywizjach,
f) 9 pociągów drukarskich.
Razem około 1200 oficerów i urzędników i 8000 szeregowych (nielicząc pomiarowych jednostek artylerii i foto-lotniczych,
które można przypuszczać wyniosły w sumie podobną cyfrę
personelu).
Dorobek pracy zbiorowej na całym froncie i w centrali

stanowiły:

a) Sieć punktów trygonometryc:znych wzdłuż frontu (wyko•
nana wespół z artylerią),
') Oberste miUtariache Vennenungutelle im Deutsc}Jen Reich uod seinen
S ch utzgebieten".
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b) Mapy 1 :25 OOO wykonane z różnych materiałów,
cl plany stanowisk baterii (czynnych i zamiennych),
d) plany w większych podziałkach dla walk minowych i zadań specjalnych,
e) Mapy plastyczne rejonów każdej armii,
f) Wyprostowane zdjęcia lotnicze najważniejszych „ognisk"
frontu (poczęści powielone heliograficznie),
g) panoramy ze stanowisk obserwacyjnych i balonów (powie,,
lane heliograłicznie),
h) różne mapy zbiorowe i druki specjalne.
Wszystkie oddziały pomiarów wojennych niemieckich wydrukowały okrągło 500000000 mat>, planów i szkiców wszelkiego
rodzaju, a więc 10 razy więcej niż we Francji; jest to prawdopodobnie częściowo związane z długością linii frontu, a poza
tym może także, zawsze otwarta sprawa: ilość i jal,wść.
Cóż można wziąć jako okoliczności łagodzące pod uwagę,
rozważając - jednak w rezultacie - niepowodzenie niemieckiej
służby geograficznej, (bo błędów popełnionych w zawiązku nie
darujemy)?
Oto wojska niemieckie walczyły zawsze w k raj u o be y m; obrońca miał do dyspozycji triangulację własnej, pokojowej roboty, gdy Niemcy opierali się na mapach małej skali,
pracach doraźnych i zdobycznym materiale.
Zawiódł - z winy czy bez winy - element precyzji,
cecha istotna - motyw przewodni prac służby geograficznej.
Może nietylko przeszkody natury materialnej, może brak zrozumienia sprawy w całym środowisku zrobił także swoje.
Niestety, mówi ppłk. Boelcke:
Z n a j o m o ś ć z a s a d n a u k m i e r n i c z y c h i k a r t ogr a fi cz n y c h w wojsku - nawet w kołach oficerskich - była
bardzo nie duta, fdyż w c z a s i e p ok o j u n a n a u c z a n ie łych
rzec z v kład z i o n o rn a ł y n ac isk. PomocnJk mierniczy, samotnie biegający ze swym teodolitem na terenie walki, w zamiarze
wykonania korzystnej pracy, częstokroć napotykał na ostry opór,
a z wielu miejsc bywał szorstko odsyłany, gdyż swoim przyrządem
"zdradzał" stanowiska. Korzystał on najczęśclel tylko z bylejakiej
kwa tery i uopatrzenla w żywność, otrzymywał nieregularnie pocztę
i żołd. Pomimo zdania na własne siły w ciągu dni i tygodni, potrafili
ci ludzie okazać swoją męską wytrwałość i wielką obowiązkowość1).

.

Niemieckie oddziały pomiarów wojennych spełniły dużą
pracę i jakkolwiekbyśmy tę sprawę rozważali, pewne jest, że
doświadczenia przez nie zdobyte sięgają dalej poza ramy wojny
1914-18, sięgają w naszą pracę dzisiejszą pokojową; wykorzys-

xxx

1
)

Boelcke -

Pomiary Wojenne, Warszawa 1930. Bibl.

Sł.

Geogr, t. 4.

Typowy plilc panoram rysowanych i fotograficznych, w które zaopatrywano
obserwacyjne poderunlci artylerii w wojnie 1914 - 1918.

-
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tajmy je, świadomi celu, według ciężkiej szkoły wojennej. Pamię
tajmy, że cz as to nietylko c:zas, budżet, sezon robót, ale to także
nastawienie oczu na i as n ą1, na s z e ro k ą m i arę, to własne,
na każdym stanowisku o t w a rt e i ś w i a d o m e p o d e j ś
c ie do zagadnienia swej pracy, bez odkładania jej na później.
Boelcke takie epitafium pis2:e w końcu swych rozważań:
Wyszkolenie sprawnych oddziałów pomiarowych; - wykonanie
do utyltku. częściowo zupełnie dobrych, map teatru
działa6 wojennych: - 1,vydanie wyczerpuj,cych przepisów, wszystko
to było ukoiiczone, ad.y w listopadzie 1918 roku. nadszędł upadek.
nadających się

Pozostała

jednak niegasnąca łuna doświadczeń.
Czy nie czerwieni się ona teraz wyraźniej, na dalekim horyzoncie wspomnień, gdyśmy razem te rzeczy rozważyli? Czy
nie lepiej patrzeć na nią niż; odwracać oczy? Ale patrząc, czy
nie powinńiśmy my, geografowie '), czytać w niej lepiej prawdę
niż w zdjęciu lotniczym, niż w powszedniej mapie?

Działo

i teodollit w jednym szeregu.

Wnioski z doświadczeń wojennych są jasne i interesują
w równej mierze służby ge:ograficzne państw jak sztaby generalne i dowództwa artylerii.
Zwycięska Francja tr01chę odpoczywa, wytłumaczona oży
wionymi ruchami polityki w,ewnętrzne;.
A. Levy, już coprawda przeszło 10 lat temu, trochę rozgory·
czony pisze:

----=--- ---.--- -

. -·-

'

Plik typowych materiałów zestawianych w czasie wojny 1914- 1918 przez
placówki fotolotnicze i oddziały II. dowództwa armii; zależnie od potrzeby
powielano niektóre elaboraty heliograficznie.
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Jeteli zwatymy ,obecny stan rzeczy ,twierdzimy, te nauki
jakoby nie i1stniełt w pewnym stopniu tylko dla nat jednych, przyniosły natomia1st konyść prawie wszystkim narodom Europy.
Państwa Europy u mały z:yski, jakie by przyniosła mapa w skali 1: 50000,
w porównaniu z mapą 11: 80000, w niewv,tarczabiość której nikt już
nie wątpi.
Zagranicą przysbupiono natychmiast do pracy z potrzebnymi
kredytami. Ta sytuacja., która się wcale nie zmieniła, byłaby li tylko
niezrozumiała, gdyby z: pewnych względów nie była niepokojąca.
Zauważymy i nie bez pewnego uczucia poniżenia, .te w organizacji
topograficznej zafmuje1111y zaledwie przedostatnie miejsce, ostatnie
jest bowiem zajmowane przez PorłuQalięl
Nasza inercja w tej sprawie pochodzi zapewne z powszechnego
przekonania, te kartogrnffa we Francji obchodzi jedynie wojskowość.
Wobec zasadnicz,ej. kolosalnej wagi mapy w skali 1 : 50 000,
zapytujemy się ze zdum:ienlem: Jak to się dziać mote, te władze
rządowe nie nakazały dotychczu wykonania jej z jak największym
przeszłości

pośpiechem?

• 1) . Piszę geografowie, myślę •- wszyscy oficerowie w tef pracy tkwiący,
z a,ą w 1akieJkolwiek formie zwi11zani lub stykający eię.
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Przedstawiony jednakowoż logicztiy i przepracowany projekt 1) wykonania jednolitej mapy Francji w skali 1 :50 OOO, de•
batowany przed wojną odr. 1901, ponownie doskonale przygotowany technicznie i politycznie w r. 1921, został wstrzymany
i zwrócony do ministra wojny w dniu 8.IV.1924 r. 2). Już w 1921 r.,
a więc w 3 lata po ciężkiej wojnie, Francja nie miała 3 milionów fr.
rocznie na taki oczywisty w swej potrzebie i prawdzie cel, mimo
tego, że roboty były już zaczęte. Rany zabliiniają się szybko.
O dalszych losach tej mapy pewnie dowiemy się niedługo.
N iem cy tymczasem, mimo trudności jakie im narzucił
traktat wersalski, zabrali się do reorganizacji spraw pomiarowych w całej pełni 8). Zreorganizowano pomiarowe urzędy państ
wowe i stworzono w r. 1922 „Biuro pomiarowe wojska" w mi·
nisterstwie wojny'). Zadaniem jego było:
- Udzielanie porad dowódcom armii we wszystkich sprawach pomiarów.
- Współpraca z cywilnymi urzędami pomiarowymi w całym
państwie we wszystkich sprawach technicznych.
- Opracowywanie żądań armii w sprawach pomiarów i map.
- Zagęszczenie triangulacji w strefach obronnych.
- Przygotowanie materiału planów dla fortec i stref obronnych.
- Wypełnienie zadań fortyfikacyjnych.
- Przygotowanie map specjalnych dla armii.
- Ogólne zaopatrzenie armii w mapy.
- Współpraca przy wydawaniu przepisów i instrukcji we
wszystkich wojskowych dziedzinach.
- Zbieranie literatury i śledzenie za nowościami w kraju i za
granicą.

W roku 1934 wydano rozporządzenie ministerstwa wojny
o ujednostajnieniu pomiarów i z chwilą jego pełnego wprowadzenia i dalszego rozpracowania, ·s prawy obrony państwa znajdą
na gruncie zagadnień pomiarowych całkowitą pewność rozwoju
i szeroką skalę możliwości. Będzie to także zdobycz kulturalna:
organizacja i eksploatacja nauki w tym dziale, oraz środki techniczne dla produkcji rezultatów dla całego państwa- w jednym
ręku.

1
)

Fr. Biernacki, kpt • .,O nowej mapie Francji 1: 50000". Wiadomoicl Służby

Geograficznej Nr. 2, 1921 r.

(Wycinek z arkusz-a Berry Au Bac francuskiego „Plan Direcłeur" w skali 1 : 10000,
Na oryginale treść mapy brunatna. sytuacja wojsk - niebieska i czerwona).

POKOJOWE OBLICZE TERENU W MASCE WOJNY.
Jakby dwa odrębne krajobrazy nadrukowane omyłkowo na fiiebie. Ka~łoJltaf •ła~o
wyeliminuje treść naletną do lcatdego z tych światów. Geodeta potrafi o_cen1ć _tle,
choćby w tym odcinku. w ogólnej 6umie wysiłku ducba i lawawego znoju wo1ska miała
do zrobienia myśl matematyczna. mierzące oko i kreśląca ręka oficera-geografa.

2
) ttudes coocernaot l'etabliaaement de la 11ouvelte earle de Fra nce au 50000.
Preparatioo d'uo profet de łoi • .,Cahiers du S ervice Geograpbique de l'Armee",
Rapport sur le■ b-avaux edcutes
1922 eł 1923. Parit, 1926.
') v. Lanfendorff. Patrz notka 1) na słr, XXVII.
•) Heerea-Vermessungsstelle.

en
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Potrzeby wojskowe w zakresie służby geograficzn,e i uległy
w Niemczech również pewnej normalizac ji i możnaby je tak

streścić:

Sieć tńangulacyjna będzie zagęszczona do 1 p-ktu na 1 km2
Mają być wydane katalogi
punktów podług układu współrzędnych Gaussa - Krugera, oraz

z oznaczenie m wysokości punktu.

opisy dla łatwego znalezieni a ich. Ma być wykonana nowa
mapa 1:5 OOO, a dotychcza sowe mapy winny być poprawion e
(370/o zdjęć oryginalny ch w Niemczech zostało dotąd poprawionych): na wszystkie mapy należy nanieść siatkę kwadratur y.
Wreszcie zastosowa ć należy rezultaty fotogramet rii przy wykonywaniu i poprawian iu map.
Niemcy wyrobili sobie takie zdecydow any pogląd na kwestię
kto co ma mierzyć podczas wojny dla oddziałów w linii.
Otóż wmierzani e bateryj, miotączy i c. k. m. jako też ich
punktów obserwacy jnych, powinien umieć wykonać każdy oddział sam dla siebie przez swei10 pomiarowc a, który musi mieć
sprzęt i oprzeć się w pracy na mapie lub podanych punktach.
A więc oddziały te winny posiadać w swoim s kl ad zie
osobowy m odpowie dni o.rgan pomiaro wy,
Zdjęcia lotnicze mają być wykorzyst ywane dla celów taktycznych w placówce fotolotniczej, dla celów strzelania w placówce obserwacy jnej, dla naniesieni a na mapę w oddziale po•
rniarowyin.
Lotnictwo może dla swoich lotów obserwacy jnych konstruować fotoszkice wyprostow ane, bez szczególne j dokładności.
Dokładne wyprostow anie i kartometry czne wpasowan ie zdjęć
lotniczych następuje dla pewnych obszarów w oddziale pomiarowym.
Przy tej sugerowan ej organizacj i pracy, komendan t oddziału
pomiąrowego będzie miał możność, nieodrywa ny drobnymi sprawami, cały swój oddział zająć wydatnie pra~ą nad mapą i tere•
nowymi przewidyw aniami dowódcy armii.
Organizac yjne i analityczn e rozważania niemieckie wchodzą jednak razem z życiem pokojowym na realne tory; przefiltrowane przez kongresy miemiczyc h 1), przez reorganiza cyjne
rozporządzenia, nastawiają pracę tak, aby zmiana pokoju na
wojnę była niemal tylko zmianą kierunku samochodu i zabraniem z sobą munduru. Ale to nie jest ofiara dla ideologii

-
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v. La11fe11dońI. Patrz notka

1)

na str. XXVll.

QlurQ pomiarowe zmotoryzowane 1 ).

Składzilc (w

tyle wozu).

Po)s6j roboczy,

Wnętrze nowego samochodu zasto~owanego w niemieckich biurach pomiarowych.
1

•
)
Zamieszczone fotografie podajemy podłul! Allgem. Vermeau11f1 Nachnchten r. 1936, Nr 31 (artykuł Dyr. Brand'a).

-

XXXVII

wojskowej, tego wymaga życie. Przejrzyjmy tylko czasopisma
fachowe miernicze niemięckie za ostatnie 10 lat 1}, a znajdziemy
tam notatki, które nam świetnie zobrazują mot or y z ac j ę
cywilnych urzędów pomiarowych. Można śmiało powiedzieć, że jeśli mimo najlepszych metod roboczych, duże
odległości punktów pracy od obranego miejsca postoju, znaczne
nieraz obciążenie, poza tym niepogoda powodują wielkie opóź
Qienie tempa i wyczerpują siły pracowników, to w istocie ie ometr a p o ł o wę s w ego ż y ci a c h o d z i n ad arem n ie.
Radę przeciw temu bezowocnemu trudowi miernika znaleziono w samochodzie. Przeprowadzono szereg prób, począwszy
od jednocylindrowego, starego wozu ,,Hanomag" (półciężarówki),
który przez 9 lat, choć z hałasem. służył dobrze, at do nowoczesnego, sześciocylindrowego wozu „Oppel-Blitz" (jednotonnowej półciężarówki). Wóz ten specjalnej konstrukcji, odpowiada
znakomicie technicznie i gospodarczo; szybki, tani, przystosowany do trudności terenowych i odpowiednio urządzony.2)
Czyż możemy się dziwić, że szereg niemieckich urzędów
pomiarowych zakupuje te wozy, że korzysta przy tym na czasie
i trudach pracowników, pQdnosi kulturę tej pracy, no i że kiedyś.•• w jakimś ogólnym związku, zastosowane w jednolitej organizacji, kierowanej rozkazem wodza, odegrają one swą rolę dobrze
i bez zwłoki. Dlatego wozy powinny być wydajne, silne, dość
duże, racjonalnie urządzone, mogące słutyć jako biuro, a nawet
chwilowa kwatera.
Teza „n ą r 6 d p od b r o n i ą" zdaje się mieć, w związku
z motoryzacją, podwójną rację.

*
Także

Z. S. R. R. daje wyraz swym zainteresowaniom sprawą

zadań służby

geograficznej w wojnie.
W jednym z zeszytów „Geodezista", mieli~my przyjemność przeczytać dość oryginalny artykuł, w którym doświad
czenia zachodu są na drugim planie.
Jest to prawie że projekt wytycznych do instrukcji; mamy
tam następujące rozdziały; Zadania topografa w natarciu; za•
dania w natarciu na umocnionego przeciwnika w wojnie ruchomej; topograf w obronie (w wojnie ruchomej); praca topografa
1
) Allgem. Vermessungs Nachńchłen r.1927 (str. 567}; w tymże piśmie r.1929
(str. 701), tamte 1935 r . {str, 499), wreszcie r6wniet tam r, 1936 (str. 557),
1
•
)
K~sduje 4090 Mk; ebploatacia za eezon wraz z częściami zamiennymi
1 guaźowamem 1500 Mk (sezon
250 dni jazdy),
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dla przerwania umocnionej pozycii; topograf artyleryjski, lub
przydzielony do artyleńi; zadania dcy oddziału pomiarowego
przy sztabie armii.
Z artykułu tchnie indywidualny powiew dalekich przestrzeni,
trochę jakby napoleoński i widać, że roli oficera-geografa przysądza się dość wysokie atrybucje, tworząc zeń rodzaj rzec z oz n a w c y tere n o we go przy boku dowódcy. W istocie któż
może znać lepiej analizę terenu jak ten, kto przez 8 - 9 miesięcy w roku, od brzasku dnia do wieczora wgryza się w .krajobraz wszelkimi metodami, czyj umysł może być więcej impulsywny w odtwarzaniu sobie krajobrazu z mapy, w wyczuwaniu
terenu od pierwszego wejrzenia.

•
Spróbujemy teraz, reasumując dociekania nasze, wyjałowić
czystą myśl przewodnią, która z nich płynie.
Armia w polu musi otrzymywać stale odświeżaną
mapę.

Dla swobody działań w ruchu, walce i spoczynku, po•
trzeba mapy łatwo czytelnej w średniej skali.
Skuteczność ognia artylerii oraz szybkostrzelnej i cięż
kiej broni piechoty, wymaJZa map y pre c y z y j n ej z si e ci ą
współrzędnych w skali dużej.
Skuteczność ognia wymaga w m ie r z en i a pewnych
stanowisk i punktów, podania współrzędnych ich i wykonania
tego w terenie szybko, spr•wnie, bez zbytniego zwracania uwagi.
S ku t e c z n oś ć o g n i a to nie tylko celność, to s z y b kie
zniszczenje celu,totakże duża oszczędność amunicji.
Zatem p r e c y z j a, niezastąpiona wartość w elaboracie
w•lki, w pracy artylerii, tkanka łączna spajająca, w całości
tworzywo czasu i przestrzeni, wypływa na powierzchnię naszych dociekań jako warunek każde go zorgan izow an e go, w aż n e go dz i a łan i a. Każde zadanie i ilość czasu
stwarza inne warunki precyzyjności, ale to samo zadanie w tym
samym czasie można wykonać niedbale lub starannie.
I oto w szeregu armat i c. k. m. zauważamy mały, niepozorny przedmiot w stalowej łupinie, podobpej do granatu, to
teo dol ił - broń precyzji.
ł.ączy on w sobie naukową ścisłość ze sprawnością techniki
i żołnierską prostotą, jednoczy w pracy szybkostrzelną i ciężką
broń piechoty, artylerię, służbę a!eograficzną, inżynierię i saperów
w jeden krąg interesów.

-
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Jeżeli

teodolit i działo stanie do pracy w jednym
szereg u. jeżeli fot ogr a fi a lotnicza zwykła i stereoskopowa,
fotografia panoramowa, staną się dokumentem nieodłącznym każdego meldunku, jeśli obserwacja akustyczna
będzie ścisła i n i e s trud z o n a, a optyczna n i e z m r u ż y
oka ani nie zaniedba nawet eksponowanego stanowiska na ba·
łonie, wtedy armia uzyska p r z e n i k 1i w o ś ć rysia, a pociski
padać będą n i e o m y I n i e jak jasb-zęhie.

Nie jesteśmy w takim położeniu. Pracujemy podług upoprogramu i budżetu.
Cóżby więc mogło być dla nas nową drogą?

rządkowanego

Zróbmy małą dygresję i stwórzmy sobie w i z j ę m ap y
przyszłości.

Mapa jest naśladownictwem prawdy, którą może
jedynie człowiek unoszący się w powietrzu. Widzieć
ten naturalny obraz i rozumieć go można tylko obcując z przyrodą i to latając. Niema nic prostszego w krajobrazie jak światła
i cienie, jak podświadome słiarmonizowanie swych rozpoznań z . położeniem słońca. Ale niczego w większym
stopniu niezdołala nam zatrzeć kultura, jak właśnie tej zdolności;
było to niepotrzebne.
Czy jednak możemy sobie wyobrazić prawdziwego muzyka
głuchegoi ale głuchy może - nie czując muzyki - pisać nuty.
Kartograf jak i topograf musi być muzykiem
kr a i o hr a z u, musi umieć odczuwać całość piękna utworu,
harmonię i rytm, zapoznać się z fragmentami melodii, a w końcu
zająć się rozbiorem akordów. Musi umieć bez wysiłku, samo
przez się, uchwycić motyw przewodni analizowanego terenu;
nie może się dać zmylić solowej pieśni samotnej skały, która
w innej tonacji wystrzela z monotonnej symfonii łagodnych
falistych wz.Zórz. K a r t o g r a f m u s i b y ć m ił o ś n i k i e m
kr aj o br a z u, musi być "przelatany" w szczególności-i e ś I i
r o 1 ą j e g o j e s t r e d a k c j a f o r m t e r e n u.
Nietylko latanie, codzienna a n a I i z a z d j ę ć I o t n ie z y c h, szczegółowe rozpatrywanie cieni własnych i rzuconych,
subtelności kształtów łagodnych, choć wielkich i kontrastowości
przedmiotów małych, lecz wyrazistych, próba wykrywania drobnych szczególików, oto wprawki i gamy, których nigdy zawiele.
A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że młodzież dzi,iejsza (i my
także już trochę) lata i w czasopismach i w kinach tak często
się styka ze zdjęciami z lotu, że pojmuje dobrze teren widziany
z góry, to powiedzmy sobie, że czas zrywać powoli z samymi
tylko nutami, czas wypełnić mapę p r a w d z i w y m o b I i cz em
kr aj o h raz u, uzupełniając „znakami to, czego niezrozumiemy
optycznie". Nie wchodzimy tu w sprawę skali, jest ona kwestią
potrzeby wojskowej. Chodzi jedynie o naturalizm i bezpośred
niość mapy wog6le. A w związku z tym, czy bardzo bliski
zobaczyć

Nowe

drogł I

mapa

przyszlo•cł•

Czy "człowiek - istota nieznana" może ściśle powiedzieć,
które drogi są naprawdę nowe? Możemy sobie jedynie rzucić
kilka zapytań. myśli.
Czasem w szarym, bo ustalonym i wybranym kierunku
pracy w normalnym przebiegu zjawisk nieoczekiwany przebłysk
rozświetla n o w ą drogę, nieznaną i nieobjętą nawet marzeniem, a tak znakomitą choć niemądrze prostą.
Ale chciałoby się samemu przezwyciężyć szereg trudności
ciężkich, zdawałoby się niemożliwych; niezawsze można czekać
na zjawiska.
Należałoby np. móc wykonać choćby prymitywny pomiar
terenu w nocy. Może z zastosowaniem aparatów dźwiękowo
błyskowych, może wyzyskać do tego urządzenie radiowe? A jednak już to robią!
Chciałoby się widzieć w nocy bez światła; jeżeli kot może,
czyż to takie trudne? Może znalazłaby się fotograficzna emulsja
która w świetle byłaby nieczuła a w ciemności otrzymywalibyśmy
normalny obraz. Wszak mamy już klisze wnikliwe, które przyj•
muią obraz zakryty mtłą.
Czy telewizja niepozwoliłaby już dziś na odprawę doraźną
na dużym froncie, przy użyciu jednej tylko nadawanej mapy,
bez odrywania dowódców z ich stanowisk?
Każdy rok przynosi coś nowego, jakąś rewelację w drukarstwie, jakiś nowy przyrząd tajemniczy, w których przoduje fotogrametria.
Jednakowoż największym ulepszeniem i otwarciem nowej
drogi jest budżet. Zapoznaliśmy się ze zmartwieniami Francji
na temat mapy 1 : 50 000, czyż nie była to rewelacyjna nowa
droga? Nie było pieniędzy!
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kontakt z lotnictwem nie dodałby nerwu tej sprawie, czy nie poprzytym na drogę pewnei wspólnoty zagadnień
jeśli idzie o prace fotolotnicze.
Oto kwestia, której chętnie wiele miejsca poświęcimy
w kwartalniku.
Ale o dobroci mapy nierozstrzyga sam autor, lecz i czytelnilc, który powinien mapę precyzyj n ie cz y ta ć i rozumieć.
Popularyzacja zwięzłej, przystępnej książki o istocie rysunku
kartograficznego mogłaby tu dużo pomóc. Gorzej jest z czytelnikami, którzy myślą że umieją mapę czytać; ci znajdują najwięcej błędów na mapie i czytając rozumieją tylko napisy.
Do zrozumienia kartoQraficznego ujęcia treści mapy najłatwiej nakłonić młodzież w czasie studium geoQrafii w szkole
średniej. Niestety z niezrozumiałych powodów w najwięcej
nawet wziętym atlasie szkolnym 1) niema nawet słowa ani o mapach podstawowych, topograficznych, ani o pomiarach. Znajdujemy natomiast szereg mapek w skalach 1: 150000 itp., które
w życiu wcale nieistnieją. Wziąłem dla ciekawości przedwojenny atlas austriacki 2), gdzie znalazłem doskonałe ujęcie spraw
podziałki1 było też mie jsce oa zdjęcie oryginalne wojskowe
i nawet fotografię z powietrza.
Tę sprawę ze względu na P. W. młodzieży gotowi jesteśmy
również w naszym piśmie szerzej oświetlić i złemu zaradzić.
Jakąż tedy będzie mapa przyszłości? czy fotomapa, przemawiająca prawdziwym obliczem natury; konieczne znaki w bar•
wie kontrastowej (może czerwone) i warstwice tej samej barwy,
napisy tylko głównych miejscowości i ważnych szczegółów,
reszta oznaczona cyframi, których indeks byłby na odwrocie
mapy ze spisem osiedli i szczegółów? To nie najważniejsze.
K a ż d a d obr a m ap a m oż e st a ć si ę ma p ą p r zys zł o ś c i musi jednak zdobyć maksimum rozumiejących ją czytelników, ,,musi trafić pod strzechy".
To niezalety jednak wyłącznie od służby geograficznej.
prowadziłby

*

Wzbogacony nakazami dyscypliny duchowej i ciągłości
osobistego wysiłku, polski indywidualizm nie będzie się potrzebował lękać żadnego sąsiada 8).
1
)
Eugeniusz Romer - Pownecbny atlas geograficzny. KsillUlica • Atlaa.
Lwów-Waruawa 1934.
1
)
Tramplers Geograpbiscber Mittehcbulallaa - Wien 1913. K. k, Hof•
u. Staatsdruckerei.
1
)
Gen. NieaseL
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Służba

geograficzna na wi dnokręgu życi a przesunęła się
przed naszymi oczyma, poprzez blaski i cienie sytuacji i faz;
pat rzyliśmy na niegasnącą łunę doświadczeń, aby świadomi e
i z m ocą s twierdzić: d ziało i teodolit w jednym szeregu f
I kied y chwila s wobodnej myśli pozwala n am się wznieść ku
nowym drogom, ku mapie przyszłości, n ie bójmy się tego, ale
rozważmy: C o z d z i a ł a m y więcej ponad rozkaz na kor:zyść
planu naszego Dowódcy?
Na te prace i my śli ponad rozkaz, czeka kwartalnik w nowym dziesięcioleciu.

ZWIERZYŃSKI PIOTR PRZEMY 3ŁAW
KPT. KORP. GEOGR.

•

BUSOLA GERLACHA -

WZÓR K. M. 32

Busola Gerlacha wz. K. M. 32 należy do typu małych busol
polowych t. zw. kieszonkowych. Wyglądem zewnętrznym przypomina najbardziej rozpowszechnione dotychczas w wojsku busole
Bezarda, lub będące ich ulepszeniem - busole TOP. Różni
się od nich w niekt6rych szczeg6łach konstrukcyjnych, opartych
na wzorach francuskich.
I

Opis

busolł.

Busola wykonana jest z metalu. Składa się z czterech
zasadniczych części (rys. 1):
a)
b)
c)
d)

podstawki,
pokrywy,
obsady ze wskazówką,
pudełka ze wskaźnikiem i igłą magnetyczną.

a) Podstawka wykonana z b°iachy jednomilimetrowej, ma kształt
podkowy. Prosty brzeg długości 73 mrn zagięty jest prostopadle
do powierzchni podstawki i zakończony zawiasami, służącymi
do połączenia podstawki z pokrywą. Obie przylegające krawę
dzie boczne, ścięte prostolinijnie, stanowią liniały, które służą
do wykreślania kierunków lub ustawiania busoli według kierunków wyznaczonych. Długość każdej krawędzi bocznej (liniału)
wynosi 37 mm. Krawędź półkolista zakończona jest zagiętym
prostopadle występem. W górnej części występu znajduje się
wycięcie, które służy jako przeziernik przyrządu celowniczego
b~soli. Na stronie zewnętrznej wystęru wyryta jest kresl<a
pionowa przechodząca przez środek wycięda przeziernika, stanowiąca również część przyrządu celowniczego. W promieniu
Wiidomosel Sł, Geogr. 17
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23 mm od środka podstawki znajduje się pięć otworów, przez
które przechodzą śruby przytwierdzające do niej obsadę pudełka
(rys. 2 i 3).
b) Pokrywa wykonana jest również z blachy jednomilimetrowej i posiada kształt oraz wymiary podstawki. Brzegi pokrywy
pozaginane prostopadle, tworzą ścianki wysokości 15 mm. Po-

będącej płaszczyzną celowniczą busoli. Obie krawędzie boczne
podstawki (liniały) są do tej płaszczyzny równoległe.
c) Obsada ma kształt okrągłego pudełka, którego dno jest
kołem. W środku koła osadzona jest oś igły magnetycznej. Oś
igły otoczona jest pierścieniem o średnicy wewnętrznej 11 mm.
W pierścieniu znajdują się trzy gwintowane otwory do wkrę-

- - - - - - - - Pok'l"'a

-

- - - - - - - - - - - - Obsadaniewidoczna - pod
pudelkiem

Rys. 1. B u s o la K. M.

połączona zawiasami z podstawką stanowi razem z nią
futerał, zabezpieczający pudełko busoli przed uszkodzeniami.
Zawiasy pozwalają nachylać pokrywę dowolnie w granicach
180 stopni. W ściance obok zawiasów umocowany jest blaszany
palec, służący do naciskania na podnośnik igły magnetycznej

krywa

i automatycznego unieruchomiania jej z chwilą gdy pokrywa jest
Wewnętrzna strona pokrywy jest polerowana, tworząc zwierciadło, w którym obserwuje się w czasie celowania
położenie wskaźnika i igły magnetycznej. W środku pokrywy
wycięte jest okienko z dwiema muszkami celowniczymi. W przedłużeniu linii muszek wyryta jest na pokrywie kreska celownicza (rys. 2 i 3).
Przeziernik z kreską - wyrytą na występie podstawki,
oraz okienko z muszkami i kreską wyrytą na pokrywie, stanowią przyrząd celowniczy busoli.
Przeziernik, obie muszki i kreski celownicze, oś igły magnetycznej oraz ostrze wskazówki, leżą w jednej płaszczyźnie,
zamknięta.

-
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Rys. 2. Pods tawka i pokrywa ustawione pod

kątem

900.

cania śrub przytwierdzających wskazówkę do obsady. W dnie
obsady wycięty jest prostokątny, '" podłużny otwór, w którym
umieszczony iest luźno podnośnik igły magnetycznej. Podnośnik
stroną zakończoną uszkiem zawieszony jest na osi igły magnetycznej; drugi jego koniec wychodzi przez otwór w ściance na
zewnątrz. Na wystającą część podnośnika naciska palec pokrywy. W dnie obsady wywiercone są otwory do śrub przytwierdzających ją do podstawki. Ścianki obsady wysokości
8 mm zakończone są szyną, która przytrzymuje i na której
obraca się pudełko busoli (rys. 4). Opis wskazówki - patrz pkt d,
d) Pudełko busoli składa się z trzech części: pierścienia dolnego, pierścienia górnego i z tarczy.
Pierścień dolny posiada na stronie zewnętrznej nacięcia,
które czynią powierzchnię jego chropowatą, dla ułatwienia obra-
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cania go ręką. Górna część zewnętrznej strony pierścienia jest
gwintowana. Gwinty służą do połączenia pierścienia dolnego
z górnym. Od strony wewnętrznej pierścień posiada wyżłobie
nia dopasowane do szyny, umieszczonej na ściankach obsady.
Pierścień górny również jest nacinany na stronie zewnętrz
ne) w celu zwiększenia chropowatości powierzchni. Na stronie
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Rys. 4. Obsada pudelka busoli.
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wewnętrznej znajduje się gwint, odpowiadający gwintom pierś
cienia dolnego. Pierścień przykryty jest szybką, mającą kształt
koła, która pozwala obserwować umieszczone wewnątrz pudełka:
igłę magnetyczną, tarczę, wskazówkę i wskaźnik busoli. Z boku
pierścienia znajduje się otworek ze śrubką, służącą do unieruchomienia nakręconych na siebie pierścieni oraz znajdującej się
wewnątrz tarczy.

..

o

o

Tarcza busoli posiada kształt koła obrzeżonego pierścieniem.
Ścianki
pierścienia dopasowane są do wewnętrznej strony
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Rys. 3. Podstawka i pokrywa roztwarte pod
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kątem

18()0 (strona

wewnętnna).

wspomnianych poprzednio pierścieni gwintowanych. Tarcza zaopatrzona jest w różę wiatrów, pr.1;y czym kierunki główne:
wschód, zachód, północ i południe oznaczone są dodatkowo
punktami z masy świecącej. Tarcza zaopatrzona jest w podziałkę tysięczną od O do 6400 t. Również może być zastosowana podziałka stopniowa od O do 3f0 stopni. Kreski podziałki
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wyryte są co 20 tysięcznych. Liczbami oznaczone są kreski co
20 setek tysięcznych. Liczbowanie wzrasta w kierunku ruchu
wskazówek zegarka.
Wshtnlk
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200 tysięcznych, z przedziałami co 50 tysięcznych. Punkt
zerowy wskaźnika umieszczony jest pionowo nad kreską zerową
podziałki tarczy. Podziałka wskaźnika ma zastosowanie przy
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pudełka

Rys. 5. Przekrój piono wy pudelka busoli wmocowanego na obsadzie,

Rys. 7, Wskainik K.M.

.,

Tarcza busoli ściśnięta nałożonymi od góry i dołu pierście
niami gwintowanymi, stanowi razem z nimi całość jako pudełko
busoli (rys. 5 i 6).

o

Rys. 8.

Igła

::::::>

magnetyczna.

Rys. 9. Wskazówka.

uwzględnianiu w czasie obserwacji, zboczenia lub uchylenia
magnetycznego (rys. 7).

Igła magnetyczna długości 51 mm nałożona jest na oś wewnątrz pudelka.
północnej części igły od osi aż do ostrza

J'fa

znajduje się linia z masy świecącej, Na ostrzu południowym
igły umieszczony jest punkt z masy świecącej (rys. 8).

Wskazówka znajduje się wewnątrz pudełka, przymocowana
jest jednak śrubami do obsady, przeto udziału w obrocie pudelka
nie bierze. Wzdłuż wskazówki znajduje się linia z masy świe
cącej. Wskazówka ostrym końcem wskazuje przy celowaniu
kierunek celu (rys. 9).
Zastosowanie busoli.

Rys. 6. Tar~a busoli w,

r;,

K. M.

Wskaźnik. Do wewnętrznej ścianki pierścienia obrzeżają-•
cego tarczę, przymocowany jest wskaźnik, który znajdując się
w płaszczyźnie obrotowej igły magnetycznej, ułatwia zgrywanie jej. Wskaźnik zaopatrzony jest w podziałkę od - 200
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Przy pomocy busoli możemy: określić kierunek południka
magnetycznego, wartość lokalnego uchylenia lub zboczenia magnetycznego, zorientować mapę, określić azymuty topograficzne,
geograficzne lub magnetyczne dowolnych kierunków.
Kierunek południka magnetycznego wyznacza igła magnetyczna. Koniec igły z podłużną linią świecącą wskazuje kierunek północy magnetycznej.
Dla wyznaczenia tego kierunku w terenie lub wykreślenia
go na papierze, ustawiamy busolę tak, by strzałka północna igły
magnetycznej pokryła ostrze wskazówki. Wówczas płaszczyzna
celowa jak i krawędzie boczne podstawki (liniały), ustawione
będą w lcierun~u południka magnetycznego.

-
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Wartość uchylenia lub zboczenia magnetycznego dla danej

miejscowości, podają mapy uchyleń i zboczeń magnetycznych.

W braku tych danych określamy wartość uchylenia magnetycznego przy pomocy zorientowanej w terenie mapy topograficznej,
Mapę orientujemy według długich i wyraźnych linij prostych
na mapie i w terenie. Ną__ zorientowaną w fen sposób mapę

1Ę

·r11t-

-

Rys. 10. Określanie uchylenia magnetycznego,

ustawiamy busolę, przykładając jedną z krawędzi bocznych
podstawki (liniał), do którejkolwiek z pionowych linij siatki
kilometrowej, zważając by wskazówka zwrócona była w stronę
północną na mapie. Następnie obracamy pudełko busoli, aż do
pokrycia wskazówką kreski zerowej tarczy. Igła magnetyczna
po uspokojeniu się wskaże wartość uchylenia. Kąt uchylenia
odczytujemy na podziałce wskainika, licząc od kreski zerowej
w prawo lub w lewo. Dla wyeliminowania uchylenia przy
dalszych pracach w danej miejscowości lub w danym dniu,
zgrywamy igłę magnetyczną z kreską wskaźnika określającą odchyłkę, a nie z kreską zerową tarczy, o czym stale w czasie pomiarów należy pamiętać (rys. 10).
Dla określenia zboczenia magnetycznego postępujemy podobnie, przykładając przy ustawianiu busoli na zorientowanej
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mapie boczne krawędzie podstawki (liniały) do linij południ
kowy~h siatki geograficznej, zamiast do siatki kilometrowej.
Orientowanie mapy. DJa zorientowania mapy ustawiamy
tarczę busoli tak, by wskazówka pokryła kreską zerową. W wypadku gdy mamy określ?ne uchylenie magnetyc~n~ przykłada_mx
busolę jedną z krawędzi bocznych podstawki (hmałemJ, do hnu
pionowej siatki kilometrowej zważając by wskazówka zwrócona
była w stronę północną na mapie i obracamy poziomo mapę
razem z busolą dopóty, dopóki północne ostrze igły magnetycznej nie pokryje kreski wskaźnika określającej odchyłkę.
W wypadku gdy określone mamy zboczenie magnetyczne
przystawiamy krawędź boczną busoli do ramki południkowej
mapy, lub ustawiamy tak, by linia tarczy wschód zachód
była równoległa do linii wschód zachód na mapie np. do
linii wykreślonych równoleżników, lub popros1u do linij po.ziomych napisów. Poza tym postępujemy jak w poprzednim
wypadku.
Określenie azymutu topograficznego. Podnosimy pokrywę
busoli tak, by kąt jej nachylenia do podstawki wynosił około
45 stopni. Następnie obracamy się twarzą w stronę celu wyznaczającego kierunek w terenie. Trzymając busolę poziomo
w lewej ręce, przeziernikiem do siebie wyszukujemy celu patrząc
przez przeziernik i okienko pokrywy. Po naprowadzeniu celu
na muszkę, nie ruszając busoli, obracamy prawą ręką pudełko
aż do pokrycia północnym ostrzem igły magnetycznej odpowiedniej kreski wskaźnika określającej uchylenie. Położenie igły
obset'wujemy w lusterku, sprawdzając równocześnie czy cel
znajduje się na muszce. Po zgraniu igły, odejmujemy busolę
od oka i odczytujemy na tarczy kąt, który wskazuje ostrze
wskazówki. Odczytujemy liczbę pierwszą na lewo od kreski
pokrytej ostrzem wskazówki i dodajemy do tej liczby tyle
20 tysięcznych ile przedziałów jest między kreską oznaczoną
liczbą, a kreską pokrytą ostrzem wsk~zówki.
Chcąc wyznaczony w terenie kierunek przenieść na mapę,
przykładamy do punktu określającego stanowisko, jedną z bocznych krawędzi busoli (liniał) i obracamy całą busolę dopóty,
aż linia wschód-zachód na tarczy znajdzie się w położeniu równoległym do Hnii równoleżnikowej siatki kilometrowej na mapie.
Linia krawędzi bocznej podstawki {liniał) wyznaczy wówczas
poszukiwany kierunek. Orientowanie mapy jest w tym wypadku
zbędne,

Chcąc wyznaczyć w terenie kierunek określony na mapie,
przykładamy do poprowadzonej od punktu określającego stanowisko do punktu określaiącego cel, boczną krawędi podstawki
Uiniał), tak by ostrze wskazówki zwrócone było w stronę celu.
Obracamy następnie tarczę busoli tak by, jej linia wschódzachód znalazła się w położeniu równoległym do linii równo·
leżnikowej siatki kilometrowej na mapie, ostrze wskazówki
wskaże wówczas kąt, który będzie azymutem topograficznym
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danego kierunku. Nie zmieniając położenia pudełka busoli, podnosimy ją do oka jak przy celowaniu i obserwując w lusterku
zgrywamy (przez obracanie się razem z busolą) igłę magnetyczną
z kreską wskaźnika określającą odchyłkę. Nie poruszając busoli

Zalety i wady busoli.
1. Celownica. Zastosowanie płytkiego i szerokiego wycię
cia jako przeziernika ocznego powoduje niedokładności w celowaniu, tym większe, że odległość od przeziernika do muszek, przy
pokrywie nachylonej o 45°, jest mała i wynosi zaledwie ok. 4 cm.

Rys. 12a.

Przez wycięcie przeziernika i okienko w pokrywie widoczne
jedynie przedmioty leżące wyżej niż stanowisko. Na przedmioty leżące na równej wysokości lub niżej celujemy patrząc,
są

Rys. 12b.

nieraz wysoko ponad wycięciem przeziernika. Trudność umieszczenia wówczas oka w płaszczyźnie celowej może spowodować
ustawienie busoli w mylnym kierunku (rys. 12a i 12b).

Rys. 13. Wskutek pionowego wychylenia igły - odbite w zwierciadle jej ostrze,
pokryw11 znak podziałki B zamiast znaku A.

Rys. 11. Wyznaczenie w terenie kierunku

określonego

z mapy.

i patrząc przez przeziernik i okienko celownicze, wynajdujemy
w terenie jakiś widoczny obiekt leżący na linii celu. Obiekt
ten wyznaczać będzie poszukiwany kierunek. Orientowanie
mapy przy tych czynnościach jest zbędne (rys. U).
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Umieszczenie w pokrywie jednocześnie okienka celowniczego i zwierciadła upraszcza konstrukcję celownicy i ułatwia
orientowanie busoli.
2. Igła magnetyczna jest cokolwiek zakrótka i nie zrównoważona. Długość jej wynosi 51 mm. Duże wychylenia pionowe wpływają oa niedokładność odczytów (rys. 13).
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Zbytn ia czułość igły uniemożliwia uspok ojenie jej przy
celow aniu z ręki . Przyp uszcz alne położenie igły okreś
wówc zas z pewn ym przybliżeniem na oko. Dla dokła lamy
dnego
zgran ia igły konie cznym jest umies zczen ie busol i na nieru
mej podst awie np. pniu, kamie niu itp. co w warun kach polowchoych
rzadk o jest możliwe.

'--./~i

~
M

Krawędzie boczn e pokry wy nie mogą służyć jako
przedłu
żenie liniałów co zap!w ne przew i~y~~ n!. było przez
konst
ruktora gdyt nie stanowią razem z mm1 lm1J prosty ch, lecz
tworzą
kąty' zbliżone do 180° i ulegające zmian om wsku tek rucho
mego
osadz enia pokry wy na zawia sach (rys. 14).

<o<bl•d
my!~g~
usn.,,icn ia
kra~ędn
hrn-,fu

•podchylenle prostej

krawę<ni

:::-:::3}~1=~==-~:.§--~-=--=-~~~:.FJ!,S_~;~===s:,..I.L---c::=.::;...--=-=--= -- ___1'~:=:.~ l~
llJ.'.iT:~
Rys. 14. Błędy wykreślania li nii kierunk owych wzdłuż
krawędzi pqkryw y i liniału.

3. Wskazówka. Tępe zakończenie wskaz ówki, które j ostrze
pokry wa dwie kresk i po działki, wpływa ujemn ie na dokła
dność
odczy tów.
Wska zówk a ułatwia orientację, gdyż ostrze
zówk i
w dobrz e zorien tow;r nej busol i, zwróc one jest zawswska
ze
w
kierunku celu.
4. Wskaźnik. Zbyt duży kąt nachy lenia powie rzchn i
nika powo duje, że przy celow aniu w kieru nkach zbliż wskaź
onych do
północnego, odbic ie podziałki w s kaźni ka w
zwier ciadle pokry wy
jest niewyraźne, skutk iem czego dokładne zgran ie igły
magn etyczn ej jest w tych wypa dkach utrud nione.
Kresk i podziałki są zbyt grube i umies zczon e rzadk o, gdyż
co 50 tysięcznych tj. mniejwięcej tyle ile wyno si najwy
ższe
uchyl enie czy też zbocz enie magn etycz ne na teren ie
Polsk
i.
Uchy lenie to w odnie sieniu do przyjętego układu wsp
ółrzęd
nych prostokątnych, wyno si ok. - 60 tysięcznych, zaś zbocz
enie
ok. 70 tysięcz.
Wadą jest brak możności przes uwan ia wskaź
nika w celu
określania rzecz ywist ych wartości uchyleń
lub zboczeń magnetyczn ych oraz w celu ich stałego elimin owan fa. Potrz eba
ciąg
łego pamiętania przy pracy o wartości
odchyłki, powo duje
nieun iknio ne przeo czeni a i niedokładności w określaniu
kierunkó w.
5. Podnośnik. Autom atycz ny podnośnik powo duje niszc
zenie igły, która winna być uruch omian a jedyn ie na czas
zgrywania igły. Przy autom atycz nym podnośniku igła znajd
zbyte cznie w ruchu , również podcz as wszel kich innyc uje się
h prac
wymagających podni esien ia pokry wy.
6. Liniały - proste krawędzie boczn e podst awki - są zbyt
krótk ie. Długo ść ich wyno si zaled wie 37 m. Wyzn aczan
ie lub
też wykreślanie linii kieru nkow ych wedłu
g tych krawędzi jest
bardz o niedokładne .
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Rys. 15. Błędy ustawie nia busoli wz. K. M. według wskatn
ików W - Z,

7. Linia wschód-zachód na tarczy busol i jest

niewyraźna

•
Wyznaczają ją kresk i podziałki oraz wierzchołk
i kątowe róży

wiatr ów W i Z. Ponieważ tarcz a znajd uje się na dnie zamkn
ię
tego pudełka busol i i na po~io mie innyf!l, niż P?W!er~c~nia
mapy
,
dokładne ustaw ienie busol i według ruewy razne J
hnu wsch ódzachó d jest niezw ykle trudn e. Trudność tę zwi,ększ_a róża
trów umies zczon a na tarcz y w kształcie czarne1 gw1azdy, ~ia:
ramio na mylą kieru nek linii. W l?ra~t yce bł'd. kieru ktoreJ
nkow y
wynikający z niedokładnego ustaw 1ema busol
t Jest znacz ny
i waha się w grani cach do 180 tysięcznych (rys. 15).
Wysz czegó lnion e wyżej wady zmniejszają d?kł8;
soli powodując w sumie znacm e błędy w okres lamudno~ć bukieru nków (azymut?w}.
Poró wnan ie z buso lami Beza rda l Top.
Wsku tek posia danyc h wad konst rukcy jnych wartość użyt
kowa busol i wz. K. M. 32 jest nieduża i bezwzględn
niższa
od wartości istniejących dawn iej busol Top, a naweie
t
staryc
h
mode li busol Beza rda z przed lat kilkudziesięciu. Dla
w_yro
bieni a właściwego pojęcia o wartości busol i wz. K.. M. 32
koll;1e
~z:
nym jest przep rowad zenie chociażby pobieżnego porów
nama JeJ
z busol ami Bezar da i Top.
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1. Celownica. W busoli Bezarda umieszczona w zagięciu
pokrywy w kształcie dwóch podłużnych prostokątnych przezierników. Dokładność celowania mniejsza niż przy u życiu celownicy wz. K. M. 32, utrzymana jednak w granicach wymaganej
dokładności busoli.

5. Podnośnik. W busoli Bezarda podnośnik igły magnetycznej jest jak i w busoli wz. K. M. 32 - automatyczny.
W busoli Top podnośnik przymocowany jest śrubą do dna
pudełka i przy pomocy niego igła może być uruchomiana dowolnie, niezależnie od innych czynności wykonywanych busolą.

Rys. 17. Linia wschód-zachód w busoli Bezatda i w busoli Top.

Jako liniały służą w obydwóch busolach dolne
pokryw. Długość liniałów jest prawie dwuw busoli wz. K. M. 32.
1. Linia wschód-zachód na tarczy busoli Bezarda jest uwydatniona dwoma prostokątami, ułatwiającymi ustawienie tej linii
równolegle do linii wschód-zachód na mapie (rys. 17).
W busoli top. ustawia się tarczę wg. linii wschód - zachód
z dużą dokładnością przy pomocy wysuwanej linijki o długości
55 mm (rys. 17). W nowych modelach - przy pomocy linij
równoległych wyrytych na przei roczystym dnie pudełka.
6.

Liniały.

krawędzie proste krotnie większa niż
Rys. 16. Przeziernik celowy
przedni busoli T o p .

Rys. 16a. Okienko celownicze
w lusterku busoli T o p.

W busoli Top umieszczona również w zagięciach pokrywy
w kształcie podłużnych prostokątnych przezierników, z których
przeziernik celowy- przedni, zaopatrzony jest we włosień (rys.16).
Celownica ta pozwala ustawić busolę z dużą dokładnością na
ceL Poza tym busola Top posiada drugą celownicę umjeszczoną
w płaszczyźnie osi igły magnetycznej i wskazówki. Okienko
celownicze umieszczone jest w wieczku ze zwierciadłem (rys. 16a).
Celownica tu służy do kontrolowania właściwego ustawienia
busoli podczas zgrywania igły magnetycznej.
W obydwóch busolach na wewnętrznych stronach pokryw
umieszczone są strzałki, które przy zorientowanej busoli wskazują swymi ostrzami kierunek celu.
2. Igła magnetyczna. W obydwów busolach igły są zrównoważone, a czułość ich pozwala na doko"nywanie pomiarów
z ręki. Długość igły w busoli Top wynosi 5,5 cm.
3. Wskazówka. Wskazówka w jednej i drugiej busoli
umieszczona jest zewnątrz pudełka, w sposób pozwalający na
dokładne dokonywanie odczytów. Podziałka wyryta jest na
szklanej tarczy umieszczonej pod pokrywą pudełka.
4. Wskaźnik. W busoli Bezarda umieszczona jest na tarczy dodatkowa podziałka, która służy do określania i eliminowania zboczeń wzgl. uchyleń magnetycznych.
W busoli Top są dwie dodatkowe podziałki, jedna na tarczy
druga na ruchomym krążku umieszczonym pod dnem pudełka.
Przy pomocy tych podziałek można dokładnie określić zboczenie lub uchylenie magnetyczne, oraz eliminować je na stałe przez
odpowiednie przesunięcie krążka i przytwierdzenie go śrubami
zaciskowymi do dna pudełka.
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Z porównania tych trzech modeli busol wynika, że wady,
które znajdujemy w busoli wz. K. M. 32 występują w busoli
Bezarda w mniejszym stopniu. zaś w busoli Top. nie istnieją
zupełnie, lub zredukowane zostały do granic dukładności przyrządu , która jest bardzo duża.
Busola wz. K. M. 32 jako nowy model nie wprowadza
w stosunku do dawniej istniejących busol tego typu, żadnych
zasadniczych ulepszeń. a dokładność jej jest niższa.
Konstrukcje poszczególnych części nie są przystosowane
do dokładności użytkowej busoli, a jakość ich wykonania jest
nierównomierna. Np. obok precyzyjnie wykonanej podziałki,
umieszczono zbyt krótkie liniały, zlekceważono znaczenie linii
·wschód-zachód, która została uwidoczniona na tarczy w sposób
nieodpowiedni, co w sumie powoduje. że odczytany z dokład
nością do 10 tysięcznych kąt, przeniesiony zostaje na mapę
z dokładnością niemal dwudziestokrotnie mniejszą. Wobec osią
galnych w praktyce wyników zbędna jest drobiazgowa podziałka
na tarczy, zbyteczny dla eliminowania uchyleń lub zboczeń wskaźnik, niepotrzebna skomplikowana budowa pudełka. Sposób
wykonania busoli dowodzi, iż skonstruował ją prawdopodobnie
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niefachowiec, który opierając się na różnych wzorach usiłował
wybrać z nich części najlepsze, lecz przez nieumiejętne połą
czenie ich, stworzył całość mało przydatną d9 praktycznego
zastosowania.
Busola wz. K. M. 32 robi na pierwszy rzut oka wrażenie
przyrz,du precyzyjnego i dopiero bliższe zbadanie lub wypróbowanie w praktyce pozwalają oceni ć jej rzeczywistą wartość.
Po wprowadzeniu pewnych poprawek i uzupełnień1 busola
mogłaby się stać przyrządem pełnowartościowym, jednak w obecnym stanie, szczególnie do prac wojskowych, które wymagają
znacznej dokładności - nie nadaje się.

PUNKT I-GO RZĘDU WIEŻYCA NA POMORZU
W odpowied%l na artykuł int. Pellklla Zawlr•kkgo radcy
Oddr. Kata.stratnego tv Toruniu umieazaone90 w Nr 9/1931
,.Pruglądu Aflernlczege," pod tytuum „Wletyca punkt lrlangulacyjny I-go rz«11.1 'na Pomorwu tv którym autor zwraca
się % proU>q o myjaAntente sytuaclt na pkl. Wldyca, <1rU%
pnejicta % Ferro na Greenwich, któreby naletalo slosowat
pn:y pracach P<>'!'farowych w województwach zachodnich.

Należy przede wszystkim przed rozważaniem 2apytań postawionych w wymienionym artykule przyjąć pod uwagę, że w województwach obejmujących b. zabór niemiecki tj. w pomorskim, poznańs
kim i śląskim, niema dotychczas oryginalnych prac państwowej tńan
gulacji polskiej, z punktem wyjścia Borowa Góra.
Wszystkie dotychczasowe prace tńangulacyjne na tym obszarze,
należy nazwać pracami lokalnymi opartymi na istniejącej triangulacji
niemieckiej.
Rozpatrzmy prace niemieckie. Na wymienionym obszarze mamy
dwie różne prace (zał. 1), z których jedna jest starą niemiecką triangulacją z punktem wyjścia Rauenberg o współrzędnych geograficznych

=
).. =

T

•

druga, praca nowsza zakończona przed wojną światową, opublikowana po wojnie bo w roku 1925, z punktem wyjścia Potsdam
Helmertturm, o współrzędnych geograficznych
'r
>-.

-
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52° 27' 12·:021
31° 02' 04~928 na wschód od Ferro niemieckiego1),

= s2°
= 13°

22' 53'.'9559
04' 01':1358 na wschód od Greenwich.

1
)
Ferro niemieckie nazwane przez i~ź. Zawirskiego w jego artykule, Ferro
L• A. (Landes·Aufnahme).

Wledon,ołcl Sł. S.09,. 18.
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Stara praca niemiecka obejmuje triangulacje od I - IV rzędu.
Nowa praca obejmuje w obszarze tak zwanej sieci Prus Zachodnich (zal 1)1 triangulacje od I - IV rzędu, przy czym wyrównanie
sieci I rzędu oraz dane ostateczne zostały opublikowane w r. 1925.
Dane triangulacji szczegółowej nie zostały dotychczas opublikowane,
lecz odpis wykazu współrzędnych posiadają odpowiednie polskie
instytucje państwowe.
Obszar oznaczony na załączniku t dwoma liniami i literami
a, b, c, d, to obszar tak zwanego łańcucha Berlin - Szubin (baza pod
Szubinem), obejmujący tylko punkty I rzędu. których dane zostały
iednak opublikowane przez Landes-Aufnahme dopiero w roku 1932.
Nie wgłębiam się w przyczyny które skłoniły Niemców do
wykonania nowej triangulacji - niezakończonej z powodu wojny
światowej, gdyż według programu całe państwo miało otrzymać cał
kowitą nową od I - IV rzędu triangulację.
Przystąpię odrazu do omówienia punktu wyjścia tych prac, by
tJm samym otrzymać odpowiedź, jakiej wartości przy przejściu
z Ferro na Greenwich używać.
W artykule wstępnym rozdział Ili, publikacji niemieckiej z r. t 925
"Die Preuszische Landesvermessung, Hauptdreiecke Neue Folge, Erster
Teil" opublikowane są uchwały niemieckiej Rady Geodezyjnej z r. 1924,
wyjaśniające podstawy nowej pracy.
Na str. 21 pkt. 1, obejmuje postanowienie przeprowadzenia
nowego wyrównania na elipsoidzie Bessl'a, której wymiary należy
przyjąć bez zmian, tak jak przy dawnych pracach Landes-Auf•
nahme.
Na tej samej stronie w punkcie 2 dowiadujemy się, że już przed
wojną postanowiono zastąpić punkt wyjściowy Rauenberg innym
punktem, ze względu na zabudowę terenu około Rauenberg, a z tym
konieczności zniwelowania tej wyniosłości.
Jako nowy punkt wyjściowy przyjęto wieżę obserwacyjną
Instytutu Geodezyjnego, położoną na tak zwanym „ Telegraphenberg",
która to wieża od tej chwili dla uczczenia pamięci jednego z największych geodetów niemieckich Helmerta, nosi nazwę „Helmertturm ".
Ze względu na swe położenie, oraz na pomiary, które były już na
tej wieży przeprowadzone, nadaje się ona według uchwały, specjalnie dobrze do przyjęcia jako nowy punkt wyjściowy.
Tak punkt Rauenberf! jak i punkt Helmertturm objęte są łań
cuchem Berlin - Szubin.
Przy wyrównaniu tego łańcucha zostały przyjęte warunki nawiązania: z jednej strony do sieci Prus Zachodnich, z drugiej strony
do łańcucha Elby oraz do sieci Sasko-Hanowerskiej.
Ponieważ postanowiono, że sieć Prus Zachodnich i Wschodnich
ma zatrzymać dotychczasowe dane szerokości geograficznej i azymutu, chcąc zmniejszyć błędy, które by z tego przymusu nawiązania
powstały, postanowiono długości geograficzne wszystkich punktów
wymienionej sieci Prus przesunąć o 0'.'1184 na zachód.
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Po wyrównani u z ułożonymi w ten sposób warunkami nawią
zania, łaócucha Berlin-Szubin, otrzymano dla punktu Helmerltur m
współrzędne geograficzn e

T
>-

=

=

52° 22' 53"9559
30° 44' 01'.'1358 na wschód od Ferro L. A.

Na str. 22 w punkcie 3 omówionym jest sposób liczenia dłu
geograficznych od Greenwich.
Z wyrównani a długościowego centralno-e uropejskiej sieci "Zent•
raleuropais cbes Llingennetz" przez Albrechta (Astronomi sche Nachrichten tom 167, str. 145/161) otrzymał on dla punktu Helmerttur m
gości

). =

13° 04' 01 ·:12s

± o·:3 na wschód od Greenwich .

2 tych dwóch wartości A dla Helmerttun n' otrzymujemy dla
Greenwich położenie 17° 39' 59':4U na wschód od Ferro L. A.
Na wniosek niemieckiego Instytutu Geodezyjnego, Rada Geodezyjna postanowiła dla celów praktyczny ch przyjąć przejścia z Ferro
na Greenwich
11° 40' oo·:oo.

Tym samym została dla Helmerttur m przyjęta wartość długości
geograficznej
A = 13° 04' 01 "1358 na wschód od Greenwich.
Przyjęcie tej wartości zostało umotywow ane tym, że:

1.

Wartość otrzymana z wyrównania Albrechta obarczona jest

2.

Najnowsze pomiary długości geograficznej z Helmertłurm wykonane przy pomocy radiowych sygnałów czasu, wskazują na
zmniejszenie się wartości ).. otrzymanej przez Albrechta od
Greenwich;

zadużym średnim błędem;

3. Przyjęcie wartości zaokrąglonej 17° 40' jest bardzo dogodnym
i praktyczny m dla celów kartograficz nych.
Zestawiając wszystkie powyżej przytoczon e dane z publikacji
niemieckiej, otrzymuję odpowiedź na pierwsze pytanie p. inż. Ztt•
wirskiego „która różnica długości jest wdna i którym . początkiem
Ferro należy się posługiwać obecnie?".
Ponieważ wszystkie prace pomiarowe wykonywan e obecnie na
obszarze b. zaboru niemieckiego oparte być muszą aż do czasu,
~dy_~bszar ten zostanie objęty paóstwową tńangulacją polską, na
1stme1ących punktach trianguJacji niemieckiej - musimy zastosować
przy tych pracach dane podstawow e przyjęte przez Niemców.
Nie należy za tym przyjmować do obliczeń ani wartości Ferra
austriackiego, gdyż odnosi się ona tylko do prac w b. zaborze
austriackim , ani wartości Albrechta odrzuconej przez Landes-Aufnahrne z podanych względów.

-
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Wprowadze nie innych wartości, nit te które przyjęli Niemcy,

tworzyłoby tylko niepotrzebn y chaos, uniemożliwiający sprowadzen ia
5

zystkich dotychczas owych prac do jednego wspólnego mianownika,

wschwilą związania tego obszaru z państwową tńangulacją polską,
zopartą na BoroweJ.Górze .
'

.Naturalnym jest, te z chwilą wciągnięcia tych punktów w sieć
państwową opartą na Borowej - Górze, dotychczas owe współrzędne
geograficzne ulegną zmianie, a to ze względu na różne punkty

wyjściowe, a więc róźn! odchy~ pionów, zmiany ':"spółrzędny~h
astronomicznych w czasie, oraz 1 z tego powodu, ze obserwacie
astronomiczne na Borowej-G órze są wykonane nowszymi metodami,
od wówczas stosowanyc h przez Niemców. Pomiar długościowy na
Borowej - Górze wykonanym został najnowszymi metodami przez
dwóch obserwator ów, wykonywujących prace obserwacyj ne równocześnie na dwóch miejscach, Borowa-Gó ra i O~se~w~-t~rium Astronomiczne w Paryżu, przy czym obserwator zy zmtemali stę na stanowiskach. Wartość długości geograficznej Helmerttur m przyj~ta swojego czasu przez Niemców do wyrównani a, była wartością obliczoną.
Nie chcę analizować, ani dyskutować obecoie nad spo~obe!ll
przeliczenia. Dotychczas owe przedwstępne prace wykazały, tż me
będzie tu żadnych specjalnych trudności, gdyż zmiany te są mniej
więcej stale.
.
.
Tom 8 Biblioteki Sł. Geogr. nie wprowadza zasadntczo me
nowego, gdyż nie jest to katal~g ~unktów . polskich . tri~~gulacji,
a tylko zebrany i ułożony odpow1edmo matenał, z pubhkaci1 zaborców, z ich prac triangulacy jnych na ziemiach dzisiejszych Rzeczypospolitej.
.
.. .
Prowadząc prace pomiarowe na styku dwóch tnangulacit ruemieckich, i chcąc wykorzystać dane punktów tak jednej jak i drugiej, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika . Uzyskamy
to jeżeli długości geograficzne punktów opartych na Helmerttu ~
przesuniemy o 0'." 1184 na wschód. Otrzymamy wówczas długości
geograficzne zgodne z punktami opartymi na Rauenberg.
Jest to ztJpelnie zrozumiałym, ze wz~lędu na przesW1ięci~ wykonane przez Niemców, przed wyrównaniem nowych prac tnanguJacyjnych.
Ponieważ wszystkie prace katastralne w b. zaborze niemieckim
oparte są na Rauenberj!, dla tego w 8 tomie Bibl. Sł. Geogr. dłu
gości geograficzne od Ferro punktów opartych na Helmerttur m są
już przesunięte o 0'.' 1184 na wschód. czyli sprowadzon e są na Rauęnberg. Podanie w katalogu odniesieó do Rauenberg i Helmerttur m,
ma tylko na celu orientacje czy to są punkty nowej czy starej
triangulacji niemieckiej.
Zrozumiałym więc będzie już obecnie, że gdy dla przejścia
z Ferro na Greenwich przyjęli Niemcy dla punktów opartych na
Helmertlurm:
- 11° 14• oo·:oo,

to dla punktów opartych na Rauenberg (a więc i wszystkich dłu
gości podanych od Ferro w 8 tomie Bibl. Sł. Geogr.) musimy prze-
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chodząc na Greenwich
wielkości

i sprowadzając je do równej wartości użyć

- 17° 14' 00'.'1184,
autorzy.
Jak już na wstępie zaznaczyłem, na całym obszarze b. zaboru
niemieckiego są ty]ko lokalne prace triangulacyjne, oparte na istniejącej tńangulacji n.iemieckiej.
Dla potrzeb Wojskowego Instytutu Geograficznego musiano
w r. 1928 przystąpić do rozszerzenia nowej tńangulacji niemieckiej,
w obszarze zaznaczonym na załączniku 1 - stosunkowo duża ilość
punktów starej triangulacji niemieckiej była zniszczoną.
Chcąc wykonać te prace jak najdokładniej, założono 8 nowych
punktów nad granicą Państwa, związanych z 5-ma punktami I rzędu
nowej tńangulacji niemieckiej. Na nich oparto sieć tńangulacji

co

też podają

szczegółowej.

Jednym z tych 5-ciu punktów, był punkt I-go rzędu Wieżyca
(Thurmberg).
Przed przystąpieniem do pracy, zapoznano się dokładnie z danymi niemieckimi, opublikowanymi w r. 1925, w książce której tytuł
podałem już poprzednio.
Na str. 212 w wykazie współrzędnych geograficznych znajdu•
jemy dane punktu Wieżyca odniesione do trzech centr:
Wieżyca 1857:

!f = 54° 13' 31'.'8556

13' 29'.'9926

,,

trzpieó;
obserw.:

Wieżyca 1857:

"

"
"

I. O.:

A = 18° 07' 32'.'3846 na wschód od Greenwich
07' 33~1848 "
"
.,
.,
07' 32'.'2251

„

"

"

"

Żeby dać jasny obraz sytuacji na punkcie Wieżyca, jaki po•

zostawili Niemcy, podaję skrót opisu tegoż punktu według niemieckiej publikacji str. 163.
Na punkcie Wieżyca zastali Niemcy przystępując do prac pomiarowych w r. 1901, utrwalony punkt f rzędu z pomiaru wybrzeża
„Kiistenvennessung" z r. 1857. Dane odnośnie pracy z tych lat
opublikowane są w książce „Hauptdreiecke" część VII, gdzie. na
str. 222 znajdziemy szczegóły odnośnie do punktu Wieżyca.
Według opisu niemieckiego dobrze zachowany kamieli utrwalający z r. 1857, umieszczonym był na sztucznej wyniosłości. Wysta•
wał około 40 cm ponad powierzchnię ziemi, oraz posiadał wyryty
napis „Tńgon. Punkt 1857".
W pobliżu tego punktu stała silna murowana wieża turystycznoobserwacyjna, wybudowana w r. 1890, wysokości 11,3 m.
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do prac pomiarowych, posta~owiono wyk?r~stać
celu wymurowano na plasktm dachu w1ezy! ze
strony najbardziej zbliżonej do kamieni! z r. 1857 słup z cegły, Jako
stanowisko dla instrumentu. Centr stacJt oznaczono bolcem wcementowanym w słup.
Wykonane na słupie obserwacje zredukowano następnie na
centr z r. 1857.
Ponieważ już wówczas istniał zami~r wystawien!a n: Wież~c)'.
olbrzymiego pomnika-obelisku, tak zwaneJ ..~•~marc_ksaule , ob;aw!ah
się Niemcy by założone centra nie uległy zmszczent~, wykonalt wtęc
następujące prace ochronne: .
t. Kamień z r. 1857 zabezpieczyli przez założenie dodatkowych
4-ch kostek światków;
2. Założyli nowy centr, utrwalając go płytą i słupemdl granitowykołm
jak normalny punkt I rzędu, na wzniesieniu o eg ym o o
60 m od centrum z 1857 r. Dokonali dokładnych pomiarów
i wyznaczyli w ten sposób dla nowego centrum współrzędne
geograficzne.
W ten sposób powstał punkt Wieżyca I. O.
3. Na szczycie wieży założono po stronie wschodniej dodatkowy
centr, tak zwany „Plattformbolzen";
4. W fundainencie wieży obserwacyjnej wmurowano po stronie
wschodniej trzpień tak zwany "Turmbolzen";
5, Podano w katalogu współrzędne trzech centr:

1

kamień

13' 31 '.'9 797

trzpień:

obserw.:

Przystępując
tą wieżę i w tym

"

z 1857 r.

I.

o.

centr obserwacyjny na

wieży.

Dokładny obraz sytuacji na punkcie Wieżyca, pozostawiony
nam przez Niemców daje zal. 2.
Po przystąpieniu do prac w r. 1928 zastaliśmy na Wie.życy
następującą sytuację.

Wieża obserwacyjno. turystyczna, z której Niemcy wykonali
obserwacje w r. 1901, nie istnieje.
Utrwalenie z r. 1857 nie istnieje, zniszczone lub nawet całko•
wicie zniesione podczas prac nad obeliskiem Bismarcka. ·
Budowa obelisku zapoczątkowana, L zn. założone fundamenty,
dalej prac z powodu wojny nie prowadzono.
Utrwalenie z r. 1901 t . zw. Wieżyca I. O. zupełnie dobrze zachowana tak słup jak i płyta.
Bezpośrednio koło kamienia I. O. wybudowaną nową wie~ę
turystyczną z drzewa, wysokości 16 m. Wieża ta jest własnością
Związku Leśników Państw., który to Związek czerpie dochody z tej
wieży, pobierając opłaty za wstęp.
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HIEZY CA.
.Thurn,J, o,p•

Wobec takiej sytuacji zachodziły dla naszych prac dwie ewentualności:

odszkod owanie Związkowi Leśników, usunąć istniejącą
wieżę i wybudować nową wieżę tńaogulacyjną centrycz nie nad
punktem Wieżyca I. O., jako tym na którym opieram y swą
pracę, lub;
2. Wykonać obserwa cje ekscentr ycznie wykorzystując istniejącą
wieżę, wbudowywując tylko kozioł dla instrume ntu. Założyć
nowy centr w miejscu wykona nych obserwa cji, oraz zreduko wać wykonan e obserwa cje na Wieżycy I. O.
Względy finansow e przeważyły i dla tego wybrano drugą ewen1.

Zapłacić

tualność.

J,lie:c;, łury.slyezno-olJ.st>rwi1<yjnt1 .
N.
Jy

e..xos//.;J .
, -,śwJad,ł
\
I
\

\

Po wybudo waniu kozła, zakończeniu prac obserwa cyjnych odrzutowa no centr, utrwalając go jak normaln ie każdy punkt I rzędu.
W ten sposób powstała Wieżyca Polska.
Jeżeli teraz uwzględnimy odległość pomiędzy centrem z r. 1857
a Wieżycą I. O., oraz tą ostatnią a Wieżycą Polską, zrozumiałą staje
się różnica współrzędnych geograli cznych, oraz upada kwestia elipsoidy odniesie nia, gdyż wszystk ie te trzy punkty są ściśle ze sobą
.
związane, a więc muszą się też odnosić do tej samej elipsoidy
Celem jak najdokładniejszego wyznacz enia element ów ekscentryczności• oraz jak najdokładniejszej redukcji obserwa cji z centrum
cyj
Wieżyca-Polska na Wieżyca I. O., jak również redukcji obserwa
Wiepunktu
koło
bazą
z
lokalną
zewnętrznych, założono JDałą sieć
życa (zał. 3).
Bazę o długości 16,914 m pomierz ono kilkakro tnie komparo waną taśmą stalową, końce bazy utrwalon o w terenie na stale,
wykonan o obserwa cje kątowe tak z końców bazy jak z centrum
polskiego i z I_ O.
Dało nam to możność dokładnej redukcji obserwa cji, jak rów·
nież ścisłego wyznacz enia współrzędnych geografi cznych punktu
Wieżyca-Polska .

Współrzędne te zostały podane w wykazie Wojsk. Inst. Geogr.
jako dodatko we, na wszelki wypade k gdyby centr Wieżyca I. O.
uległ zniszczeniu, mamy wówcza s punkt oparcia dla dalszych prac.
Zasadnic zo jednak należy dla wszelkic h prac pomiaro wych wy-

~
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.1 ......
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konywan ych w tamtych stronach , opierać się na punkcie Wieżyca
L O., którego współrzędne podałem, jako oryginal nym punkcie trian·
gulatji niemieck iej.
Tym samym odpowiedziałem na drugie pytanie postawio ne
p. inż. Zawirsk iego.
artykule
w
Na zako6cz enie mego artykułu dodam tylko jeszcze jedną
uwagę, może nie wszystk im wiadomą.
O ile miejsce wyznacz enia południków jak Greenwi ch, Paryż,
P otsdam, Pulkowo itd. są miejscami ściśle utrwalon ymi np. przez
c~ntr słupa obserwa cyjnego, środek instrume ntu itp. w obserwa tonach astronom icznych, o tyle południk Ferro- to miejsce, utrwalon e
tylko wyłącznie przez definicje.
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W dziele „Astronomia" przez Jerome le Fran~aia (La Lande)
wydanie trzecie, tom I z r. 1792, str. 17 czytamy:
„Rozkaz królewski (Ludwik XIII) wydany dnia 25 kwietn ia
1634 r. utrwala nasz pierwsz y południk na wybrzeżu wyspy Ferro,
najbardziej zachodniej ze wszystk ich wysp kanaryj skich. Główne
osiedle tej wyspy położonym jest 19° 53' 45" na zachód od Paryża.
Jednak Guillaume de l'Isle nasz wielki geograf, przyjmuje dła ułat
wienia w liczbach zaokrąglonych, że Paryż jest położony o 20° na
wschód od Ferro, co też znalazło zastoso wanie przy konstru kcji
większości map".
nictwie
Tą samą definicję południka Ferro, znajduj emy w wydaw
Lander
agen
Grundl
n
nowszym bo z r. 1913, .,die matbem atische
Jana
dr.
prof.
aroids"
Erdsph
des
raphie
desaufnahme und Kartog
Frlschauf, gdzie na str. 189 mamy podane :
.,Dla map dotych czas używanym był jako południk zerowy,
na zachód
południk Ferro, którego położenie jest określonym - 200
e'go".
Cassini
od południka Paryskiego, wyznaczonego przez
połud
Zrozumiałym więc jest. że przyjęcie za południk zer:owy,
leń
zaokrąg
ści
możliwo
duże
nika określonego tylko definicją, dającą
warh
różnyc
tak
do
adzić
doprow
musiała
dla celów praktyc znych,
tości Ferra.

atsu at
LA STAnO N DU I ORDRE „Wll;tY CA" EN POMERANIE
par le Lt. col. Lech ner Ing.
L'auleur en se basanl aur les sources allemand es nous foumit lu doonees
ratta.
tiree, de ces publical loos qui doivent etn utilide■ dans tous lee travauxl'Oucst
ches a la triangulation allemand e. executee avant la Grande Guerre, dans
de la Pologne,
geogra• L'auteur huiste particullerement sur le cbaogemenł de la lonQitude ecomplee
fhaqu': rapporl h au merldien de Ferro (Landes- Aufnahme) eo longitud
8 parlar de Greenwi ch (texle polon. Pil• 265/266). el nous donne l'historiq ue des
de I Ordre
travaux allemand s ayant abouti en 1901. a la ,tabilisa tion du point
"Wic:tyc a".
• WieActucUemeot (1937) sur le terrain exi,te seuleme nt le point nomme
.Wie•
1928
l'annh
de
e
polonais
lion
triangula
la
de
point
tyca I. O.• et ausai le
tyca-Pol ska",
trian,lula•
La jonction de ces deux pointa a ete dfecłuee au moyen d'uoe
lion locale, avec une base mesuree (texte polon. pf. 270).
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ARTUR REYMAN
KOMANDOR PPOR.

DAWNE MAPY MORSKIE WYBRZEŻA POI..SKIEGO
W 1920 r. rozpoczęto nowe prace kartograficzne na wybrzeiu
polskim. Rezultat już w obecnej chwili stanowi pokainy dorobek
w wydanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej polskich mapach morskich oraz w peńodycznych wydawnictwach nawigacyjnych, natomiast jest bardzo ubogi nasz skarbiec historycznych
mateńałów kartograficznych niestety dotąd bibliograficznie nie opracowany.
Mapy i plany morskie polskiego wybrzeża, które w minionych
stuleciach wykonano, są przewatnie własnością obcą - szwedzką,
duńską, holenderską i niemiecką. W najlepszym wypadku rysowane
one były na życzenie królów polskich przez obcych kartografów,
lecz odnaleźć je można prawie wyłącznie w archiwach zagranicznych.
Nasze archiwa posiadają tych mateńałów bardzo mało, a w połskiej
literaturze morskiej również wyjątkowo tylko spotkać można wzmianki
o starych mapach naszego wybrzeża, a już wręcz rzadkością są
reprodukcje z tej dziedziny. Są to materiały niewątpliwie bardzo
ciekawe i cenne, zarówno dla historii kartografii polskiej, jak i dla
studiów z zakresu innych dziedzin natury wojskowej, kulturalno•
naukowej lub gospodarczej.
Zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów historycznych jest
oczywiście żmudne i połączone przeważnie z znacznymi trudnoś
ciami i kosztami, nic więc dziwnego, że konkretne wyniki takich
prac, zanotować się dają często, dopiero po upływie wielu lat.
Dlatego też Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej dopiero
teraz dotarło - w swych poszukiwaniach - do starych map i planów
morskich naszego wybrzeża. Sukces ten nie jest całkowity, bo nie
wszystko zostało już zebrane, poza tym zaś mateńały te nie są
oryginalne. Posiadamy tylko kopie map i planów w naturalnej wielkości, które dają w każdym razie wierny obraz oryginału, skażonego
jedynie wówczas, gdy jest on wykonany w barwach.
Zaznaczyć należy, że wszystkie instytucje hydrograficzne zagranicą, do których zwracaliśmy się o podanie ciekawych dla nas ma-
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WycinPk z Mapy Pol(jki
kiuru 11111ko11nl : intcJaliJW/1 1 wedf119 111t1ft'rfafó11•
xelmu111,·h 1•r?I': Mzi>/it \(Pk.wmdra h".~1t:l'iu
J,11>/n110111.,1.·1t'r1,1, k,1rlul{rct{ 11'/n,l.1

Rizzi Zaruwni r.1772
ro skali f ·700 OOIJ
Arkusz 5 ., Wąjemod2tron. Pnmorslrie y MałhorskżP.
aro z Pomerania. Elektorska"
( trzykrotm~ pam~k'i~Pnil' <Tr,.l/,ąi11ab.o

teńalów archiwalnych, bardzo życzliwie do sprawy się ustosunkowały
i chętnie, za zwrotem tylko kosztów własnych, odbitki fotograficzne
wykonać przyrzekły.

Niemiecka sekcja nautyczna naczelnego dowództwa marynarki
wojennej ("Nautische Abteilung des Oberkommandos der Kńegsma
ńne") przysłała nam nawet wszystkie żądane odbitki zupełnie bezinteresownie. Z Szwecji otrzymaliśmy jui część kopii map, znajdujących się w tamtejszych archiwach - reszta powinna niebawem
nadejść. Również z Danii spodziewamy się w najbliższym czasie
zamówionych materiałów. Jedynie sprowadzenie kopii map z Holandii nie zostało jeszcze pozytywnie załatwione, jakkolwiek i z tamtąd pierwsze wiadomości o takich mateńałach posiadamy.
W ramach jednego artykułu nie sposób oczywiście omówić
szczegółowo wszystkich tych map oraz planów i dlatego podam tu
narazie tylko ogólne zestawienie mateńałów, znajdujących się w niemieckich i szwedzkich archiwach, oraz opis kilku ciekawszych map,
częściowo będących już w naszym posiadaniu.
Rozpatrzmy więc co archiwa te z interesujących nas wydawnictw kartograficznych posiadają.

I. N IEM CY.
W zbiorze map ,,Ntulłische Abteilang des Oberkommandos der Krlegsmarine" patrz skorowidz (rys. 1).

1. Atlas morski Prus (Preussens See - Atlas) z roku 1841,
w którym obecne nasze wybrzeie przedstawione iest na trzech

arkuszach: "Sect: IV. Blatt 2", "Sect: V. Blatt 1" i "Sect: V. Blatt 3".
Wszystkie te arkusze są wykonane w jednakowej skali 1:100000,
przy czym arkusz łłBI. 3" stanowi przedłużenie arkuszu „BI. 1''
w kierunku południowym.
Odwzorowanie w rzucie Merkatora.
Rzeźb a tere n u i sytuacja przedstawione są tylko w pasie przybrzeżnym, szerokości około 6 km. W granicach tych wszystkie wyniosłości uwypuklono bardzo szczegółowo kreskami, jak na
mapę morską nawet za szczegółowo i przez to obraz jest mniej
przejrzysty niż na mapach morskich nowszych, tej samej skali.
O b s z ar m or s ki na arkuszach pokryty jest punktami pomiarów głębokościowych, izobatami i kierunkami kompasowymi. Głę
bokości podano w stopach i sążniach. Płytkie miejsca przy brzegu,
do 6 stóp głębokości, są wykropkowane. Arkusze zawierają nastę•
pujące izobaty 6, 12 i 18 stopową, oraz 5, 10, 15, 20, 25 i 30 sąż
niową. Na przestrzeni około 10 km od linii brzegu sieć punktów
głębokości jest gęsta, natomiast dalej od brzegu bardzo rzadka.
Kierunki kompasowe rozchodzą się radialnie od środka róży po
całym obszarze morskim danego arkusza. Cztery główne kierunki
(N, O, S i W) i cztery pośrednie (N O, SO, SW i N W) przedsta-
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wione s, grubszymi liniami, a kierunek północny oznaczony prócz
t_eęo s_ty~zowa~ą. strzałką. Inne kierunki pośrednie podano cienkimi
hmam1 etągł ynu 1 przerywany mi.

Światła I at ar 6 morskich przedstawio ne są na orygin~~ch w kolorach, o czym świadczą czarne plamy w odnośnych
m1e,scach na naszych foto-kopiach.

1

r

J{

13 p.

100000

Ark .2

~

Ponitej tytułu znajduje się czterowiers zowe objaśnienie do głę
bokości, podanych na arkuszu.
Arkusz „Sect: V. Blatt 1" (na skorowidzu Ark. 2) tytułu nie
posiada.
Inne napisy, poniżej dolnej zewnętrznej ramki umieszczone,
podają nazwiska poszczególn ych rytowników i drukarza. Rzeźbę
terenu wykonał Heinr. Brose, nał?isy Jaeck, sytuację Ehńcht. Wolff
i Erich, a druk Pretre.
Oryginały map atlasu są miedzioryta mi i zostały wykonane
w latach 1839- 40 w zakładzie "Geographi sches Institut von H. Berghaus" w Poczdamie.
Wymieniony egzemplarz atlasu· pochodzi z biblioteki księcia
Wojciecha Pruskiego, o czym świadczy pieczęć treści „Des Prinzen
Adalberł v. Preusseo Bibliothek" , umieszczon a w dolnym prawym
rogu każdego arkusza.
Całość wykonana jest bardzo starannie.

o
.(,~

4-Ą
16"

18"

20•

Rys. 1.

C a ł a n o Dl e n k I a tur a w języku niemieckim. Pisownia nazw
miejscowości odbiega w wielu wypadkach od stosowanej na now-

szych mapach ł!iemieckich i jest .c~em podobna do polskiej.
przykładu podaJę tu małe zestawienie porównawc ze:
N a zwy polskie
obecne

dawniejsze

Błądzikowo

-

Kollbki
Kolebki
lebcz
Lepc
Mieroszyno Mlruszyn
Obłuże

Obłu!

Ostrowo

Ostrowo

Dla

N a zwy niemiec kie
r. 1841

r. 1917

Blondzikau
Koliebke
Lebsz
Miruszin
Oblusz
Ostrow

Blanaekow
Koliebken
Lóbscb
Mirwcbin
Oblusch
Ostrau

T "I t u ł jedno~rzmiący na arku..5uch „Sect: IV. Blatt 2" (na
skorowidzu Ark. 1) 1 "Sect: V, Blatt 3 (na skorowidzu Ark. 3) składa
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się z następującyc~ r~cznie wykonanyc h napisów, ułożonych w 7 wierszach, symetryczrue 1eden pod drugim:
1. PREUSSENS SEE-ATLA S . . . litery duże, stojące, gotyckie,
stylizowane.
2. Herausgege ben von dem Ministeńum des Handels • • . pismo
kaligraficzne.
3. 1841 . .• dubeltowe.
4. KOSTEN - KARTE • . • litery duże dubeltowe.
5. Section IV. albo Section V . . . . litery krojem żeberkowym.
6. (2 BI:) albo (4 Bł:) ••. pismo blokowe.
1
7 Maasstab - - d. n. Grosse . . . drobny druk, litery stojące.
'

Opla pouczeg61 Dycb arkuszy.

Arkusz „Sect: IV. Blatt 2", oznaczony na skorowidzu (rys. 1)
przez Ark. J.
Form at. Mniej więcej 76½X 52 cm, mierzony wewnątrz ramek.
Obszar. Odtworzon y na płaszczyznę odcinek powierzchn i
elipsoidy zawarty jest w następujących granicach konstrukcy jnych:
od 54° 30' do 55° JZ szerokości północnej - i
od 35° 20' do 36° 10' długości geogr. na wsch. od Ferro.
Arkusz obejmuje zatem wybrzde niemieckich Prus Zachodnich
od jeziora Sarbsker See do granicy polskiej, następnie obecne wybrzeże polskie prawie po Rewę i część półwyspu Hel, mniej więcej
do Chałup.
W kierunku północ- południe dolna część arkusza - trochę
mniej jak połowa, zajęła jest przez ląd. a górna przez morze.
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R a m ki i s i a t ka g e o g r a fi c z n a.

Arkusz ogranicz ony jest

z trzech stron ramkam i, jedną szerokościową z prawej strony, oraz

dwoma długościowymi, górną z podziałką od Greenwi ch i dolną od
Ferro. Wszystk ie one posiadają podział minutow y i 10 sekundo wy
( 1 / 6' ).
Z lewej strony ogranicza arkusz linia południka 35° 2(1,
Sposób obramow ania tego arkusza, oraz jego numerac ja (Sect: IV.
Blatt 2) wskazują, że sekcja IV. atlasu składa się z dwóch arkuszy
i obejmuje na zachód obszar po ujście Slupii (Stolprniinde).
Tuż powyżej dolnej ramki długościowej, przebieg a równole gle
do niej pojedyńcza linia z podziałką półminutową od południka Ber-

lińskiego.

Siatka południków i równoleżników przedsta wiona jest na rys. 2.
DJa zachowa nia symetrii w układzie południków i równoleżników
siatki geograficznej ze względów estetycz nych, odstępy pomiędzy
pośrednimi południkami i pośrednimi równoleżnikami zostały zwięk
szone (o 1') w stosunku do odstępów skrajnyc h.
Ki e r u n ki k o mp a s o w e. Środek róży kierunkó w kompasowych znajduje się na środkowym południku, mniej więcej w 1 / arku8
sza licząc od górnej ramki.

Arkusze "Sed: V. Blatt 3" i „Sed: V. Blatt 1", oznaczone
na skorowi dzu (rys. 1} przez Ark. 3 i Ark. 2.
Obydwa te arkusze będziemy rozpatry wali razem, gdyż tworzą one jedną całość . Ark. 2 jest przedłużeniem ark. 3 w kierunku
północnym.

Form a t. Obydwa arkusze jednako wo ca 55 X 52 cm.
Obsza r. Ark. 3: od 54° 08' do 54° 38' szer. północnej - i
od 36° 00' do 36° 50' długości wschodniej
od Ferro.
Arkusz obejmuje obecne wybrzeże Wolneł!o Miasta Gdańska
od Kobbelgrube (obecnie Steegen) do granicy polskiej, dalej obecne
wybrzeże polskie po Rewę i koniec półwyspu Hel, odcięty pnez
równoleżnik Rewy.
Ark. 2: od 54° 38' do 55° 08' szer. północnej :- i
od 36° 00' do 36° 50' długości wschodniej
od Ferro.
Arkusz obejmuje obecne wybrzeże polskie od Rewy do Rozewia i półwysep Hel bez samego kot'lca.
Na ark. 3 mniej więcej 2/3 jego powierz chni zajmuje ląd,
a 1/3 morze - południowo-zachodnia część Zatoki Gdańskiej. Natomiast na ark. 2 ląd zajmuje zaledwie około 1/9 powierz chni arkusza.
R am ki i s i at ka g e o g r a fi c z n a. Każdy z tych arkuszy
posiada dwie ramkh ark. 3 zachodnią szerokościową, oraz połud
niową długościową z podziałką od Ferro, a ark. 2 zachodnią szerokościową, oraz północną długościową z podziałką od Greenwi ch.
Podziałki na ramkach , tak samo jak ca ark. 1, minutow e i 10 sek.
Z pozostałych stron, arkusze ogranicz one są pojedyńczymi liniami
(południkami i równoleżnikami).
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Ze sposobu obramow nnia i numerac ji arkuszy ~yn~a, iż
sekcja V. atlasu składa się 1~ czterech arkuszy , kt~re obe1muJą całą
Zatokę Gdańską, t. zn. po Briisłeror:t ?a wschodzie.•
Siatkę południków i równoleżmkow przedst~ wia rys •..2. Rów• · · w tym wypadk u zastosow ano dla zachowa nia symetm w ~kła
i siatki geograficznej zwię~zone odstępy,. lecz tylk~ pomiędzy
pośrednimi południkami, Nat,oIDlast równoleżniki przeb1ega1ą w odstępach równych , 15 minutow y,cb.
.
. .
.
• •
Na ark. 3 tuż nad dolr11ą ramką Jest lmta z podziałką półmmu·
tową od południka Berlióski•~go.
Kierun ki kornpa s1owe. Na obu arkuszac h środek róży
kierunkó w kompasowych znajduje się mniej więcej po ś.rodku obszaru
morskiego danego arkusza,
_ ·
2. Mapa morska Nr 58 z roku 1879, patrz rys. 1 - Skorowi dz.
Tv tu ł: .,OST. SEE. DEUTS CHE KOSTE, PO MMERN. Seclion VI".
. tw
Pomiary zostały wykona ne w roku 1~77 po d k'te!'own1c
.e!!1
komand ora - ppor. Hoffman n'a przez kanonterkę S. M. K. .,Delphm ,
Skal a: t: 150000.
O d w z or o w a n i e: w rzucie Merkato ra.
Wymia ry wewnętrznych ramek: 1040X7 11,7 mm.
O b s z ar: Od 54° 12' do 55° 08' północnej szerokości - i
od 16° 02' do 18° 22' dług. geograficznej na wschód
od Greenw ich.
Mapa obejmuje zachod1!lią część obecnego wybr~et a. polskiego,
od Rozewia do granicy niemie~kiej, or~. wybrz~i e. Niemiec na zachód i południo-zachód od grnmcy polskieJ at do Jeziora Der Jamund scbe See.
Z lewej strony w dolnej części arkusza znajdują się plany portów Stolpmiinde i Rugenwalclermunde w skali l: 10000.
Oryginał, w postaci miedziorytu, został wykona ny w zakła
dzie H. Petters'a w Hildburg bauaen.
Wyd a w cą było ówczesn e „Hydrographisches Bure~u" mar~narki wojennej niemieckieL w Berlinie, a sprzedaŻł\ komisową zaJmowala się firma Dietrich Ruimer w Berlinie .
Sekcja Nautycz na Nacz:elnego Dow. Mar. Woj. w Berlinie posiada w swym zbiorze po ie·d nej odbitce mapy Nr 58 z lat nastę
pujących: 18791), 1893, 1903, 1907, 1909, 1913 1) i 1928.

&i:

3. Mapa morska Nr 51 z roku 1894, patrz rys. l -

rowidz.
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):'_ytuł: ,.OST-S EE. DEUTS CHE KOSTE, PREUSSEN. Sec-tion VII".
Pomiary zostały wykons1ne w r . 1876 pod kierownictwem kmdr.
ppor. Hoffman n'a przez kan1onierkę S. M. K. ,.Delphin" i stanowią
1) Kopie fotografic
zne odbiltek z tych lat
Qraficr.oego Marynark i Wojennej.

SJl

w posiadani u Biura Hydro-
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poniekąd jedną całość z pomiarami dla mapy Nr 58. Przy opracowaniu obszaru morskiego mapy korzystano częściowo z danych głę
bokościowych atlasu morukiego Prus (Preussens See-Atlas).
Ska 1a 1 : 150 OOO. O d w z or o w a n ie w rzucie Merkatora.
Wymiary wewn ,ęt1znych ramek; 744,7 X 1027,3 mm.
Obszar. Od 54° 10'' do 55° 08' szerokości północnej i
od 18° 15' do 200 33' dług. wschodniej od Greenwich.
Mapa obejmuje całą Zatokę Gdańską, a więc obecne wybrzeże
polskie na wschód od Rozewia, całe wybrzeże W. M. Gdan~ka
i Zalew Wiślany wraz z Królewcem, oraz wybrzeże Prus Wschodnich
do początku Zalewu Kurońskiego.
•
W lewym dolnym roi~u arkusza znajduje się plan Nowego Portu
(Neufahrwasser), zaś w prawym Piławy (Pillau) - obydwa w skali

1: 20000.

O r y gin a ł, w posb1ci miedziorytu, został wykonany w zakła
dzie H. Petters'a w Hildburghausen.
Wydawca: Reich:s-Mańne-Amt, Nautische Abteilung w Berlinie.
Sprzed aż: Dietńch Reimer w Berlinie.
W zbiorze Sekcji Nautycznej Nacz. Dow. Mar. Woj. Niemieckiej znajdują się po jednej odbitce ttj mapy z lat następujących!
18941), 1897, 1899, 1901, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1913, 1925 i 1933.

Ark. 1.

\

4. Mapa morska lVr 29 z roku 1898, patrz rys. 1 -

Sko·

rowidz.
JJ"

12·

13·

12·

Tytuł:

~ - - - - - - - ,,.--A--... ~

36•oo·

36"1 a ·

36•2:i•

36"38'

:;:; • os·

Sect, _p.: c.ctt t

Ark. 2.

Ark. 3,
Rys. 2.

-
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,,OST-SEE, DANZlGER BUCHT, westlicher Teil.

została sporządzona na podstawie zdjęć wykonanych.·
w r. 1892/93 przez okręt S. M. S. .,Nautilus" pod dowództwem komandora ppor. Jachmam:,'a i w latach 1895-97 przez Urząd Ob-

Mapa ta

36~f0'

wodu Wybrzeża Morskieigo I (Kiistenbezirks - Amt I) pod kierownictwem komandora ppor. Darmer'a.
Skala 1: 75000. Od wzorowa nie w rzucie Merkatora.
Wymiary wewn,ętrznych ramek: 793 X 921 mm.
Ob• z ar. Od 54° 20'' do 54° 51' szerokości północnej i
od 18° 18'' do 19° 20' dług. wschodniej od Greenwich.
Mapa obejmuje zachudnią część Zatoki Gdańskiej, a więc obecne
wybrzeże polskie na wschód i południe od Rozewia i wybrzeże
W. M. Gdańska po Zalevir Wiślany.
Or Y g i n a ł, miedzio1ryt - został wykonany przez zakłady Giesecke u. Devrient, Lipsk ii Berlin.
WY da wca: Reichn-Marine-Amt w Berlinie.

. ') Kopia łołoiraficzna odbitki z tego roku, jest w posiadaniu Biura Hydro•
QraltczneQo Mar. Woj.

-
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D r u k i r o z po ws z e c h n i a n ie: Dietrich Reiiner {Ernst
Vohsen) w Berlinie.
Sekcja Naut. Nacz. Dow. Mar. Woj. Niemieckiej posiada w swym
zbiorze po jednej odbitce tej mapy z lat następujących; 1898 1), 1900,
1901, 1902, 1903, 1907, 1909, 1913, 1917 1) i 1930.
Zaznaczyć tu należy, te polska mapa morska Nr 1, wydana
w roku 1927, była oparła na poprawi onej odbitce mapy niem. Nr 29
z r. 1917.

siatką kierunkó w rzeczyw istych (geograficznych). Puste miejsca
na
obszarze lądu wypełnione rysunka mi widoków od strony morza charakterys tycznyc h części wybrzeży.
Oryginał grawero wany był przez Fr. Akrel'a.

7. Poludniowo-wscl.todnia część Bałtyku od Rugii po Kłaj
pedę w atlasie hydrogr aficznym Gustawa af Klint. Stockholm 1810 r.
F o r m a t: 75 X 100 cm.

U. SZW ECJA .
A. W archiw um Król. Urzędu Map Morski ch (Kungl .
Sjokar teverke t) w Stockholmie znajdują się nash:pujące mapy:

1. Nr 5. Reda

Kuńsches Haff)

und

Gdańska

i Zalew

z roku 1759. Kopia.

Kuroński (Danziger Rheede

B. W KrólewskiJlll Archiw um Wojny (Krl~sa rldvet)

w Stockholmie znajdują si•~:

a) Mapy Prus Olol Hanss on lJrneh ufvud' a z

lał

1626 - 1629 według poniż.szego skorowi dza (rys. 3):

2. Nr 7. Zatoka Gdańska aż po Kłajpedę z roku 1806. Kopia.
3. Nr 9. Zatoka Pucka. Bez daty, prawdop odobnie z XVII( w.

Zawiera linie brzegu i nazwy, oraz kilka zarysów dna. Prawdop odobnie kopia.
Forma t w przybl. 50 X 60 cm.

4. Poludniowa

część Bałtyku

od Reskoll do Domesniis w atla-

sie hydrograficznym Gedda'y . Stockholm około 1690 r.
For tn a t 60 X 60 cm.

5. Południowo-wschodnia część Bałtyku aż do Zalewu Wiś
lanego w aliasie hydrograficznym Stromcr ona'y. Stockholm około
1730 roku.
Fo r Ql a l 70 X 70 cm.

6.

Południowo-wschodni.a część Bałtyku

od Rugii po Kłaj

pedę w atlasie hydrogra ficznym wice-adm irala Joh. Nordena nckar' a.

Stoc:kholm 1788 r.
Tytuł: - G. III (Gustaw III). Pass Charta ófver S: Ostra
delen af óSTERS JoN.
S k a I a w przybl. 1 : 600 OOO. O d w z o ro w a n i e w rzucie Merkatora.
Wymi ary we w n ę tr z n y c h ramek : ca 490 X 755 mm.
Obsza r. Od 54° 05' do 57° 00' szerokości północnej i
od 31° 15' do 39° 10' długości na wschód od Ferro.
Sposób wykona nia i ujęcie szczegółów i;blitone są do stosowanych na mapach morskic h współczesnych. Szczegóły na części
lądowej mapy przedsta wione tylko w wąskim pasie przybrzeżnym,
a więc w granicac h potrzeb żeglugi. Natomiast obszar morski pokryty jest punktam i głębokościowymi (w stopach i sątniach) i izobatami - te ostatnie rysowan e je.s zcze dość nieudolnie, oraz gęstą
1
)

Kopie fotograficzne odbitek z: łych lat są w posiadani u Biura Hydrograficznego Mar. Woj.

-

aao

Ry,. 3. 1 )

1.

Gdańsk

i wybrze:ie

sąsiednie.

S ka la około 1 : 25 OOO.
Form at: w przy bi. 30 X 90 c.m, mapa składa się z 2 części.
Obsza r. Zachodn ia połowa Niziny Gdańskiej. Zawiera miejscowości i fortyfikacje, bieg rzeki, obwałowania. Wysokości przedstawione w rysunku perspe:k tywiczoym.
O r y g i n a ł rysowan y na pergaminie.

2.

Wisłoujście

i

wyh•rzeże sąsiednie.

S kal a w przybL 1 : 40 000.
Form at; nieregul arn·y trójkąt wysok. 75,5, szerok. 143,5 cm,
złożony z dwóch kawałk6w .
Obsza r. Żuławy Malbors kie i granicząca część Niziny Gdańs
kiej. Szczegóły przedstawitone perspekt ywiczni e. Mapa 2awiera
~iejscowości i fortyfikacje, 1obwałowania, biegi rzek i kanały osusza•
Jące, drogi. Wysokości przl?dstawione w rysunku perspekt ywiczny m.
O ryg i n a I na pergai:ninie.

. 3. Okolica Gniewa ;; Kwidzynia. Mapy tej nie omawiam,
gdyz z punktu widzeni a morskiego mniej nas interesu je. Ciekawy ch
1
)

Na podstawie „GLOBEN " Nr 2/1932.

..-

,

odsyłam do wydaw nictwa
zresztą i u nas w Biune
trochę szczeg616w.

szwedzkiego p. t. .,GLOBEN" Nr 2 z t 932 r.,
Hydrograficzn·ym Mar. Woj. można znaleźć

4. Nizina Gdańska i Zulaw y M('Jborskie.
Skala około t: 140000.
F o r m at: wysok. 28,7 cm, szerok. 47,5 cm.
O b s z a r. Delta Wisły i najblwtZy obszar dookoła . Mapa
zawiera różne miejscowości, biegi rzek i kanały osuszaj~ce, obwa-

łowania.

Wysokości

tonowa ne.
O r y g i n a I rysowa ny w kolorac h na papierz e tłuszczonym,
naklejonym na płótnie. Z n a k w o d JJ1y_: wiszący róg na tarczy
z otwartą koroną, a pod tarczą C &. I HONI C.

5. Teren operacyjny w Prusach.
S k a la w przybl. 1 : 170 OOO.
Form at: wysok. (60,8-) 62, szerok (98,3-) 99,5 cm,

składa się

z czterec h kawałków.
Obsza r. Okolice Gdańska - Piławy - Ornety (Wonnditt) Nowego (Neuenburg) - Bytowa (Biitow). Mapa zawiera różne miejscowości, biegi rzek, drogi, rzetby teren,,.
Oryginał wykona ny na papierze. Z n a k w od ny: szwedz
ki

herb pMstwowy.

--

b) Mapy i plany Prus He1nr yka Thom e'go z poXVII w:
1. -Część Prus (Ein Theil Preuss,en angefertigt durch Heinr.
Thome), prawdo podobn ie około 1630 r.
Form at 36 X 90 cm.

czątku

Obsza r.
w kolorach.

2.

Wybrzeże między Oliwą

i Połągą. O ryg i n a ł

Tczew {Dirschau). Plan mias'ta i fortyfikacyj z r. 1629.

F or mat 23 X 36 cm. O ryg i n a ł w kolorach.
c) Mapy i pl a ny wy b r z e :i a po l s k ie go zdj ę te
i nakreślone przez Fryd eryku Getka nta w pierwsz
ej
połowie

XVII w. (patrz skorowidz na rysr. 4):
1. Puck i okolica, plan z roku 1634 (reprod ukcja w

załączeniu).

T y tu ł w ozdobnej ramce, umieazcz,ony z prawej strony u

dołu.

brzmi: DELINEATIO SITUS PUCENSIS.
Ska I a w przybL l : 7000. F or m ,il t 45 X 62 cm.
Obsza r. Puck i sąsiednia okolica , na wschód mniej więcej
po Rzucew o i na zachód po ujście Płotnicy. Rzetba terenu przedstawion a perspektywicznie.
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Mapa daje wcale dokładny obraz położenia miasteczka, jego
zamku obwodu jego fortyfikacji, bram wjazdowych, sąsiednich dróf.
pól ogrodów, łąk pastewnych, rzeczek, portu i stoczni. Dla uwypuklenia niektórych rzeczy, przedstawił je Getka n t za pomocą
rysunków symbolicznych - pastwiska -przez skaczące na łące konie
(w miejscu dzisiejszego lotniskal, a port i morze pięknymi rysunkami
lodzi rybackich.

BAŁTYK

Rys. 4.

Nad tytułem umieszczona jest róża 32 kierunków kompasowych.
N a z w y przeważnie w języl<u niemieckim. Or y g i n a ł wykonany na pergaminie.

2. Zatoka Pucka z szczególnym

Władysławowa

uwzględnieniem

i Kazimierzowa, mapa z r -~

warowni
{reprodukcja w załą

czeniu).
Tytuł, w lewym dolnym rogu umieszczony, brzmi: TABULA
TOPOGRAPHICA, DEMONSTRANS SITUM SINUS PUCENSIS,
A PORTA WEISSELMONDE USQ AD PENINSULAM HEL •.• •

Ska 1a w przybl. 1 : 110 OOO. Format 45 X 62 cm.
Obszar. Mapa obejmuje część Żuław Gdańskich, oraz wy.
brze_że polskie mniej więcej po Rozewie, wr.a z z całą Mierzeją Pucką.
ezba terenu przedstawiona perspektywicznie.
.
N a 1 ą d z i e uwzględnione są miejscowości, drogi, rzeki
1. kanały osuszające, a w zatoce Puckiej głębokości i ławice (mie1ttnyi

Rz
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Najlepszą ocenę tej mapy, przytoczonll ponitej w dosłownym
brzmieniu, podał prof. Al. Cz o I o w s ki w r. 1921 w swej pracy
p. t.: ,.Maryn arka w Polsce":

,.Jest to, zdaje sJę, jedyna polska mapa morsica, lct6ra do poznania ówczesnego stanu tej utoki, układu jej pobrzeża i wykonany ch
na niem robót fortyfikacyjnych, dostarcza bardzo ważnych i dot,d
nieznanyc h szczeg6ł6w. 2 niej dopiero rozjaŚllia się nam zagadka.
gdzie dokładnie letały oble zaginione warownie Władyslawowo
i Kadmierz owo, jak były załotone. w jakim celu i jak zostały ufortyfikowane, Mapa ta dowodzi, te przerw, dzielących cały półwysep
Helski na kilka wysp, w tym czasie jut nie było, Były tylko moczarowate przepusty. dość nisko położone, które w czasie wielkich burz
ulewały fale i chwilowo łączyły oba morza, taden jednak statek,
a nawet łódź. nie mogły przez nie przepływać",

P 1a ny. Mapa zawiera u góry przy ramce dwa plany: z prawej strony plan sytuacyj ny obu wspomnianych warown i, a z lewej
strony w większej skali plan Władysławowa.
N a z wy w języku niemieckim.
Oryginał wykona ny na pergami nie.
Powyższe mapy powalały za panowa nia Władysława IV i z jego
głównie inicjatyw y. On bowiem wysłał Frydery ka Getkant a na wy.
brzeże i kazał mu zdjąć i narysować mapy Pucka i Zatoki. Całość
swoich prac, bardzo staranni e wykonan ych, zebrał Getkant w atlasie na 15 duźych arkuszac h pergaminowych, poświęcając go królowi
Władysławowi. Atlas zawiera między innymi plany: Lwowa, Grudziądza, Malborga, Tczewa, Królewc a, Piławy, Pucka itd., oraz stanowi niezwykle cenny zabytek historyc zny polskiej kartogra fii niestety od r. 1655 przecho wywany jest w archiwu m obcym.

3. Część zachodnia mierzei Puckiej. mapa z przed r.1 650.

Ty tu ł: Isthmu1 Pucensis vulgo Das Heelisch e Landt. Form at 23 X 129,5 cm.
O r y g i n a l wykona ny pięknie w barwach .
Mapę tę umieściłem wśród map Getkant a, jakkolw iek pewności
nie ma, że jest ona jego dziełem. Trudno bowiem dziś stwierdzić,
że tak jest rzeczywiście, nie mając konkretn ych danych i opierając
się tylko na podobieństwie w charakte rze rysunku . Szef Kuogl.
Sjokarte verket, komand or Bouveng - dzięki któremu mateńały z archiwów szwedzk ich otrzymu jemy - pisząc w swym liście „probablemenł par Frederic us Getkant ", zaznacz a wyraźnie wspomnianą

wyżej wątpliwość.

d) Map Y Wis l o u i ś ci a, C h ar p en tie r'a I i n ny c h

z końca XVIl i początku XVIII w.

'

1. Bastion Junker Treil i okolica z r. 1692. Kopia.

F or m at:
z

2.

Wisłoujście {Weichselmiinde) i wybrzeże zachodn ie wraz

granicą.

-
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30 X 37 cm.

z r. t724. Wykonał Charpen tier,
Form at: 31 X 45 cm.

3

Wisłoujście i szczegóły na zachód od ujścia.
31 X 45 cm. Wykonał Charpen tier.
Wislouj#cie i sąsiednie wybrzeże zach?dn ie.

F r mat:
O

4

Pr~wdopodobnie· kopia z XVIIl w. wykona na według orygmal u z wieku po·
edniego. Form at: 50 X 60 cm.
•
prz Jest to barwna mapa morska. zaw1eraJ. ąca _sporo oznaczo nych
..et bokości, oraz narysow ane pławy do cumowa nia:
. .
.
••ę Ponad wyżej wyszczególnione materiały a!~1w6 w .me~ec~ 1ch
•
..l-k'ch znaleźć można jeszcze reprodu kc,e 1 wzm1ank1 o mte1 szwe~ • '
resujących nas mapach w następuJ· ~cychd'ła
zie cb:
p Is
W
l. Or Aleksan der Czołowski: Maryna rka w o ce.
arpawa1 1922.
.
.
.
K
·. · f „
2 E. Keyser: Einzelschr1ften der Histons
cben omm1s1on ur
t
westpreu ssische Landesf orschun g. Verzeichnis der_ ~t und
:estpreu ssischen Stadtpla ne. Verlag Grife u. Unzer, Komgsberg
I Pr• 1929.
3. Pufendo rf Samuel: De rebus a Carolo Gustavo gestia. No·
rimbergae 1696,
Pozostały tylko jeszcze do omówienia odnośne mateńały kartoQrafiane w archiwa ch Danii i Holandii. Będą one tematem przysz·
lego artykułu z tego zakresu.

und

ZUIAM MENFA SSUNG

ntOIIERE Sf.EKARTEN DER POLNISCHEN KfłsTE

A. Reyma a.

fm Jahre 1920 begannen die neuen kartogra~hisc~e':I Arbeilen an der pol-

ailc:ben Seekiiste. Du Erfebni1 dleaer Arbelten stnd ~m1ge Seekarlen und
Seehandbiicber, von dem Hydrofra phiachen Bureau der Knegsmar in~ herausfe_ge~en,

Ann datt11en ill unscr Erwerb an 11eschichllicbem Kartenma ter1al der bts 1etzt
oocb nicht bibliograp biscb bearbeile t lat,
Seekarten der polnlsche n Kiiste, die in den vergangen en Jabrbund erten

leilłer

bergestell t wurden, sind meislens fremden Eigenlum • und zwar schwedisc
hen,
diniacben bollindilc ben und deut1chen . Im bealen Falle wurden tie auł Wun,cb
polnbcbe ; K6nlge durch fremde Kartograp hen bearbeite t, befinden sich aber
last auaachlieaelicb in auslli.ndischen Arcbiven , Pol~ische Kart!nsammlu_ngeoheute
enthaltea voa die1en Sacben wenig. Auch in der polmsche n Seehterat ur f1ndet man
aur 1elten kurxe Berichte (iber alte Karten unaerer Kiiste und scb_on _ga11z rar
ahad betreffende Kartenabbildunllen vorbande n. Sclches Kar!en~a tena! 1st zweilelloa. filr die Geschicht e der polnische n Kartenku nde, sowie fur Stud1enzwecke
la nrecblede nen anderen Hinsicble n, intereuan t und wertYoll.
An&eeichts denen bemiihte eich daa Hydrogra phische Bureau der Kr·iegs111ari- 1116g\ichat vie! an entsprecb endem .Mateńal austindilf zu machen und
zu
IIUIIIDe!lł, Wat un■ in dieaer Beziehun g bis heute gelang ist weitaus nicht „als
wl~m91 1 aniusehen, da wir weder allea. noch ońginelle Karten un~ Piane
auftreaben konnten. Jedenfalls aind aucb bier anaehnlic be &gebniu e zu verzetcbn
en.
lm Beaitz des Hydrotr. Bureau der Kriegsmarine befind!n sich Pho~Ko piea der Seek.arten UJ11erer Kiiste in natilrliche r Grósse, dte uu freundh_ch er
weile llaentge(Ulch von dar Nautiscbe n Abteilung des Oberkommandos der Kr,egsmarlae Berlin fibenandt wurden. Femer wurde uns von dem Schef der KunllL

Sjokartev erket Stockholm eine Anz.a bl Kopien von Karten, die ■ich in den
dischen Arcbiveo befiodeo, freundlich st iibermitte lt. In oacbster Zeit ■ollen■chwe.
ebenfąlt. aus Dinemark , una dort zuteaproc heoe Karten-K opieu zukomroe
n, Es verbleibt also nur ooch die endgulUge Abschlies suog in Holland eingeleite ter
Verhandłuogen, um aucb von dort die■beziigłicbes Materiał zu erhalten,
Im Rabmen elner enge11 Notiz lu■t sich leider all dieaes Kartenma terial
nicht au■fiihrllch beapreche n. Au■ diesem Grunde wird bier nur elne allge.
mcine Zusamme mtellung, des in deutsche11 und schwedisc hen Archiveo befindlich cn
Materi ał• nabmacha ft gemacbt, ■owie kurze Beschreib uog intereuan
ter Kiistenka rten angefflgL
I.

In der

1.

2,
3.
4.

Karłe1U1ammlUJ1g der Nauti1che n Abteilung

JL

Scbw edea.

A. Im Archiv der Kungl. Siokartev erket in Stockholm belinden ,ich folgeode Karten und Płiine:
1. Nr. 5 Danziter: Rheede and Kuriuhes Half vom Jahre 1759.
2. Nr. 1 Danziger Bucht bis Memei vom Jahre 1806,
3. Nr. 9 Putzlger Wiek. wahrscheinlich aus dem XVIII Jahrhundert.
4. Ods.e, 1udlicher Teil im Atlu von Gedda aua der Zeit um 1690,
5. Ostsee, siid-osllichtr Teil im Atlas von Str6mcro na aus der Zeit um 1730.
6. Osłsee, 8iid-óatlicher Teil. von Rugen bis Memei. im Atlas von Joh. Nordenanckar aus dem Jahre 1788,
7. OBuee, 8iid-osUicher Teil, von Riigen bu Memfll, im Atlas von Gustaf af Klfnt
aua dem Jahre 1810.
8. Im koniglicb en Kriegsarc hiv (Kńgsarkivel) in Stockholm beUndeo sich:
a) Karten von PreU8Hn von Olof Hanuon Orn,hufvu d aus den Jahren 1626 1629 (s. Uebersich tsblatt „Rys. 3"), Ausfiihrli che Bcschreib ungen dieaer
Karteo gibt „Globen" Nr 2/1932.
b) Kart,n und Piane von Heinr. Thome au, der ersteo Hilfte des XVII Jahr•
bunderls.
c) Karten und Piane von Friedrich Getkant aua der ersten Hilfte des XVII
Jahrbund erts. Hier wuen besondera zu erwihneo :
1, Der Plan der Siadł Putzlg mit Umgebunt aus dem Jahre 1634 (Pbolo·
Kopie in der Anlage).
2. Dit Seekarte der Putziger Wiek aus tłem Jahre 1637 (Photo-K opie in
der Anlage).
Diese beiden Karten eolatande o zur Zeit der Regieruog KISnlg
Władysław IV, nnd wurden auf dessen Wunsch an!lefertlgt. Fr.
Getkant fasste alle aeine Arbeiten, auł 15 grosseo Bliłlern in Pergamen t
ausgefubr t, in eineo Atlae zueammen und wldmete d eo,elbeo dem Koolge,
d) Kart,n der Weichselmiindunt von CharpMlier und anderen aus dem XVII,
und XV1II. Jahrbund ert.
Verscbied ene Biicher eolhalten auch Abbildun gen von eioigen alten Seekarten mit der polnische o Kiiste.
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Deut ■ eblaad.

dH Oberkomm andos der
befinden sich:
Preussens Set-Atlas vom Jahr, 1841. in welchem die jetzige polniache Kii11le
au( drei Kiisteokarłen vorgeetell t hl (auł dem Ueberslch tsblatt
„Rys, 1"
sind dle■e Karten mit „Ark. 1". ,.Ark, 2" und „Ark. 3" bezeichne t). Dieae
Kilsteoka rten wurden im Me rcatorenlwuń (im Maaastab 1 : 100 OOO) hergestellt und in den Jahren 1839-40 im „Geograp hiacheo Institut von H. Berg.
haus in Pohdam" in Kupler geełochen.
Admiralitiitskarte Nr 58. I/Om Jahre 1879. enthlilt deo westliche n Teil unHr er Kiiate, von Rozewie bis zur deutacben Grenu. Maasstab 1 ; 150 OOO.
Adnnralilćilskarte Nr. 51 oom Jahre 1894, blldet die ostUche Forlselzu
ng der
Karle Nr. 58 und enthilt den 11ach 01len und Siiden von Roz:ewie gelegenen Teil der polnische n K(iste. Musstab 1 : 150000.
Admiralllotskarte Nr. 29 vom Jahre 1898, głbt den Eotwuń des westlicbe n
Teiles der Daoziger Bucht im Ma111tab 1 ; 75 OOO,

Kńegs marine
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OSAD NICT WO I ROL NICT WO NA TLE
POLSKIEGO KRAJ OBRA ZU NATU RALN EGO
Uwag i

wstępne.

Człowiek. ogniskując w duszy cały bezmiar s_w ych uczuć "f'e•
wnęlrznych, utrwala w niej również obrazy otacdaJą~egr ło ,śt~~
zewnętrznego przechowując jak na kliszy świa omte u me w1 •
domie rzeczy 'dostrzeg ane, przy czy~ jeden i. ten sam obraz wywołać
może u rótnych ludzi różne uczuaa. Dla Jedneg~ - Polskad to
orośni te wierzbam i równiny Mazows za, dla drugiego -:- Ł? • umoe
:..anito! e szczyty Tatr, znów ktoś inny z:tchowa w pam1,c1 t sercu
nieprzem ierzone bagienn e uroczys ka Polesia lub mo~ ~me Bałty~u
1 w tym właśnie kryje się moment, który.należy speCJalnte ~od~reślić,.
a który towarzyszyć będzie mimowoli wszellum rozwazam<;>m na
tematy krajobra zowe. To moment subiekty wizmu, którego .01e. po•
zbawione bę<ił\ i niniejsze rozwua nia, jako oparte w główneJ mierze
na wratenia ch wzrokow ych.
Człowiek. zjawiając się na ziemiach polskich , za~tał już p~wne
naturalne, przyrodz one podłoże, od którego był zupe~1e uz!ł1et~ony,
a które i do dnia dzisiejsz ego całkowicie g? . z. teJ zawisłości ni~
zwolniło. Zaletność człowieka od przyrod y I JeJ wpływ ~a ll?8 P 0
darkę ludzką jest oczywis ty i niewątpliwy. Ouść wspom~teć Je~en
z czynników naturaln ych, jakim j~l klim!'-t i zwi~an y z nt~ stopte~
ualonea nienia lub rozkład opadow. Klimat tropt}ralnv, kl!mat st
powy, klimat wieczny ch mrozów , to warunek roz~OJU zupełmł: odrę
nych fonn morfologicznych, to warunek powstam a odm1e_oneJ gospo-darki ludzkiej, a nawet więcej, to czynnik. który zaważył t na samym
człowieku, na jego wartościach fizycznyc.h i ułl!ys!ow_ych. Wystarc zy
zestawit eskimos a z murzyne m lub kirgtZa z tndianm em.
.
.
Jednakże, jakkolw iek ta zależność człowieka od. przrrody 1e5 l
ntezaprzeczalna, to z biegiem czasu, w miarę rozwoJu sil umysło
wych, człowiek w odwiecz nej walce ,tara się od tego wply~ ~wolołf i . rozluźnić krępujące go więzy sił naturaln y~. . Uda1e się ~o
człowiekowi stopniowo i wyzwalając się w pewneJ mierze z zalez-

b.
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ności

od przy rody , staje się poniekąd jej panem,
staje się jednoczynnikiem twórczym, względnie współtwórczy
m.
Oczywiście ta rola człowieka nie
jest olbrzymia, ale nie jest
też i mała. Praw da. człowiek góry
nie prze
e, nie zawróci biegu
rzek , nie zmieni kieru nku wiatrów, lecz niesi
góra już nie stani e mu
niepr:z.ebytą przeszkodą na drod ze
- dynamite
trze i przebije prze z nią tunele; rzeki dowo m rozszarpie jej wnę
lnie nie potoczą swych
wód szero ko po dolinie, gdyż ujmie je w wały
i tamy i każe pły
nąć węższym nurtem; kieru nki
wiat rów wyzy ska i zaprzęgnie do
pracy; osuszy moczary i bagna; nawodni step
y i pustynie; wytnie
w pień bory i lasy; wzni esie wsie, mias teczk
a i miasta. Nie jest
więc to działalność nikła i wśród
czynników twór czyc h krajo braz u
człowiekowi należy się pocz esne miej
sce.
cześnie

Kra jobr az natu raln y Pola ki.
Cóż znac zy owo pojęcie krajo braz
? Już z układu wyra zu wynika, iż jest to "obr az kraju ", a zatem jak gdyb
y jego oblicze. To
też np. w malarartwie, krajo braz
- to wize rune k jakiejś okolicy,
pejz at z natu ry. Geograficznie, to prze strze
ó powierzchni kraju ,
budząca pewn e określone wrażenie
, a przedstawiająca ogólne oblicze danego środowiska geograficznego; jest
to jak gdyb y synt eza
wszystkich jego elementów.
Elementami tymi są: rzeźba i waru nki nawo
flora i faun a (10) i one składają się na krajo dnie nia teren u, jego
„naturalny". Natu ralne oblicze kraju przeobra braz pierwotny, albo
ża człowiek Zmienia
się ów pierw otny char akte r kraju
- wytw arza się krajo braz , któr y
można nazwać „la-ajobrazem kultu
valnym"
opan owy wani e przy rody prze z człowieka (4). Ponieważ istot nie
wzrostu kultury1 definicia ta dla krajobraz zwiększa się w miarę
u, wytworzonego prze z
człowieka, jest trafn a, jedn ak nale
ży ją przyjąć z zastrzeżeniem, bo
nierz adko działalność ludz ka w stosunku do
teren u i krajo braz u
prze czy wszelkiej kultu rze. Jask rawy m przy
kładem niech będą zawieruchy wojenne, przewalające się po różn
ych krajach, a pozo stawiające za sobą dziś już nie kurh
any, lecz doły, rowy i wyrwy.
I o tym należy pamiętać, określając krajo braz
wytw arza ny przez
człowieka jako „kra jobra z kultu ralny
".
Gdy "kulturalny krajo braz " jest wytworem człow
ieka, to „kra jobra z natu ralny " jest wynikiem czynnych w
przeszłości sił przy rody .
Siły te i dziś bynajmniej nie spocz
ęły, działając
Morze i dzisiaj wdzi era się w lądy, a lądy wyra stale i bezustannie.
stają z mórz, rzek i
zmieniają kory ta, wysychają mocz
ary, deszcze, wiat ry i mroz y stę
piają ostrz a turni .
W zamierzchłych epok ach geologicznych 1?dy
czas kształtował
1
dzisiejsze oblicze świata, to zalewając lądy ocea
nami
, to wynurzając
je z mórz, również i ziemie polskie przechodzi
ły wespół z inny mi
lądami podo bne koleje.
Rzeźbił je tenże rzeźbiarz cierpliwy
, a wytrwały . Zatapiając
ląd, osadzał na nim organicznego
i nieorganicznego pochodzenia
pokłady, rótn e mari?le, iły, piask
i, wapienie, sole i węgle, a wynu288
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oceanu przedziwnie układał i fałdował; garrzając je nad P.oz1om •
1' wielkim łukiem Karpaty, lodowcem
biąc dno mds ;ie,. ~;:! rz~r chai czne
wyniosłośc
starł i wygła ~ pte daleki~j północy głazy i kamii i pagórki, pr~yenie i r?zrzu~łaJbąiłc
osząc w zamian z
.
. . c i z lodów wodami wyz
o
!le szeroko po całym kra1u, topm :'!eb raws
zy wody między czołowe
~rakoryta szeregu ntasz yc\ ~:kp~zeliczone mnó
stwo jezior i jeziorek.
i boczne moreny, u worzy

Fo(. kpi.

T a try -

śwtdersl<i.

ścieżka do Czarnego Staw u Gąsienicowego.

.
• d
zasu i przesuwają·
Klimat ówczesny, przys_tosow~ą
c się
cych się w nim epok geologicznyc ' a J?tZYbfu:jąc rozmaite fazy,
1 b umiarkowanego,
to klimatu oceanicznego, to stepoweg~:\ ciepł
eg? u dzisiejszej Polski,
wywiera przemożny wpływ n~ fl?rę ~li aun,
raz sprzyjając rozkwitowi bu1ne1 . ro. ;nhs c1,. zid:ś właściwej okoli•
tkich hipopotamów,
com północnej, Afryki i - rozwoJok!
c
kt;'s
zh
zaledwie szczątki
słoni, noso rożców i inny ch gatun ow, .
•w ścinając mropnetrwały do dziś, ukry te głęboko w z!e~•.•ryc
to
~!1°t
lko skromnym
zero wody i lądy pozw ala na pora stam
e t rozw 1 Y dr .
•
ł
ś
•
i nielicznym okazom roślinnym, w a c,wvm. d · 'e'Jszej tun ze 1 sproamu ta niedźwadza z dalekiej północy renif era, wołu pitmzisi
owe~
o!
m
szki 'zna·dywiedzia jaskiniowego, który ch r~wnież tylko
kośet I cza
J
wano w jaskiniach podkrakowskich.
dzieł
A gdy procesy geologiczne ubiegłych er zako
ń~zyły swe h d •0 •
lodowiec uległ w nierównej walce ze słońcem,
wiat ry sc ~ 01~•
wie6cząc tę pracę, loessem, niby pudr em
przysypały ca e
acte
289

1

--

naszego

południa,

Polskę całą

a klimat się ustalił i przybrał dzisiejszą swą formę
od Bałtyku po Karpaty pokryły nieprzeb yte puszcze

i bory 1).
Od Odry po Dniepr w środku wielkiego nitu europejskiego,
na pomoście Baltycko•Czarnornorskim legły ziemie dawnej historycznej Rzeczypospolitej, a i obramowana obecnymi granicami Polska
większą część tego międzymorza zajmuje. Geometryczne linie, łącz11ce
przylądki Matapan i Nordkin oraz Lizbonę z Uralem, krzyżują się
pod Warszawą (6). Lecz nie tylko to wyrozumowane skrzyżowanie
linii geometrycznych wyznacza Polsce miejsce w Europie. Polaka
zajmuje tę część lądu europejskiego, gdzie krzyżują 1ię i ścierają
wszelkie wpływy obu łączonych przez nią członów Eurazji.
Dlatego też trudno jest ustalić i granice polskiego krajobra zu
naturalnego, gdyż to przejściowe położenie kraju 1prawia, że formy,
składające 1ię na jego krajobra z naturaln y wy1tępują prawie wszę.
dzie poza dzisiejszemi granicami paó.stwowymi.
Karpaty wyrafoi e odcinają Polskę od południa, stanowiąc olbrzymie ogniwo w łańcuchu na przemianległych mniejszych, równole tni•
kowych wyniosłości kraju. Tym samym ten system ukształtowania
powierzchni łączy się jakgdyby przez Karpaty z podobnym 1ystemem za karpack im łukiem, gdzie jako odpowiednik nizin polskich
leżą niziny węgierskie i naddunajskie. Karpaty dalej ramionami
swego łuku przenoszą nasz górski krajobra z at po Dunaj, a stokami
nienależących już do nas południowych pasm łączą z wyżyną polsko-

nasz m sąsiadem po obu stronach polskiego wyl?tu. na
ztłi samo już posiadanie przez nas tego, acz ntewie_l~o„ze
morskiego krajobra zu" łączy poniekąd Polskę i staw,a
kiego, 0 ,c!nVU:' rzędzie z nadmorskimi krajami.
nas w ro b si zdawać, że podsumowanie tych powyższych ~oz•
Mogło
Yd
ego polskiego
prowa z1. ęć m ust' do wru·osku, że &dranic naturaln
• •
tak . . t
wat•8 ńb azu
•
•na
wyznacz
yć
Otóż
calkoWJc
te
me • Jes •
moz
·
kraJo ~ t nae tałJ
·112· acz z zastrzeżeniem, charakte r graruczn
y
Wyswuę y zos
'
,

t.czv s•ę

z

d -~

słowacką.

Płyta polsko-ukraińska wąwozami i jarami swych rzek tet nie
rozgranicza, a łączy nasze krajobra zy z krajobrazami płyty pontyjskiej, a naturaln a granica krajobra zowa znajduje oparcie raczej do•
piero na morzu Czarnym.
BezdrzewnP. łany wołyńskie wi11ż11 się z polami północnej
Ukrainy. a Polesie i jego bagna, jednaki charakte r nadają krajobra zowi po obu stronach granic państwowych, tak że granicę naturalną
na tym odcinku przesunąć należałoby aż poza Dniepr.
Płyta litewska nie Oddnela się również wyra.tnie od płyty
środkowo-rosyjskiej, a na północy graniczn a Dźwina rozdzier a Pojezierze Inflanckie, w które obecnie tylko wąskim klinem wrzyna się
terytoriu m Polski. Dalej systemy pojezierzy litewskiego, pruskiego,
pomorskiego łączą swe elementy z krajobrazem Polski, wzdłuż granic
z Litwą, Prusami i Niemcami.
Na zachodzie trudno rozgraniczyć naturaln e krajobra zy tam,
gdzie nizina polska łączy się z nizinami niemieckimi.
Południowy-zachód wreszcie Sudetam i zamyka obszar Polski,
lecz tu możnaby powtórzyć to, co się mówiło o Karpata ch.
W końcu Bałtyk swymi mierzejami, wydmami i zatokami nie
oddziela krajobra zu polskiego wybrzeża, lecz tym wybrzeżem właśnie
') Były niew,tpliw ie i połacie bezleśne tam. gdzie warunki glebowe lub
brak wody uniemoiliwiał życie roślinne, a sk-d cdowłek ro:i;poczynał walkę
z puucz, i wywalczał nowe tereny pod osiedla i pola.
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Fot. kpt. l ,oga.
łopuchy leśne pod Mraźnicą w pow, Drohobycz.

Karpat, o.-az podkreślone zostały oparcia dawnej . Pols~ o Odrę!
Bałtyk i nadbrzeże czarnomorskie. Z powyższeJ analizy raczeJ
moioa i należy wysnuć inne wnioski, a mianowicie, że prze~ewszystkim uwypukla się ten wybitnie przejściowy charakte r k_raJ~braz6w
I to w obu kierunkach zarówno z zachodu na wschod, _Jak _też
z północy na południe, a następnie, że dzisiejsze ~ran!ce 1:ue obJęły

naturalnych dziedzin krajobra zowvch naszego kra1u, s1ęga1ących od

Odry _po Dniepr od Bałtyku po Morze Czarne,
_Wśród bogactwa form polskiego krajobra~u naturalnego zgr.u~-

aza _Jednak dadzą się wyróżnić dwie, o kra1obrazac~ całk_owacte
odmteonych a mianowicie: Karpaty , strzelające szczytalll! Ta~r t Czarnohory_ 2 OOO m, ponad poziom morza z łagodnym obmżemem łuku

w swei środkowej części między Tylicką a Łupkowską pr_zełęczą

(Dukle;) do 500 m npm. oraz
zajmujący blisko 90% całeJ przeatrzeru - Niż Polski ze średnią 223 m npm, (11).
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Prócz tych dwóch zasadn iczych elemen tów, jako skutek pod.
kreślonego poprze dnio przejściowego charak teru Polski,
mozemy na
obszar ze jej wielkiego Niżu rozróżnić jeszcz e szereg naprze mianległych z dolinami wyniosłości.
A więc od Karpa t za kotlinami podgórskimi wznoszą się prastare wyżyny, jak: Małopolska z bogactwami natura lnymi zagłęb
ia
Śląskiego, z doliną Prądnika i jaskiniami Ojcow a. z potrza skanym
i zniszczonym przez lodow iec łalicuchem Gór Świętokrzyskich; Lubelska z krajob razam i dolin, głęboko rzetbio nych w nawian ej glince,
z Kazimierzem nad Wisłą i Podols ka ze swymi wąwozami i jarami
.
Pas tych wyżyn odgrad za się na północy szeregiem wielkic h
rzeczn ych dolin Noteci, Warty , środkowej Wisły, jak również
Polesiem od następnego i ostatniego już na ziemi naszej pasma
pojezierzy - wzniesień wyżyny Bałtyckiej i Litewskiej.
T t:n system równo letniko wych, naprzemianległych wzniesieil
i dolin ujmuje schem atyczn ie mapka hipsom etrycz na.
Omawiając strukturę krajobrazową pod względem
hipsom etrycz nym, należy jeszcze, jako o bardzo watny m czynniku, wspom
nie~
o ukształtowaniu się wysokoJci względnych. Otóż, jak wynika
z odpowied nich badaó (8), wyższe wzniesienie nad poziom morza
zawsze decydu je o żywszej rzeźbie terenu . W wielu wypad nie
kach
dość nawet wznies iona okolic a przeds tawia się monot
onnie z braku
większych rótnic w wysokościach względnych terenu
, ałe też bywa
i odwro tnie, i tak. te hipsometrycznie niskie połacie kraju posiad
górzys ty charak ter i wysokości względne otywiają je korzys tnie ają
pod
względem pejzażowym.
Porównując mapę względnych wysokości
z mapą hipsometryczną, widzimy, it Polesie np. o bezwzględnej
wysokości 150 m, wykaz uje słabą rzetbę, nie przekr
aczającą
wielkich obszar ach 2- 3 m, gdy Wielkopolska i Pomorze o znacznna
ie
mniejszym, bezwzględnym wzniesieniu posiad a wcale poważne wzgórza - całe „faliste garbat e krainy ".
Należy tu wkoóc u wspomnieć o znacze niu rzek dla
krajob
i jego struktu ry. Gdy hipsom etrycz ne oblicze kraju jest uzewnę razu
trz
nieniem się sił natura lnych, garbiących głębokie skiby skorup y
ziemskiej, to znowu ukształtowanie się wysokości względnych
w dużym stopni u od nieusta nnej pracy rzek. Wynik tej pracyzależy
i jej
rzeźba jest uwaru nkowa na składem petrog raficzn
ym terenu , bo im
podatniejszy na erozję będzie grunt, po którym rzeka płynie,
tern
głębiej wrzyn a się jej koryto , powstają zapadłe
o stromy ch, urwistych
brzega ch jary i wąwozy, wyrównując jakgdy by straty w krajob
ra•
zach, jakie w nich poczyni niszczące działanie wody zanim rzekam
i
spłynie do mórz. Tego przykładem może być Podole
, gdzie rzeki
głęboko wrzynają się w płytę, urozmaicając jarami
monot onny kraj·
obraz międzyrzeczy.
Kilkak rotnie jut poprze dnio został podkreślony charak ter przejściowy ziem polskich, jednak może najlepi ej, najwid
oczniej i najsilniej występuje on przy analizie biogeograficznej naszego kraju. A
więc
pierwo tny, bujny, egzoty czny światroślinny i zwierzęcy został starty
z
wierzc hni ziemi przez lodowiec, lub też wypar ty przezeń na połudnpodo Karpa t i na stepy południowo-wschodnie. Po ustąpieniu lodowie
ca
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. cia obszar rozpoczął się atak tych wszyst kich
na ogołocon_y '!- ~ s siednic h krajac h egzystowały. Rozpr
zestrze gatunk6~1
iwiście zaletało od klimatu, to też w pos:zczenieoie się ro ID ocz. a wił się u nas i zadomowiły k~lejno
ok~y
~6loyc h okre:-a lb zJ ulowe i lasy mieszane. Na ziemiach polski
ch
flor~ stepoW!h .
:::ówn o co do flory, jak i co do. fauny ~lt:menty
t1:ie.~h~nie, południowe i północne, Mimo te1 Jednak

1te

':s~1i:s::fJ -:v

Pot . mjr. Babimld.

Krzyż przydrożny we w1;i Wołcze pow. Turlca.

róinorodności i obfitości tak dzisiejsza flora, jak i fauna wyka.z~ją
pewne charak terysty czne a odrębne skupienia. Według tych ~kupi
~

dadzą się wyróżnić pewne natura lne dziedz iny, przyst
osowuJące s!ę
w pewnej mierze do czynników fizjograficznych na danym tererue
•· d)a tych terenó w znamie nne. Będą to; 1) dz'ied zma
·
'-ka przego....
de-:vszystkiem zatem Karpa ty, przechowujące j~szcz e do ~ztś. •pewni9
relikty starego świata organicznego (limba, koztca), 2) dztedz ma
ba •
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tycka z wyrai?ym piętnem i wpływem strefy atlantyckiej (wrzos)
oraz 3) dz1edzma czarnomorska o stepowym charakterze organizmów.
Poszczególne te dziedziny rozpadają się na mniejsze skupienia, pomijając jednak szczegółowe rozważania raczej uwypuklimy krajobrazowe znaczenie szaty roślinnej i świata zwierzęcego.
.
Już samo przyjęcie się terminu "szata roślinna" wskazuje, iż
Jest to czynnik, który krajobrazy zdobi. I działają tak nie tylko

.'

'ił

Stary kaszub,

Fot. kpt. Lcgq.

zwarte mury leśne, czerniejące na widnokręgach Pomorza, nie tylko
jasne we~ołe brzeziny, przeglf!dające się w toni_jezior Polesia, nie
tylk? m~Jestatrczne soczy~to-z1~lone dąbrowy Wołynia, nadające
swoiste piękno I urok powagi okolacom, lecz także drobne, niepokaźne,
!a'ótkotrwałe! sezo~owe trawki i roślinki. Dd one dają świeżości
1 barw polskim kra1obrazom. W szystkiemi kolorami tęczy mienią się
nasze lasy i łąki, przez wiosnę i lato zakwitające fiołkami, makami,
a w jesieni - wyzłacane najróżnorodniej ztonowanymi liściami klonów, osik, jarzębin, lip, dębów itd. Daje to całą bardzo rozległą
skalę wrażeń wzrokowych.

-

2••

A nasza fauna? Zdawałoby się, że z!lli!nia!ą<: stale m.iejsce
byt świat zwierzęcy nie może zaznaczyc się silnie na kra1obrapo h uk, li'c Zdawałoby się że zaszyta dziś w resztkach naszych
zac o o .
, .
ł .
.
d .
borów i lasów zwierzyna rac~eJ nape ma Je ~ozgwarem, aJe wra. • słuchowe a nie stanowi elementu zdobiącego.
zeme Tak przecież
'
. Jest.
.
p omyk a1ący
·
dzt'ś JUZ
· · co prawda zrzadka
we
tylko po moczarach Polesia łoś, pasący się na polanach puszczy

Góral z pow. Nowy Targ,

Fot. l<pl. L<,ga.

białowieskiej żubr, przewalający się po zwalonych pniac~ borów
karpackich niedźwiedź, przeskakujące zwinnie po. t!ltrzańskich gla•
zach kozice, wałęsające się i węszące tam i sam dziki, mkn,ce chyżo
na skraju lasów lisy, wreszcie choćby śpiące pod miedzami naszych
pól zaj,ce, to przedewszystkiem czynnik, nadający dużo wyrazu
1
właściwego piękna naszemu krajobrazowi.
Przykładów takich można mnożyć bez liku, można mówić o rybach, otywiających zwierciadła spokojnych wód poleskich, o !11-rówkach. wznoszących swe stoiki w lasach, o chrząszczach, trzmielach,
motylach itd. itd., lecz i tych kilka przykładów świadczy już w pew-
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nej mierz e o roli świata zwierzęcego w naszy m krajo
brazi e naturalny m.
W ten sposó b uczyniliśmy krótką analizę polskiego
krajo brazu
naturalnego, przedstawiając w najogólniejszych zarys
ach jego oblicze
i waru nki pows tania oraz charakteryzując go pokró
tce jako podłoże,
na który m człowiek gospodaruje, jako to tło, na który
m odbij a się
jego praca .
W tej twórc zej krajo brazo wo pracy największe zmian
y poczy nił on, naruszając równowagę biologiczn
ą naszy ch ziem, tępiąc
i niszcząc jedne gatunki, a wprowadzając i rozpowszec
Takie zaś lub inne ukształtowanie podlo ta. rozm hniając nowe.
wodnej, chara kter gleby warunkowały jedyn ie kieruieszczenie sieci
nki i wyni k tej
walki człowieka z natur alnym środowiskiem, wśród
które go się znalazł, wal.ki prow adzon ej od chwili, gdy pierw
szy nasz jaskiniowiec,
uzbro iwszy się w kawa l drąga, pierwszą jego broń,
stan~ wobe c
wrogiego otoczenia. narzucającego mu niewolniczą zależ
ność.
W tej przed histor yczne j walce o byt, o jakieś marn
e orzes zki
lub korzo nki, o cichy ciepły kąt w jaskini, o iródł
o mętnej lub
czyst ej wody , człowiek, ustokratniając swe siły fizycz
powoli narzu ca otocz eniu swą przewagę i z mizer ne i umysłowe,
nego niewolnika
przyr ody i jej sił staje się jeśli już nie jej panem , to
w każdym razie
przemyślnym i spryt nym ekspl oatato rem
owyc h możliwości, jakie
mu dała przyr oda, a które na przes trzen i wiekó w
odkrył i zbadał.
Rozwijając poszc zegól ne formy gospo darki
od zbier aczej aż do
dzisiejszej wielkoprzemysłowej, człowiek przeobraża
natur alne oblicze kraju , po który m niewątpliwie kiedyś chodził jeszcz
e na czworakac h.
Karczując i wypalając lasy, osuszając bagna
i
wiek zabierał na ziemiach polsk ich coraz to nowe moczary, czło
pod uprawę, pod wsie i miasta, a organizując się połacie puszc zy
politycznie i popadając w tej osiedleńczej ekspa nsji w konfl
ikt z sąsiadami północy,
południa, zacho du i wsch odu, prowadził wojny
, sypał wały obron ne,
kurha ny, budował grody i waro wne zamki.
Korzystając ze skarb ów ziemi. zbierał najpi
jedyn ie to, co
mu przyr oda zostawiła na powie rzchn i (bursztyn), erw
później zaś w pogoni za skarb ami sięgnął wgłąb ziemi, stawiając
kołowroty, wieże
wiert nicze , szyby i wyciągaiąc wysoko nad okolicę
dymiące kominy
fabry cznyc h budowli.
.
Konieczność częstych zmian miejsca z nagro
madz
kiem, wśród które go największymi skarb ami były może onym dobyt łopaty i mo•
ty~ z kamie nia, lub może jako pierw sze naczy nie kosz
wylep iany
ghną, dopro wadz a człowieka do wyna lezien
ia sani,
które mu pozwoliło zastąpić własne plecy, jako a później koła,
używany dotąd
środek transp ortow y, postępująca zaś z biegie
m wiekó w wymi ana
towar ów, zmusiła człowieka do szers zego wyko rzysta
kowego wyna lazku. Wyty cza tedy człowiek drogi nia tego epo·
kołowe, równ o·
cześnie starając się lepiej wyzyskać i natur alne
drogi rzecz ne. Lączv
je k~nałami, w miejs cach przecięcia się dróg rzecz nych
z kołowymi,
staW1a prom y, później mosty. Zjawiają się czółna
, łodzie, statki ,
okręty, wozy, pociągi, samo loty••.

-
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• tylk te ekonomiczna stron a życia ludzk iego
• Al! me kra~b razie . I sfera duch a me przec ho~zi odzw ier·
dlań bez
aedla stę '!! . . . oddziaływanie owej sfery na naszk
ś~du. PonuJaJą~':ki, zwróćmy uwagę, iż np. r_eligi icowa ne wya ni~ jest dl~
tef _formy
:znaczenia. Kultywując swe wierz ema. człowiek sadził
kr~Jobra:z;u i
b ' stawiał posążki botko m na l~ny c~ l?olaoach,
święte hpY
ę
•Y
• . lub więceJ· wspaniałe św1ątyrue • znaczył
a pótoieJ wznosi1 mmeJ

f:Pd

For. kpt. Wom lrnczek.
Ubiór poleaz uka „kapcie-postoły"•

dr6g rozsta je i llroby swyc h przod ków kapliczkam

i i krzyilllł!i.
Panowanie tej lub innej wiary na pewnym obs~a
rze •uzew!łętrznta
lię w krajobrazie bądź strzelistymi wieżami ½ośetołó~ ! kapl~c
, bą~
lei potr6jno kopulastymi złocistymi dacba mt ~erkw
1 1 ~erki ewek ).
A i sam człowiek na ziemiach naszy ch - Jego odmia
ny rasow e,
ltanowiako społeczne ,·e<fo zewnętrzna fizjognomik
a, a

nawe t cha5
•
rakte r-czy t przystosow
• grafi c~nych posz
ując się do warunk ów f ·IZJO
. •
czeg6lnych okolic kraju , cie wytworzył odrębnych ~r<><!
owisk
ludzki
<:h
o typac h całkowicie odmiennych, nadających ziemi
om przez nte

-T

~ ierzeo ia relieil oe op. Egipcj an w krajob razie
mie pir.uu1d.

uzewnętuniałJ się w

for-
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zajmowanym specy ficzn y wygląd. Czyż zwyc zaje
ludu, jego strój,
zabaw y, to wszy stko co się składa na pojęcie folklo
ru - nie nadaj e
specj alneg o wyra zu całym okolicom?
Nieufny poles zuk w łapciach i grubej siermiędze,
szary , jak
szare jest niebo nad nim i ziemia, na które j osiadł
, zdrad liwy jak
grząskie bajor o, przez które po wąski
ch kładkach przec hodzi by
gdzieś tam na „plos ach'' zarzucić sieci
na szczupaki, czyżby hann onizował z jasnym, słonecznym krajo braze
m podkr akow skim? Niel
Bo tu przecież nikt inny tylko krako wiak w butac
podb itych brzęczącymi podkówkami, w ozdob nych h z chole wami,
pasia stych spodniach, w powiewnej białej a lekkiej sukm anie jest
tym dostrajają
cym się do krajo brazu jego uzupełnieniem.
A Litwin ncichy, rzewn y, skryt y" w swyc h choda kach
z łyka
11
szyty ch", czyż nie stano wi odmiennego typu od nasze
go
podol
anina,
na który m „kotu ch lśni baran i albo świta doma bita,
rzemień suty
i but kuty' ',
Więc i człowiek sam a nie tylko jego praca
nadaj e chara kter
krajo brazo m i stano wi o wyglądzie okolicy,
Wpływ

1

1

~dnt e

Y

dować z niedźwiedziami i w miarę .o!usz
się
h błot i moczarów wyszukuje sobie dogodme1sze an!a.
m•~1s
ca
na~rz ecdY f buduj e osiedla na palac h •). Zajmuje się
jeszcze ctągle
oa
rybołówstwem, zbier a w dalszym ciągu jagody, korzo nki
myśbs
, 0 gdy zaczynało braknąć pożywienia dla rozra dzai owoce, 0• op1er

~:Wim

osad nictw a na kraj obra z.

Istniał do nieda wna spór w nauce polskiej
i niemi
nica poglądów na stan zales ienia Polsk i w początkach eckiej i rozjów gospo darcz ych. Nauk a niemi ecka z właściwą sobienaszy ch dziezachłannoś
cią o pierw szefls two w pocho dzie kultu
ry starała się
Otton a Schliitera), że c:ło czasu kolonizacji niemieckie dowieść (prac e
j w Polsc e nie
można właściwie mówić o osadn ictwi e na
teren ie naszy ch ziem, że
dopie ro topór i pług niemiecki nadał osadn iczy, kultu
ter krajo wi, że bezkr esne puszc ze zalegały przed ralny chara ktym nasz kraj.
Odprawę tym poglądom daje prof. Bujak
(1), dowodząc, it stan
koczo wnict wa przeminął na naszy ch ziemiach jeszcz
Chry stusa . Podkreśla dalej, iż właśnie stwie rdzen e za czasó w
ie przez staro żytnych autor ów (Tacyt) stanu koczownict
wa na ziemiach naszy ch
dowodzi, iż kraj nasz nie mógł być całkowicie lasem
pokry ty, gdyż
"brakłoby pożywienia dla trzód , zresz
tą wiado mo, te gdzie się
zwierzęta pasą. tam się nie mogą utrzy
mać małe drzew ka, czyli nie
może las odrastać". A dalej: ,.już wtedy
, gdy się wytwa
Polsk a, musiał kraj nad Wartą posiadać znacz ne przesrzała nazw a
trzen ie bez·
leśne. Świadczy o tym sama ta nazw a Polsk a,
liczba mnoga od
"pols ko" analogicznie do targo wisko, grodzisko, chłop
isko itd•. Znacz y
ona tyle co „star e pola" lub "wielkie pola" .
Jakko lwiek dla rozważań naszy ch poniekąd obojętnym
jest. kto
tę walkę z puszczą prowadził, kto te pierw
sze w szerszej skali
osadn ictwo rozprzestrzenił, to jedna k chęć stwie rdzen
ralny krajo braz polski tworzy li nie germanie lecz przedia, że kultu ·
e wszystkim
plemiona. które tu oddaw na się zadomowiły i które
były podstawą
nasze go społeczeństwa i wytw orzen ia się własnej
wowości, zniewolily autor a do zacyt owan ia tego poglądu i stanopańst
wiska prof. Bujak a.
Sięgajl\c wstec z do okres u nasze go jaskin
iowca, można przyjąć,
iż polan y nadrz eczne i równ iny stepo we
pokry te loessem były bez•

--·

R zta zaś kraiu szumiała borem . I oto nasz troglo
dyta wyle':
•.
~skiń podkr akow skich i podolskich, gdzie mu niezb
~ wyeh ~ zb Io sąsia

F ol . kpi. Loga.

Studni a we wsi Mratn ica w pow. Drohobycz.

l\cyc h się szybko jego potom ków, pomyślał człowiek
o
o hodowli zwierząt. I teraz w zależności od waru nkówupraw ie roli,
i _stada na stepa ch, albo wypalał lasy pod uprawę ~bóż. pasł t~zo~y
. ZdaJe _się
me ulegać wątpliwości, it obok paste rstwa w czyste
J formie tak. Jak
') I dziś ■połyka się na Litwie i na Polesi
aa palach. S" to małe spichl erze. Stawia nie tychu t. zw•• swirny" lub „kleci !"
budyn ków _na palach lo
1tlko wzt~ na doratn y
potyte k - wiltZoć , szczur y - to podświadome naślad nie
ow
lllcłwo dawno urzuc onych form.

-
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ono do niedawna istniało na bezkresnych stepach rosyjskich, w Polsce
oddawna również istniał i przeważał typ rolnika-hodowcy.
Pierwotny osadnik lokował się wyłącznie nad wodą, nad rze•
kami i jeziorami.
Zostawiając skomplikowaną analizę historycznego rozprzestrzenienia się osiedli, na kierunkach którego zaważyły pierwotnie rzeki,
a póiniej całe mnóstwo innych przyczyn - jak ekspansja polityczna,
wojny, klęski, epidemie, powodzie, kierunki handlu - możemy stwierdzić, iż osadnictwo w końcowym wyniku swej walki z puszczą wyszło na ziemiach naszych zwycięsko, a nawet za bardzo dobiło „wroga".
Dziś bowiem pod lasem zostaje niecała czwarta część powierzchni
kraju 1), a większe skupienie leśne, jako ważny motyw krajobrazu,
zostały na Pomorzu (lasy Tucholskie), w Karpatach Wschodnich
(puszcza Karpacka), nad źródłami Narwi (puszcza Białowieska), na
Polesiu i na wschodzie Wołynia (puszcza Poleska). Pola, niwy, łany
zagony, falując zbożami, zajmują dziś już prawie 50 %.
Z form osadnictwa, jakie wytworzyły się w Polsce, wyraźnie
dadzą się odróżnić dwie zasadnicze: to osadnictwo wiejskie i osadnictwo miejskie. Każda z tych form wykazuje wielkie zróżniczko
wanie co do swej struktury, jak też każda z nich jest wynikiem
odmiennych wpływów, oddziaływujących wogóle na osadnictwo.
Wieś, to przede wszystkim związane z obszarem rolnym, który czło
wiek eksploatuje, skupienie jego domostw - miasto, to środowisko,
ogniskujące wymianę, prze1óbkę surowców (przemysł) i życie umy•
słowe społeczeństwa. Jak inna jest podstawa egzystencji wsi i miasta,
tak inne są i warunki ich powstania i rozwoju.
Rozpatrzmy najpierw osadnictwo wiejskie. Wspomnieliśmy już,
iż największe bodaj zmiany w krajobrazie naturalnym poczynił czło
wiek swym osadnictwem; możnaby to nawet w całości odnieść do
osadnictwa wiejskiego, lecz dziwna rzecz, te to osadnictwo wiejskie,
jakby dla zachowania równowagi, zależy najwięcej od naturalnych
· czynników krajobrazu. Najelementarniejszym czynnikiem, warunkującym położenie wsi, jest woda. Widzimy, że wieś grupuje się koło
jezior, rzek, źródeł, a jut jeśli wypadnie człowiekowi osiąść zdała
od tych zbiorników wody, to w każdym razie wieś stanie tam, gdzie
albo skrzypiący żóraw długą swą szyją, albo brzęczący po cembro·
wanej lub zrębowej studni kołowrót wody tej dostarczy. Unika
więc wieś pustkowi bezwodnych. Tak jest na międzyrzeczu jarów
podolskich, gdzie osiedla grupują się gęściej nad ich urwiskami, zboczami, a wykazują rzadsze skupienia na małowodnej płycie, łączącej
jary dwóch rzek.
Wieś polska rozsiana jest po całym kraju mniej więcej równo•
miernie. Oczywiście pewne tereny wykazują większe skupienia, jak
np, południowe połacie kraju, inne znów mniejsze - Polesie (nadmiar
1 ) W 1931 r , lasów w Polsce było 22¾ ogólnej powierzchni kraju, Na
przeatrzeni tylko ostatniego dziesięciolecia 1921- 1931 lasy zmniejszyły się o 2,8¾
ogólnej powierzchni. Widat więć, że wsp(>łczesny polski homo economicWI wal•
czy z puszcz, nadal zawzięcie, a przy tym tempie to prosty rachunek wskazuje,
iż za 70-80 lal nie byłoby lasów wcale.
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.
ak ólnie wjeś nadaje naszemu krajobrazo~ char!łlder
-wodyl), Jedn • ~-i'wnego Przeszło 70% całej ludnośct kraJU to
agrarnY. 1 nic ~ •
•
• · ludność rolnicza.
prze~:z alizując strukturę naszej wsi po~kreślić należy _dwa o~tzary
n
czne dla zasadniczego podziału rzeźby naziomu.
s~
charakterystv
ó
dzie wieś jak rozproszone stadka owiec,
pierwszy -: to g trykafh "órskich • rzadziej skupiając swe domostwa;
e.
•
rozsypuJe się po s o

Fol. stert. Setko1vicr.

Zagroda huculska w miejsc. Szykmany.

obszar drugi - to cały niż polski, gdzie wsie wyraini~j odcinają aię
od pól uprawnych.
.
.
.
Co do planu podług którego wsie s1_ę ~o.zbud?wuJą~ to Jedli
z nich bezładnie skupiają się dookoła Jak1eJś wię½5zeJ bfow. •
może to być kościół gmina, częściej dawna karczma, mne wy az~J~
pewną prawidłowość w rozmieszczeniu swych domów.h Jule~n~ 01\
tworzą zwartą masę chat, cały labirynt wśród kr,tyc.
_1c l u acze
(wi~lodrożnica podkrakowska. podolska), inne rozcsągaJą nędłna dd!7-1
kilometr z takim lub innym uszeregowaniem domostw wz uż •"6
lub brzegów rzeki (ulicówka i widlica wołyilska, rzędówka _poznat\:
ska, łańcuchówka karpacka). Czasem skupione wzdłuż drogi szeregi
domów -rozbiegają się nagle by zamknąć w sobie staw lub plac, .c~a~em z iednej strony ulicy łańcuch domów się urywa, od~ł~ntaJąc
• dopuszczając tut do drogi szare uprawne zagony by późnteJ znów
301
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zwarty m szeregiem stanąć naprzec iw zielonego lasu lub kwiecis tej
nadbrzeżnej łąki.
Należy podkreślić, iż ten wielokr otnie wspom inany przejśc
iowy
charak ter kraju sprawia , że te wszyst kie formy wsi polskiej nie są

wolne od wpływów sąsiednich obszaró w, lecz wykazują często
znaczn e zmiesza nie się typów w danej okolicy kraju. Zatym na plan
pierwszy wydobywają się krajobr azowo raczej inne elemen ty wsi.
Więc np. dachy chałup i domów wiejskich, tonące w zieleni
drzew owocow ych, kryte dachówką. czerwo ne jak kapelus ze muchomorów, rozsiadłych w leśnej murawi e, dachy wsi poznańskich, to
przecież zupełnie inny obraz, niż ten, jaki przedstawiają
dachy wsi
poleski ch, kryte deskam i lub żółtą słomą, czerniejącą :z czasem i porastaj11cą mchem, jak te brzozy, które nad nimi rozpośc
ierają awe
płaczące korony . Dach poleski - to już nie jaskraw y
muchomór,
to żółty koźlak, gdy śwido kryty, lub prawdz iwy stary grzyb, zczerniały, pomars zczony od wiatrów , deszczó w i słońca. A
„dranic ami
płasko kryty" dach chaty litewsk iej czyż nie odróżnia się
od plecionego z fontu smukłego, załamanego dachu chat, wsi podgór skich
i górskich.
Aczkol wiek te różnice w pokryc iu siedzib ludzkic h są charak terysty czne dla pewnyc h okolic naszego kraju, tak. że możnaby bez
obawy popełnienia wielkiej nieścisłości przyjąć, te zachód to dachówka , wschód i północ - słoma, a południe to gont lub deski 1),
to jednak te formy nawzajem się przenikają i nierzad ko dziś można
już spotkać i na Polesiu dach kryty eternite m. Równie
ż słoma stanowi w osiedla ch karpack ich nierzadką formę. Nowsze czasy wprowadzają jeszcze większą różnorodność w pokryci u dachów
. Tu
zalśni srebrzy sty dach z blachy, ówdiie odcinają się czernią
modne
po wojnie dachy z papy smołowej.
Następnie jeśli chodzi o dachy, to sama ich konstru kcja
odmienne stwarza dla krajobr azu motywy. Pomijamy rozbiór tych najróżnorodniejszych sposob ów budowa nia dachów , jak
dachy dwuspadow e, czteros padowe , naczółkowe, okapow e, stwierd zamy tylko
ich przysto sowyw anie się w swej konstru kcji do miejscowych warunków klimaty cznych . Uwidoc znia się np. wyraźnie różnica między
górami a niżem. W górach dach przed częstymi deszcza mi wznosi
się ponad chatę stromo , niżej zwisając nad ścianami, na
niżu dachy,
o większym kącie rozwar cia, opadają na ścianę bardzie j płasko, na•
dając zupełnie inny akcent krajobr azowi.
Ważnym szczegółem dachu jest komin. Jeszcze na początk
u
zeszłego stulecia przeważały na ziemiac h naszyc h po wsiach
chaty
kurne, dziś występują one już rzadziej nawet na Polesiu. Zachowały się jednak w przeważającej nieraz ilości te kurne
chatki
w Beskidz ie wschod nim. a nawet i w :zachodnim.
Istnieni e w XX wieku tego przeżytku, tego wskaźnika zacofania motna tłumaczyć trudno dostępnym położeniem w.śród gór, nie•
1)
Warto nadmienić, te dla obu.aru nanego kraju charakte rystyczn e jest
zmniejszanie się pokrycia ogniotrwałego dachów w kierunku zachód lak też, te dach drewnia ny (gont, deski, "dranice "), łwladczy o większejw1chód,
za1obności okolicy w drzewo.
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• ś •
mieszkańców pewnym tradycy jnym nuławieniem
zarnozn
o cu:\
'
• ·
·
•eśniaka
i korzyściami, jakie
on w s~ym prym1'tywn~ zyetu
znaJw~·e w chacie kurnej, dym np. napełniaJący ~ha~ę, zab!ja robactw o,
d 'także odór przebywających wraz z człowiekiem zwierząt. Dym
~a rzekom o również konserwować budulec (7). .
. . .
Jak widać więc, komin to nie tyllco s~czegol ozywt~Ją~y _cze~. • cegły dachy chat wiejskich, to świadectwo wzmes1ema się
w,emą

Kurna

chała,

Fol. kpt. Go,ftW11ki .

człowieka o szczebe l wyżej w kulturz e jego życia -

lo też jeśli
czasem, gdy zamiast cegły za komin służy okopco na rura _blaszan a,
lub kilka zbitych zczerniałych od sadz desek, 3!bo podziur awione
stare rondle komin raczej szpeci, niż przyozd abia chałupę, można
mu to daro:.Vać, gdyż już samo jego istnieni e ~ezapr zeczaln ie ~odatnio świadczy o krajobr azie kultura lnym wsi•. I przeks~~alca1ąc
krajobraz polski, człowiek powini en jak najrycb le, przystro1c kurne
chaty w kominy.
•
.
A okna? Jut sama ich orienta cja ku słoócu I św!atłu ~o~odzi, te okno ma spełniać :zupełnie inne zadania i cele, n!t te, 1alum
bardzo często służy, i to nie w jakichś zap~dły ch dzt';1racb, lecz
nawet wśród najkulturalniejszego krajobr azu. C1ek_awa zaiste b_yłaby
atatysty ka tej niezliczonej rupieci arni, jaką moznab y znaleźć na
oknach wsi polskiej.
A że okno mote być i nierzad ko stanow i elemen t, wnoszą~y
d~ krajobr azu wsi cenne wartości, niech świadczą pr~yb~ane kwie:
ciem okna wsi podkra kowski ch, zakwitające pelargon1am1 okna W st
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łowickich i litewskich i inne liczne okna, rozrzucone po kraju
a cieszące się słońcem, jak te malwy i słoneczniki, wyrastające pned

nimi w schludnych ogródkach.
Okna jednak nie tylko odzwierciedlają stopień poczucia piękna
u lu~u, okna ~ają j!sz~ze i inne, krajobraz~wo niemniej ważne zna•
czeme. Ich w1elkośc, dość szyb, gra tu ntepoślednią rolę. Du.te
szerokie, równo i dosyć wysoko wycięte w ścianach, okna wielka.:
polskie, to nie małe, niskie a pokrzywione nieraz okna wsi litewskich czy polesk.ich. Ozdobione okiennicami, przystrojonymi w esyflo~esy, gwu~zdy t k~ż~ okno wsi łowickiej, to nie płaskie i skromne
okienko wst podolsk1eJ. A dla obszarów górskich jakże charakterystyczne jest zmniejszanie się okien wraz z wysokością.
.
. A drzwi? Drzwi niskie i wysokie, szerokie i wąskie, podwójne
1 poJedyńcze, złocące się mosiężnymi klamkami, lub „ozdobione 0
drewnianym kołkiem niewątpliwie nadają inny wyraz i odmienny
charakter. tej lu~ tamtej wsi i nie bez śladu przechodzą dla krajo•
brazu. Nie. oboJę~ym jest tu równie~, czy w drzwiach otwartych
cbaty stame strorna, wsparta w boki krasnolica Magda, czy też
próg chałupy przekroczy chuda -koza, albo też zgoła jakieś prosię
bo niestety jakże jeszcze często w naszych wioskach spotkać możn~
drzwi wspólne dla człowieka i jego chudoby.
. . Dach, .k?min, okna, drzwi - jak widać - nie tylko gorzej, lub
lepieJ spełmaJą swe gospodarcze przeznaczenie, ale stanowią także
nielada czynnik w kulturalnym krajobrazie wsi.
Możnaby podobnych przykładów zanalizować i więcej. Możnaby
mówić o przyzbach, podcieniach, wystawkach, o tak charakterystycznych dla polskiej chaty gankach. Lecz już i tych parę przytoczonych przykładów dowodzi, że nawet tak mało pozorne części
chaty, jak komin: są wyrazem mniej, lub więcej kulturalnego krajobrazu. Cóż dopiero same chałupy, chaty i domy wiejskie.
Świecące się nienaganną bielą ścian glinobitki podolskie, murowane, kr~te czerwoną . dachówką wielkopolskie, smukłe, płowym
k?lorem ścian złocące się drewniane podhalańskie, lub sklecone
nae~bale pokryte .tarcicami poleski~. to inny w każdej z tych okolic
kra1u motyw krarobrazowy, to świadectwo innej kultury, to wyjaśnienie odrębnych warunków fizjograficznych.
Podobnie i sposób budowania chat.
~ ?krą~laków wieńcem ukł!łd:mych ~rąb . chaty wileńskiej czy
poleskie, świadczy o dostateczneJ Jeszcze ilości budulca i o marno~raws~e budowniczych, chata zaś budowana w sumik 1) dowodzi
JUŻ większego sprytu człowieka, starającego się wyzyskać materiał
~udowlany, natomiast chata lepiona, lub chata, w której drzewo
Jest tylko konstrukcją wiążącą (mur pruski - Kaszuby) jest już
dowodem dawnego wytrzebienia borów i lasów, a zatem braku budulca
w okolicy.
Tak samo rozmieszczenie w zagrodzie (,,obejściu") chaty i za.
budowań gospodarskich, to nie tylko kwestia wygody, czy zapachu,
to często głębsze przyczyny narzucone przez wieki, formy. Tak np.

-

') Przy lym systemie budowy chat, stodół ild., krótsze kloce układa się
t. zw. pazy.

między słupy. sumiki. wyżłobione w rowki w
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obie w czworobok zamknięta, ostrokołem nierzadko gro-

zwarła wg:oda ~odolska, lub wołyńska, to odbicie. charakteru obr?nchonat zah wszystkich dawniejszych zagród, rozsaadłych tu na wiel-

nego yc
. ·
h
szlakac •
h " J k
k .teh zbójeckich
Poruszony tu został mimochodem problem .,~ap~c u •. . a o
• urn można przytoczyć, że niezawsze wystawiente staJm, lub
cunos dala od chaty gospodarza ten problem rozstrzyga. Oto na
obory z

Domki na Helu.

Fot. 1<pt. Loga.

Kurpiach chłop stawia wprawdzie oborę zd?l!- od ~wojej chałupy,
lecz często się trafia, że ta obora lub staJnta staJ! o~ok ch~ty
•~ada. Oczywiście wówczas nie trzeba nawet speqalme sp~zY.:Ja;
iącvch warunków nawietrzenia, by owa kwestia »zapachu ob~Jścta
ailnie się uzewnętrzniała. Gorzej jest, gdy-jak już napomknębśmy-:
fospodarz i jego żywy inwentarz stoją pod jednym dachem. ~om1jai11c tu problemy hit!ieny i zdrowia, nadmienimy tylko,_ te kraiobrazowo zaznacza się to brakiem okien w jednej połowie cha~ ora!
ie taki "motyw" krajobrazowy nie jest jeszcze niestety rzadkt, gd~z
~potyka się go nawet pod Warszawą, nie mówiąc już o wschodzie
• południu kraju. Jest to następny z motywów „kulturalnego Ju:ajobrazu" wsi, który człowiek powinien jak najrychlej przeksrlałCJć.
. . Jakie:t będą wnioski z tych krótkich rozważań o osadnictw~e
wie1skim i o jego znaczeniu dla krajobrazu kulturaln_e~o . Polski?
Mogą być różne! Sprecyzujmy jeden z nieb, najbardzteJ się łlW!
puklaj!'\~Y• Oto wieś polska, przystosowując się do różn~ch czynm:
k6w fizjograficznych i rótnych poziomów kultury człowieka, wnosi
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odrębny swoisty charakter do naszego wiejskiego krajobrazu kulturalnego, którego nasilenie zmniejsza się w kierunku zachód-wschód
coraz mniej usprawiedliwiając nadane mu określenie.
'

*
~y ~i~ś pols~a. opan'?wuj_ąć puszczę, rozs!adła si~ dosyć

gęsto I mmeJ w1ęceJ równom1ernte po całym kraJu, nada1ąc jego
krajobrazowi kulturalnemu charakter agrarny - miasta polskie
rozwijając się odrębnie od wsi a uzależnione w tym rozwoiu od
lepszych lub gorszych możliwości okolicy, dostarczającej wyżywienia
mieszkańcom i surowców do przeróbki - wykazują stosunkowo nierównomierne rozmieszczenie i nieznaczną swą ilość. Gdy w województwach zachodnich jedno miasto przypada na 278 km2, to już
w południowych, jedno miasto przypada na 445 km2, a województwach wschodnich aż na 2 039 km2• Z porównania tych liczb widać
aż nadto W)'rainie, iż jeśli średnio w całej Polsce jedno miasto przypada na 6JO km2 , to na zachodzie i południu kraju, miasta stanowią
pewien częściej występujący motyw krajobrazu, na wschodzie zaś
i dla mknącego z szybkością 100 km na godzinę samochodu miasto
w krajobrazie - to rzadkość.
Dawne miasto polskie powstawało na skrzyżowaniach szlaków
handlowych, skupiając się wokół targowisk, powstawało na szlakach
i drogach zbójec„ich, wypraw ludów ze wschodu, w punktach gdzie
ludność groma:lziła się pod opieką grodów, zostając zczasem przy
nich na stałe. To też two.-zyly się i powstawały odmienne typy
miast, na których kształtowanie się miały wpływ już nie tylko róż
norodne warunki przyrodzone najbliższych okolic, lecz także historyczny przebieg wydarzeń ekonomicznych, politycznych i socjalnych.
Mamy więc miasta administracyjne, jak stolica państwa i siedziby województw z nagromadzonymi budynkami publicznymi, obszernymi placami dla rewij - parad, z koszarami, bankami itd.
Mamy dalej miasta przemysłowe i górnicze, jak miasta Zagłębia, Ślą·
skiego i Kieleckiego, Lódź, Białystok, miasta najeżone kominami
fabrycznymi, przysłaniającymi dymem nowoczesne monotonnie zabudowane ulice. Marny również miasta kupieckie, handlowe, jak sze·
reg miast wielkopolskich i innych, skupiające i centralizujące swe
życie wokół mniej lub więcej rozległego rynku z rozbiegającym się
od niego systemem ulic prostopadłych i krzyżujących się w szachownicę. Mamy także miasta uzdrowiskowe, jak Zakopane, Krynica,
Iwonicz, Truskawiec itp., z rzadszymi skupieniami domów i will wyróżniające się od innych, a tak charakterystyczne swym zadrzewie•
niem. Mamy wreszcie odmienne jeszcze typy, lecz tych parę przy·
kładów dostatecznie już uwypukla znaczenie krajobrazowe każdego
rodzaju miasta, a trzeba też do:fać, że rzadko które z nieb, gdy
idzie o typ, występuje w czystej formie i że raczej są to pewne
tendencje człowieka, który chciałby te miasta w danych warunkach
takiemi widzieć.
Wszystkie te typy skombinowały i uzewnętrzniły się w dzielnicach
prawie każdego większego miasta. Jako przykład weźmy Warszawę.
Typ miasta grodowego, niegdyś skupionego pod osłoną murów obron-
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eh znajdziemy w dzielnicy staromiejskiej tulącej się do Zamku,
ny~tymi wąskimi uliczkami wybiegającej na Rynek; Wola, Czera'aków
biedy mogłyby być przykładem typu miasta przemysło
ni go 'Okolice dworców kolejowych, gromadzące składy towarowe,
:cz~ice, - to miast~ handlowe: Plac M.a~szalka. Piłsudskieg? z .budynkami publicznynu, to typ miasta adm101stracy1nego, wyb1ega1ące
ku peryferjom dzielnice ogrodowe ze swymi willami i ogródkami, to

id
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znów typ miasta uzdrowiskowego. Nalewki, to typowe dla naszych
~tosun1'6w miasto kupieckie, w końcu wybrzeże nad Wisłą z przystaniami, dragami i barkami przypomina nam miasto portowe.
Można to samo powiedzieć i o innych miastach, lecz zobaczy•
my jakie ważne krajobrazowo momenty daje nam miasto.
Jui pionowe wyrastanie miast różnorodnie się przedstawia,
Warszawa, stolica kraju, przy przeważających trzy i czteropietrokamienicach, nowymi domami wznosi się do pięciu, sześciu
ptęler1 ,. , Lwów, Kraków, Wilno, Poznań - to miasta o 2, 3-piętro
wyzalm P!Uciętnie wzniesieniu, a miasta i ruiasteczka prowincjonalne
edw1e t - 2 piętrami „królują" nad otaczającymi je polami.
. Zobaczmy jeszcze, co człowiek dziś wnosi nowego do krajobrazu
tntasta, zmieniając gruntownie jego oblicze.
al Skomplikowany problem urbanizacji, zagęszczając ostatnio niem we wszystkich większych miastach ludno,ć, wysuwa na czoło
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Y udowany

szczegółem krajobrazowym dla Warszawy Jest przed kilku lat

■zeenastopiętrowy „drap11cz".
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kwestję mieszkaniową i w krajobrazie miasta zaznacza się przedewszystkim licznymi nadbudówkami, niezawsze zgodnymi z pier.
wotną architekturą wyciągających się w górę domów. Czasem nawet
inny kolor nadbudówki ostro się odcina od dolnych pięter budynku,
nadając mu charakter odmienny od pierwotnego stanu,
Dążenie do skrócenia czasu budowy wypiera powoli cegłę,
zjawia się nowa forma i nowy typ architektoniczny, powstają oparte
o szkielety ze stali budowle żelbetonowe.
Miasto polskie nie tylko wyciąga się w górę, lecz też i poziomo
rozszerza się, rozbudowuj'", wysuwając swe macki - szerokie ulice
daleko poza dawniejsze przedmieścia. I znowu tu nam się nasuwa
najbardziej znany przykład rozrostu Warszawy. Tam, gdzie przed
paru zaledwie laty pasł sobie taki marymoncki, ochocki, czy wawerski pastuszek łaciate i pstrokate krowy - dziś stanęły, niemniej
czasem pstrokate, całe olbrzymie dzielnice, gazowymi i łukowymi
lampami rozjaśniając ciemności podmiejskiego krajobrazu i torując
w nim drogę nowym placom, ulicom i nowym formom budownictwa.
Obok modnych domków 1-2-rodzinnych stają długie gmachy koszarowe, a w dążeniach do jaknajwiększego wyzyskania powierzchni
użytecznej, oplatają się balkonami, galeryjkami, wyrzucając też z pod
swych dachów klatki schodowe, i umieszczając je w osobnych wiezach czy basztach.
Rozrastające się przedmieścia, wybiegając poza pierwotne granice i wchłaniając w miasto zbiegające się ku niemu szlaki kolejowe,
znaczą krajobraz na przecięciu dróg bądź wykopami - ,.tunelami",
bądź też łagodnymi lukami wiaduktów. Ten rozrost przedmieść
komplikuje ponadto stosunki wewnętrznej komunikacji miejskiej, wymaga bowiem zwiększenia zasięgu trasy tramwajowej i autobusowej,
co również zaznacza się w krajobrazie miasta stłoczeniem ruchu,
a w krajobrazie przedmieść sunącymi po nowych szlakach kolorowymi wozami tramwajów i autobusów.
A i śródmieścia czyż nie zmieniły oblicza w ciągu ostatnich
kilku lat? Znikają powoli „kocie łebki", rudery ustępują miejsca
wspaniałym gmachom, rozpraszają się szarobiałe opary rynsztokówruiasto staje na poziomie „kulturalnego krajobrazu••.
Takie są nasze miasta w szkicowym przekroju ich dynamiki,
jako wynik z jednej strony naturalnych warunków rozwojowych.
a z drugiej twórczej pracy człowieka.
Nie należy jednak zapominać, że nie wszystkim naszym miastom przypada w udziale takie krajobrazowe znaczenie, te są mias~
które z tych czy innych przyczyn stoją w miejscu, a nawet cofają
się w swoim nie tylko krajobrazowym rozwoju: pustoszeją gmachy
publiczne, zmienia się struktura ludności, zanika handel, ruch,
życie miasta zamiera: Bo miasto to twór ludzki, niezmiernie czuły
na zmieniające się w czasie wpływy polityczne, ekonomiczne i kul•
turalne. Tak było niegdyś, tak jest dziś, tak będzie i jutro.
Kończąc te uwagi o wpływie osadnictwa na krajobraz Polski,
trzeba jeszcze wspomnieć o śladach, jakie w tym krajobrazie zosta•
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"orle gniazda , rozstane po ca eJ naszeJ z1em1 w ra·cach historycznych.
nt
Budował je człowiek w miejscach obronnych. trudno dostępnych,
'ak oczary wyspy jeziorne, urwiste brzegi dolin rzecznych, szczyty
J g1trz śródpolnych. Zamki te i warownie skupiały ongi.~ życie
;;,2cerstwa, były świadkami jego chwały i upadku, a wraz ze zmie-

Kurna chata we wsi AS!atowo pow.

Wołkowysk.
Fot. kpt.

NowakOWłl<I.

niającymi się ramami życia społecznego i politycznego traciły zezasem swoje znaczenie. Dziś tylko cząstka z nich została, w pierwot•
nej lub zmienionej formie, kryjąc swe mury w miastach lub królując
im jeszcze, reszta· zaś, opuszczona przez człowieka, uległa niszCU\cym wpływom sił naturalnych; wody, mrozu - dziś znacząc
nasze krajobrazy już tylko rozkruszonymi murami, szczątkami wież,
baszt i bram. Niemało się przyczyniły do ich zniszczenia liczne,
•taci;a~e na naszych ziemiach historycznych od Odry po Dniepr
walki .1 W?jny, lecz pomijając już tę sprawę, trzeba podkreślić, że
czl!)Wt•.k a w czasach pokoju również dokłada ręki do upadku tych
'badków dawnej chwały. Rozbiera mury ruin na kościoły, klasztory,
ory lub stajnie, zamienia zamki na budynki mieszkalne, gorzelnie,
rowary. koszary. I z roku na rok „o jedną ruinę mniej, o jedną
now, oborę ze starych cegieł więcej" (3).
Podkreślić trzeba, że ta dewastacyjna praca prowadzona była
w znacznej części ręką zaborców w czasach niewoli, aczkolwiek
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i dziś w okresie zrozumienia potrzeby konserwacji zabytków dawnej
kultury, niejednokrotnie - zwłaszcza tam, gdzie okolica jest uboga
w materiał budowlany - ruiny ulegają rozbiórce.
Zamki i grody są zabytkami dawniejszego krajobrazu kulturalnego Polski, a ich zagłada i rozsypywanie się w ruiny jest niezbitym
dowodem, jak nikłe wobec czasu i niszczycielskich sił przyrody jest
nawet największe dzieło ludzkie, gdyż to, co ręka ludzka na ziem.i
wzniesie, prędzej czy pótniej cierpliwa a mocarna przyroda zmiecie
i tylko zrodzona przez poetów „pieśń do gruzów przylega i stamt ąd
_ dawne opowiada dzieje"•

Rolnictwo nasze, które, jak to. zobacz.ymy niżej, wykazuj! barwet znaczne regionalne różmce, w Jednym bezsprzecznie zad IO na ·ę • oddziaływa na krajobraz jednako a niezależnie od
1 1
znacza zys rolę spulchnia zwykła motyk a , czy radlo aągntę
·
· t e przez
czy pług parokonny lub parowy wieloskibowy. Mamy tu na
~ę właśnie czynność spulchniania ~leby, nieprzechodzącą ~la
Ju~jobrazu bez śladu, gdyż czy to rolruk zaorze stepy wołyńskie,

:teS',:u

.
Krajobrazowe znaczenie rolnictwa.
Ekspansja człowieka wgłąb puszczy była wynikiem potrzeby
wyżywienia rozradzającej się licznie ludności. Nie wystarczały już

pierwotne metody eksploatacji natury, wymagające, jak np. myśli
stwo lub pasterstwo, dla wyżywienia już chociażby jednej rodziny
lub rodu dużych terenów. W jaki sposób człowiek doszedł do tak
doniosłego odkrycia, że niekoniecznie trzeba za jakąś lichą rośliną
szwędać się wszerz i wzdłuż po naturalnym krajobrazie, że można
ją posadzić obok jaskini lub opodal i bez większych kłopotów mieć
na stałe „chleb powszedni" - to zagadka równie ciężka, jak odczytywanie żywotów mumii egipskich. Istnieje np. w nauce rozwoju
form gospodarczych pogląd, iż odkrycie to ludzkość zawdzięcza kobiecie, która - grzebiąc kijkiem dołki i szperając w trawach mogła poczynić cenne i tak ważne w skutkach spostrzeżenia o wzroś
cie ziarn.
Całe to zagadnienie, czy tak było istotnie, czy nie, możemy ze
spokojnym sumieniem zostawić badaczom zamierzchłej przeszłości,
a poruszamy je tu tylko dlatego, by podkreślić doniosłość tego
odkrycia i stwierdzić, iż wraz z nim nastć\{)iła rewolucja w krajobrazie naturalnym.
Bo oto człowiek staje się rolnikiem, początkowo uprawiając
wolne od lasów przestrzenie, a gdy mu tych zabrakło szuka sobie
nowych. Wówczas, w odstępach leśnych dziki zwierz przystaje, z nad
moczarów podnosi łoś swą ciężką głowę i niedźwiedź ospały idzie
szukać dalej legowiska, a z bagien zrywa się ptactwo i z krzykiem
krąży niespokojnie, bo się wdarł człowiek, który nań nastaje; trzebi
puszcze, osusza bagna i zakłada siedziby. Robi ·się widniej, jaśniej
i przestronniej, wszędzie widać świeżo zorane pola, świeże jeszcze
słomiane strzechy chat... Wszędzie ruch, wszędzie życie, wszędzie
wysiłek ludzki i praca (9).
Oczywiście ta rewolucja była raczej ewolucją i nasza polska
puszcza ulegać zaczęła człowiekowi tak na dobre dopiero od wieku
XII - Xlll (1), rozwój zaś i kształtowanie się form gospodarki rolnej idzie w parze z osadnictwem, poddając się tym przelicznym
podkreślonym poprzednio wpływom.
Pomijając historyczny rozbiór rozwoju rolnictwa, zobaczmy
co ono w dzisiejszych, ukształtowanych przez wieki formach, wnosi
do naszego krajobrazu kulturalnego i jakie w nowszych czasach
wprowadza w nim zmiany i zjawiska.
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Pot. mj,·.

Babiński.

Ruiny zamku z XVII wieku Krzyztopór w m, Ujard.

. ~y zbocza jarów podolskich, czy równiny mazowieckie, lub stoki
gor karpackich - wszędzie ułatwia działanie naturalnym czynnikom
denudacyjnym, wszędzie przyczynia się, i to nie w małym stopniu,
do uno;9zenia przez wodę setek tysięcy metrów sześciennych gleby,
~ula1ącej rzeki na nizinach, tworzącej urodzajne aluwia przy ujś
~~- Obnażają się skały w górach, rozszerzają się jary, niwelują
- . 0 reszty równie. I to jest wspólny dla wszystkich terenów
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w przyczynach i skutkach, wart podkreślenia, charakterystyczny rys
krajobrazowego znaczenia rolnictwa.
A teraz zobaczymy, jakie są rótnice.
Już samo ustosunkowanie się pól uprawnych pewnych połaci
Polski do reszty powierzchni, wykazuje zachodzące tu dość znaczne
różnice. Mamy rejony, gdzie pola stanowią przeważający motyw
krajobrazu: to wschód, środek i południe kraju, mamy też okolice,
gdzie krajobraz naturalny silniej stawił opór człowiekowi, lub też
człowiek był tam słabszy, bo pola ustępują naturze, rysującej się na
horyzoncie jeziorami, moczarami, lasami- to północ i wschód (Polesie).
Również stosunki własnościowe nadają inny charakter zachodniej Polsce, skupiającej na swym obszarze największy odsetek włas
ności wielkiej, a inny np. Polsce południowej, gdzie przeważają
drobne gospodarstwa. W rejonie pierwszym gospodarka intensywna
odmiennie się będzie zaznaczać w krajobrazie, niż gospodarka extensywna w rejonie drugim. A jak?
By odpowiedzieć na to pytanie, pójdźmy wraz z rolnikiem
na rolę, towarzyszmy mu w jego pracy, a zobaczymy jak różnie się
ona przedstawia w poszczególnych okolicach kraju.
Wiosna... Obwieścił ją rolnikowi wysłuchiwany od tygodnia
skowronek, lecz rolnik nie kwapi się, nie śpieszy jeszcze do prac?,
bo jak mówił jego dziad i pradziad „z mokrej ziemi nie obrodzi •
Pusto więc jeszcze na polach i z rzadka tylko jakiś śmielszy z okolicy, spoglądając w niebo, grzebie się na suchych pagórkach. Lecz
gdy, słoóce i wiatry na dobre już grunty podsuszą, wówczas zaroją
się pola i niwy. Odwala pług motorowy skiby na olbrzymich czworokątnych polach Poznańskiego i Pomorza, orze mały ielazny pług
kamienistą szachownicę podkarpacką, ciągną woły po „nowinach"
poleskich przeskakującą prymitywną sochę, a na sznurach wileńskich
zaprzężone w jednego konia w hołoblach radła z przekładanymi
lemieszami zostawiają głębokie brózdy. Nie znaczy to bynajmniej,
iż tam, gdzie socha lub radło spulchnia glebę nie spotka się pługa
żelaznego, lub nawet motorowego. Naprzykład na Litwie, na cięż·
kiej glebie najpierw pług zorze rolę w zagony, a później radło ją
spulchni, jednak używanie jednego z rodzajów tych narzędzi rolniczych staje się dla krajobrazu typowe.
Trzeba le:i nadmienić, iż zastosowanie pewnego rodzaju narzę
dzi do orki uzale:tnione jest od naturalnych warunków. Gdyby ktoś
chciał np. na poleskich „nowinach" zastosować koniecznie do orki
pług wieloskibowy, napewno by mu się to nie udało, gdyż tylko
podtrzymywana przez oracza socha potrafi tu przedzierać się mię
dzy pniami i karczami.
Dalej inaczej wygląda orka na polu, jeśli to jest większy kawał
ziemi i gdy wówczas kilka par pługów orze dookoła obrany czwo•
robok, a inaczej na wąskich, długich "natykach" podhalańskich, lub
sznurach poleskich, litewskich, na których to: nieśli pies usiądzie na
środku, to ogon ma na gruncie sąsiada". Tu rolnik, rozdzieliwszy
swój wąski pas roli na połowę, orze wzdłuż od końca do końca,
zostawiając przy miedzach dwie bruzdy, które mu mogą służyć do
odwadniania gruntu. Gdy orka już skończona, rozpoczyna się bro-
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nowanie. I znowuż jak wielka tu rozmaitość form i sposobów.
Drewnianymi kołki podbita, z bierwion sklecona brona wyprawia
harce na całej naszej północy i wschodzie, sprężynowymi zaś zęby
podkuta żelazna (kultywator) sunie gładko na płozach, zgarniając
darń i korzenie z pól Wielkopolski i Pomorza.
A gdy tak lub inaczej rolnik nasz przygotuje rolę do przyjęcia
ziarna, rozpoczyna się siew.

Orka we wsi

Chyżne

na Orawie,
Fot. kpt. Rola -Wawritclcl.

•
I !>to zjeżdżają na pulchną rolę wozy 11cielegi", rozstawiając tu
:Jwdz1e. pełne worki ze zbożem. I zgina się ku workom stary lub
k ody siewca, zagarnia zboże w płachtę, w ręcznik, w nieckę lub
08
~ słomiany i idzie wzdłuż sznurów lub pola, rozrzucając hojnie
ziarno, a zasięg siewu znaczą mu wiązki słomy lub rózgi
'! watki ), _łozy, wtykane przez pomocnika w pewnych odstępach, by
1
e~ca „ nte zbłądził, nie posiał dwukrotnie, lub by nie zostawił
i' vsmy • J:i. g~zieindziej siewnik szeroki, wsparty na wysokich ko;c~,. rówruutlmni rowkami znaczy rolę, zostawiając na jej skrajach
rue1sze lub większe, zależnie od sprawności kierowcy, n lejki".

te>c:•st~
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I niekoniecznie trzeba być obecnym przy tej pracy, bo później, gdy
wzeidclf wszystkie jej szczegóły uzewnętrznią się w młodej
zi~leni pól. Widać, gdzie wiatr, znienacka dmuchnąwszy, gęściej
zbił ziarna ręką rozsypywane. Widać, gdzie siewnik się zaciął,
a nawet poznać można po ciemno zielonej bujnej kępie, gdzie konie
już zhoża

odpoczywały.

Przyjrzyjmy się teraz i zobaczmy, co i gdzie rolnik sieje. Jakkolwiek na całym obszarze Polski niema zbyt silnie rażących różnic
w rodzajach kultur, to jednak poszczególne okolice wykazują przewagę pewnych zbóż i roślin. Nie bez wpływu na to zjawisko pozostaje podłoże, a ściślej gleba, również nie bez wpływu mijają tu
warunki klimatyczne, a także ogólny poziom kultury rolniczej na
danym terenie. Co do gleby warto jeszcze podkreślić nawiasem, iż
gleba sama, jej kolor, gdy na wiosnę spulchniona praży się na
słońcu, lub w jesieni mięknie pod strugami deszczów, inne daje wrażenie wzrokowe i inny akcent krajobrazowy różnym okolicom.
Między czarnoziemem Ukrainy, żółtym loessem okolic Sandomierza, lub białymi piaskami północnego Mazowsza zachodzą tak
znaczne różnice, iż dzięki nim tylko całe okolice nabierają innego
kolorytu (13).
Lecz tak czarnoziem ukraiński jak i loess sandomierski, gliny
ciechanowskie jak i cała reszta naszych uprawianych gleb pokrywa
się zielenią zbóż i tylko na szczerych piaskach, zalegających obficie
tu i owdzie po całej Polsce, rzadkie i suchotnicze zboża nie zakrywają przed okiem biało - żółtawych plam, zdradzających wartość
gleby i świadczących o bezpłodności wysiłków człowieka, zmierzających ku jej opanowaniu.
Cóż więc i gdzie rolnik nasz sieje. Trudno tu zagłębiać się
w wyczerpujący rozbiór rodzajów upraw, raczej należy wskazać,
gdzie i jakie przeważają zboża i rośliny, stwarzając pewne typy
krajobrazu rolniczego.
·
Wykorzystując więc urodzajne gleby podolskie, sandomierskie
i nadbużańskie, obsiewa tu człowiek rolę pszenicą i jest to obszar
najintensywniejszej jej uprawy. Zwarte pszeniczne łany z pochylonymi n_isko, nabrzmiałymi od ziarn kłosami, ulegające wiatrom płyt
szym t krótszym falowaniem, to stały motyw letniego krajobrazu
tych okolic w przeciwstawieniu np. do Wileńszczyzny, Suwalszczyzny
czy Polesia, gdzie zboże to rzadziej już się spotyka nawet w więk
szych gospodarstwach.
Szarożółte, jaśniejsze, smuklejsze od pszenicy żytnie łany, jako
główne uprawiane przez nas zboże, stanowią zasadniczo element
krajobrazowy wszystkich naszych pól i ról, nasilenie jednak uprawy
nie jest wszędzie jednakie. Pola żytnie, zagęszczając się na zachodzie i wschodzie, rzedną w górach. Tu bowiem znowu mniej wybredne, szeleszczące niskie owsy królują niepodzielnie na jałowych
górskich fruntach.
Wąsate jęczmienie, zajmując znaczniejszy odsetek pól upraw•
nych na północy wschodniej części województwa tarnopolskiego oraz
na całym północno-wschodnim klinie naszego kraju, wnoszą również
specjalne akcenty krajobrazowe, rzadziej już spotykane np. na Śląsku.

-

314

Ciemnozielone latem, szarożółte jesienią, p_ola ziemniaczane stanowią ważny motyw krajobrazu rolniczego na Sląsku, w Poznańskim
a Pomorzu. w okolicach Warszawy i Łodzi, towarzyszą owsom
:. górach i prawie wszędzie są wyrazem nadmiernego skupienia
w okolicy biedoty miejskiej i wiejskiej. dla której stają są chlebem
powszednim.

Fot. kpt. Lt,ga.
Układanie zżętego owsa przez miejscową ludność w pow. Drohobycz,

Podobnie jasna wiosenna zieleń pól buraczanych, brązowiejąc
stanowi pierwszorzędny czynnik w krajobrazie rolniczym
Wielkopolski i Pomorza, a także całeio szerokiego pasa, ciągną
cego się stąd przez województwo warszawskie i lubelskie ku Woły
niowi i Podolu, świadcząc również o wysokiej kulturze rolniczej
(Poznaiiskie, Pomorze), lub też o dobrych glebach (czarnoziem podolski).
Widzimy więc, że zróżniczkowanie na ziemiach naszych upraw
poszczególnych zbóż i roślin nie tylko waży krajobrazowo, lecz też
Jest odzwierciedleniem warunków przyrodzonych (gleba) oraz ogólnego poziomu kulturalnego rolnictwa (buraki, ziemniaki).
arto nadmienić, że z tych warunków przyrodzonych niepośled~tą ,rolę odgrywa klimal Pomijając już jego wpływ na zadomo~ente się i rozprzestrzenienie się pewnych upraw w pewnych
okoltcac~, ~ak c-harakterystycznych dla ich krajobrazu, jak np. drobnego, n1eb1eskimi kwiatkami zakwitającego, cienkolodygiego lnu na
naszym północnym wschodzie, lub pnącego się na wysokie tyki
~jesienią,

'!J
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chmielu na Wołyniu, albo szerokolistnej wysokiej kukurydzy na
Podolu, lub też przyziemnej białobrązowej hreczki na Polesiu klimat przyczynia się do różnic w dojrzewaniu uprawianych zbóż
co w krajobrazie znajduje swoją wymowę.
'
Tak np., gdy na północy łany dopiero tółkną, już w zachodniej i środkowej części kraju odbywa się sprzątanie zbóż, a na
południu już tylko od ściernisk zielono się odcinają owsy i jęczmie
nie. Różnice te, aczkolwiek małe, jednak, występując przelotnie
istnieją i rysują się w krajobrazach naszych ziem.
Skorośmy już weszli w żółte łany zbóż, zobaczymy jak odbywa
się ich sprzątanie.
Zgięta we dwoje nad sierpem litwinka lub baba poleska, zostawiając za sobą wysokie ścierniska z rozrzucanymi bezładnie, lecz
równymi snopami, wnosi do krajobrazu zupełnie odmienne nastroje,
niż np. liczne pary żniwiarzy, ustawionych rzędem, a szeroko i zamaszyście kładących podbierane przez kobiety pokosy, ałbo też niż
uskrzydlone czerwono - zielono - żółte żniwiarki, zagarniające zboże
grabiastymi łapami na pilę, a podcinające już nie tylko kłosy, lecz
i uszy opieszałych młodych szaraków. Nie trzeba już chyba specjalnie dowodzić, że żniwiarkę na gruntach polskich spotykać bę
dziemy w gospodarstwach większych o intensywniejszej kulturze
rolnej, aczkolwiek tam, ~dzie spółdzielczość poczyniła postępy, lub
gdzie większa zamożność na to pozwala, droższe narzędzia rolnicze
spotyka się i w gospodarstwach mniejszych.
Gdyśmy już zboże sierpem, kosą, lub żniwiarką zżęli, ustawmy
je, by - jak to się mówi - ,,doszło", by przeschło i by można
było je zwieźć do stodół lub ustawić w stogi, tam gdzie młocki nie
odkładają do późnej jesieni. I znowuż tu jakaż rozmaitość sposobów, stosownie do zwyczajów, nierzadko odzwierciedlających nawet
stosunki klimatyczne.
Na Wileńszczyźnie ustawimy snopy w t. zw. .,baby" po 9 sztuk,
rzadko mniej i rzadko więcej, na Polesiu taką "babę„ przykryjemy
dziesiątym snopem, by kłosy nie zamokły, a i tu i tam ustawiamy
je w równe symetryczne rzędy nawet na najmniejszym kawałku
pola, by łatwiej i prędzej poszła zwózka. Gdzieindziej snopki sta•
wiamy w "mendle" po 13, 14, 15 snopów, a te mendle niekoniecznie
równo staną na polu. Na podmiejskich gruntach poznańskich miasteczek nierzadko je spotkać można bezładnie rouzucone tam i sam,
gdzie bliżej były snopy. A znowu np. w górach złożymy zboże na
sękate, wbite w ziemię osterwiny (dowód marnotrawstwa lasu ale
i obfitości deszczów). Jeśliśmy na Litwie skosili grochy, ustawimy
wśród schnących skłębionych pokosów piramidalne szkielety z żerdzi
i na nich złożymy widoczne zdaleka brunatne stogi. Lny związane
tut pod ziarnem ustawimy w pojadyńcze rozczapierzone zdołu
snopki, konopie oprzemy o płoty lub stodoły, itd. itd. Tych wszyst·
kich form niesposób dla ich obfitości wymienić, lecz i te tu zacyto•
wane wprowadzają pewien odmienny rys w krajobrazie.
Tak samo możnaby wyprowadzić różnice krajobrazowe, spo•
wodowane innym odmiennym sposobem zwózki zboża lub jego
młocki. Inaczej wygląda mazowiecki wóz drabiniasty, zapełniony
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b żelll a inaczej krótka wąska telega poleska, zabierająca niemniej
:r:b Ota ~rzy pomocy całej kombinacji sznurów i terdzi. Łódź napeł
:r:• ona zbożem na rzekach poleskich daje wyraz specjalnym warunk~~ hydrograficznym. A śmigające w górę w otwartych wierzejach
todoły t. zw. "gumna,., a dudniące miarowo po twardym klepisku
1
epy to inny widok, nit obracane kieratem, lub łączone pasami
~ pykającą lokomobilą małe lub olbrzymie młockarnie.

Stogi siana góralskie. Dolin.a Rycerki.

FoL kpi. Sokal .

A nawet samo przechowywanie słomy zaznacza się róinie
w poszczególnych okolicach. Gdy na Podolu kilkuletnie sterty, brogi
latami stoją pod gołym niebem, to tam, gdzie tej słomy tak dużo
niema i gdzie służy ona czasem jako wyłączny pokarm dla bydła,
tam będzie ona, jak np. na Litwie, staranniej w stodołach przecho-

wywana.
Obok uprawy roli głównym zajęciem naszego rolnika jest
bodowla żywego inwentarza, to też nic dziwnego, iż poza ogólnogospodarczym znaczeniem hodowli zwierząt domowych zaznacza się
ona również i w krajobrazie naszych ziem.
• Kiedy, w jaki sposób, jakimi kierując się pobudkami człowiek
pierwblotoy obłaskawił niektóre gatunki otaczającej go fauny, to znowu
pro em, którym tu zajmować się nie będziemy. Warto tylko przyie w nauce istnieje szereg ciekawych poglądów na tę kweę omestykacji. Istnieje np. zdanie, że zaważyły tu momenty
elłetyczno•sentymentalne, skłaniające człowieka do otaczania się

!:2~•
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zwierzętarni. lub też względy religijne, by na zawołanie mieć pod

ręką ofiarę. Być może że i myśliwy wpadł na ten pomysł, chcąc
sobie zabezpieczyć zaopatrzenie spiżarni, a może znowuż kobieta,
marząc o ciepłym futrze z owiec. Tak czy owak to było - dziś
mamy cały komplet oswojonych domowych zwierząt.
•
Uw:tgi te, podaje~y poło, by j~szcze raz stwierdzić, jak wielkie
t sko~plikow~e p~zellllany zac~~ić musiały w życiu gospodarczym
czł~wteka, zantm się ono w dZ1Sie1szych formach ustaliło. A i dla
kra1obrazu ta sprawa nie jest bez znaczenia. Wystarczy uzmy.
słowić i wyobrazić sobie stu naszych jaskiniowców, uganiających się
z drągami. za !edną dziką kozą lub owcą i porównać tak tworzony
o~raz z w1dok!em s~ad rogatyc~ wołów, pasących się dziś na poło.
nmach pod opieką kilku zaledwie pasterzy. Zmiana, dokonana przez
człowieka na przestrzeni dziejów, jeat naprawdę olbrzymia.
Pierwotny koczowniczo-p!łsterski tryb życia naszych przodków
przechował się nawet i do dziś na ziemiach naszych jako sezonowe
pasterstwo w Tatrach i Beskidzie, w większym rozmiarze zwłasu:za
w Beskidzie Wschodnim (Czarnohora), tym królestwie pastwisk
i połonin (5).
Gospodarowanie stadami, przebywającymi od wczesnej wiosny
przez całe lato w górach, wymaga pobudowania pewnych schronisk
dla ludzi pilnujących stada i np. dla bardziej wrażliwych na warunki
k!hn:'tyczne . owiec. I t~k. wyrastają n!ł zboczach lekkie, przenośne,
ruskie, plecione z gałęzi 1 kory daszki, szałasy, koliby, schrony dla
pasterza przed de.szczem i wiatrem, żerdziowe okoły na woły, koszary na owce. Nie znaczy to, by tylko te prymitywne formy były
char_akterystyczne dla pasterstwa. Buduje się i bardziej trwałe schro!1Y, Jak np. na halach tatrzańskich lub połoninie czarnoborskiej. Czy
Jednak te lub tamte szałasy zdobią krajobraz naturalny, to już sprawa
mniejszego lub większego odczucia potęgi piękna nieruszonej przez
człowieka przyrody.
Wspomnieliśmy wyżej, że paslerstwo niszczy lasy i nie pozwa~ na ich porastanie. Wyraźnie zjawisko to występuje w górach,
gdzie wszędzie górna granica lasu obniża się i zjawisko to można
częściowo tłumaczyć obok innych przyczyn również wypasem. Ponadto stada, niszcząc darninę stoków, ułątwiają również erozję
i przyczyniają się do modelacji terenu.
Tak jest w górach, a na całym niżu jut samo rozmieszczenie
zwierząt gospodarskich wykazuje nierównomierne nasilenie w poszczególnych okolicach. Charakterystyczna jest np. ilość owiec w w~
jewództwach wschodnich. Skupiają one przeszło połowę hodowanych
u nas owiec i przy przeciętnej dla całej Polski 6,5 owiec na 1 km2
w województwach wschodnich liczba ta się podwaja. To też cz~ciej
spotykane tu zwarte stada owiec będą stanowiły dość ważny motyw
krajobrazu. Warto nadmienić, że takie lub inne ukształtowanie
gospodarki hodowlanej w poszczególnych okolicach wiąże się z in·
nymi zjawiskami. Np. to nagromadzenie owiec w województwach
wschodnich idzie w parze z najwyższym odsetkiem pastwisk, naj•
większy odsetek trzody chlewnej w województwach zachodnich odpowiada najwyższemu nasileniu uprawy ziemniaków. Znaczniejsze
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. • kon·, w wo·1ewództwach południowych wiąże się z rozdroh· alnte
· wysok ą t·1czb ą k oz
•
-•-•pieme
~..
•
gospodarstw rolnych. N"1eproporc1on
nienie.m ództwach zachodnich tłumaczyć można skupieniem się tam
w woJeW
al-eh miasteczek.
•
. . h hl
h · l
m 11 z dejściem zimy bydło kryje się po sta101ac , c ewac , 1 u
wchodz:y w nowe zagadnienie, zagadnienie paszy dla bydła.

Susr:enie koniczyny w pow.

Bruław.

Fot. kp ~ Jóbvtcki.

Pomijamy rozbiór ustosunkowania się i rozmieszczenia tych
kwietnych wzorzystych kobierców, jakimi są nasze łąki dostarczai21ce siana. podkreślimy tylko pracę ludzką na nich i jej krajobrazowe różnice.
Należy przede wszystkim stwierdzić, że człowiek przeist~c:ta
charakter łąk i ich obszary. Meliorując i odwadniając torfoWJska,
człowiek zmienia całkowicie nieraz ich trawostan. Pokryte przed
tym kwaśnymi trawami i białym kwieciem wełnianki przy twórczej
pracy człowieka łąka barwnie zakwita. trawy się różniczkują, dając
z roku na rok lepsze, delikatniejsze, bardziej pożywne siano. Lecz
czasem człowiek łąkę zaorze. Los taki spotyka przeważnie śró~
palne mniejsze łącz.ki, zaznaczające się w krajobrazie po zoraniu
1 obsianiu łagodnymi i nieclcowatymi wgłębieniami w falujących ła
nach zbót.
. Praca ludzka na łąkach wnosi duzo odmiennych akcentów do
krajobrazu. Jako przykład weźmy chociatby Polesie, gdzie brodzący
~em po kolana w wodzie na mokrych łąkach kosiarz po skosze·
niu wyciąga i rozpościera trawę na suchych przypolnych zwałach
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i łąkach. W innych okolicach łąki suche wyróżniają się od poprzednich równymi lub kolistymi pokosami. Dalej cała manipulacja suszenia siana, obracania, grabienia i zwózka wnosi sporo odmiennych
nastrojów. Kopy siana na górskich stokach to inny obraz od wysokich stogów poleskich, zapełniających, jak okiem sięgnąć, tutejsze
równinne łąki. Stogi na Polesiu są jeszcze tym charakterystyczne,
ze chronią siano od wody przy wiosennych rozlewach, nawiasem
mówiąc, stanowiąc wówczas niemal jedyny dowód, że tu na tych
olbrzymich rozlewiskach ma się do czynienia z „kulturalnym krajobrazem0. A powódź, łąka i człowiek w górach dają zespól innych
zjawisk. Oto w dolinach potoków górskich na łąkach spotyka się
ustawione w kierunku wzniesienia wbite w ziemię dosyć gęsto kołki,
plotki. I gdy ulewa wzniesie poziom strumyka, a woda zabierze
pokosy i kopy, oprą się one o tę stworzoną sprytnie przez czło
wieka zaporę
Gdzie łąk mało, a kultura rolnicza wy:.tsza, tam spotykamy obsiane czerwone pole koniczyny, zielone lucerny, saradele i wyki,
dające bydłu i koniom lepszą zieloną i suchą paszę. Koniczyna zaś
to motyw naszego krajobrazu względnie nowy. Utycie jej się roz•
powszechniło od XIX wieku (2) pierwotnie w dzisiejszych woj. zachodnich i południowych, później zaś i wschodnich. Tu jednak ze względu na stosunkową obfitość łąk zajmuje ona pod uprawę
mnie;sze przestrzenie.
W związku z hodowlą bydła wyłania się kwestia nawożenia
roli. Nawożeniu z reguły towarzyszy bujniejszy, obfitszy porost
zbóż i roślin, odcina;ący się od ról nienawożonych, jak również
na podkreślenie z tej dziedziny zasługują ;eszcze dązenia wyzyskującego glebę człowieka do przywrócenia jej pierwqtnych wartości, lub też dążenia do zasilenia gleb ubogich w azot. W krajobrazie wyraża się to polami źółtego lub niebieskiego łubinu.
Należy się jeszcze wzmianka ogrodnictwu. A więc przede
wszystkim sady. Mówiąc o dachach, wspomnieliśmy już, że wsie
poznańskie toną w zieleni drzew owocowych. I istotnie tu wysoka
kultura rolnika dawno jut kazała mu posadzić przy chacie grusze,
jabłonie, śliwy i wiśnie. A wiosną nie tylko przy chacie, lecz
i wzdłuż wszystkich dróg pokrywają się białym woalem wszystkie
drzewa owocowe, zlekka przypominając "krainę wschodzącego
słońca". A gdzieindziej, "gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak
śnieg biała, gdzie panieńskim rumiedcem dzięcielina pała", tylko
,.zr.tadka ciche grusze siedzą".
Większe skupienie drzew owocowych spotyka się również tam.
gdzie łatwiejszy jest zbyt, a zatem w okolicach większych miast.
Podkreślić trzeba również różnice, jakie występują w samym
gospodarowaniu sadami. Gdy na zachodzie, na południu i w centrum
kraju sady z daleka bieleją pociągniętymi wapnem drzewami, to we
wschodniej połaci Polski ten motyw krajobrazu jest rzadszy. Prze•
ważają tu sady stare i zniszczone. Należy przecież zaznaczyć, ie
zarówno tu, jak wszędzie, człowiek dzisiejszy, zrozumiawszy korzyści,
płynące z racjonalnej gospodarki drzewami owocowymi, zakłada
szkółki, długimi, niskimi pasmami dziczek rysujące się w krajobrazie.
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J śli •dzie o ogrody warzywne. należy stwierdzić, iż w kra jo• e Iniczym wsi wyraźnie rozróżnić można dwa ich typy. Jeden
~ to ogród kddego naszego drobnego wieśniaka. Dwa, trzy,
z DlC
ony ciągnące się z za chaty lub stodoły ku rzece lub pocztery ba~o;e na własny użytek kapustą, .,boćwinką" lub rzadziej
!'>~• 0 kanym ogórkiem albo pomidorem. Drugi typ - to ogrody
własności i podmiejskie, zakrojone już na skalę przemyslo-

br~h

:~:={:8

Przewóz z.bota łodzią przez jez. Strusły.
F ot, kpt. Gunddach.

wą. wykazujące zróżniczkowanie

warzyw. Biało zielone nakrapian~

głowy kapusty, bogate czerwienią wysokie pomidory, pełzające ogórki
będą w tych dużych ogrodach tworzyły osobne kultury.
.
Wymienić wreszcie wypada w tych rozważaniach ogrodmczych

tak wdzięczny motyw krajobrazowy, jaki stanowi kwiaciarstwo. ~akie zaś wnosi ono do krajobrazu wartości nie trzeba chyba mówić.
no.ć wspomnieć, że człowiek otacza się kwiatami nawet wśród roz•
palonych asfaltów, rozsadzając po skąpych skwerach i zieleńcach
naszych miast wszystkie stubarwne georginie, róże. tulipany, białe
narcyzy i szkarłatne goździki.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o znaczeniu krajobrazowym reformy
rolnej. Parcelacja, rozdrabniając wielką własność, przyczynia się do
powstawania nowych kolonii i zabudowań oraz cofa niekiedy kulturę
~ln,, k~masacja usuwa żywą dla oka kolorową mozaikę szachownic,
likwtdacJa serwitutów pociąga zanik pasterstwa itd. (S) a wszystko
to wprowadza gruntowne zmiany w krłtjobrazie rolniczym.

-

321

A i dzisiejszy głęboki kryzys rolnictwa, czyż nic dla krajobrazu
nie znaczy? Czyż nie odmawia sobie rolnik kupna żniwiarki w za.
mian starej zUŻytej i czyż nie wraca do kosy. A zamiast ogniotrwałej dachówki, czyż nie wciąga gdy tylko może na dach słomy.
Pozostałyby jeszcze do omówienia uboczne zajęcia. którym się
rolnik oddaje, wykorzystując odpowiednie warunki naturalne.
A więc przede ws?.ystkim z tych pobocznych zajęć te, które
swym początkiem sięgają czasów prehistorycznych, a i dziś, oczywiście w zmienionych warunkach, nadają odrębny charakter krajobrazom. To rybołówstwo i myślistwo. Pierwotnie zanim człowiek
osiadł na roli zajęcia te były nawet głównym środkiem do życia.
Ktoś, ująwszy w rękę drąg lub kamień, zabił pierwsze zwierzę, ktoś
inny znowu rękami lub koszem wyciągnął z wody pierwszą tłustą
rybę. Jak się te pierwsze łowy i połowy odbywały, można to sobie
tylko wyobrazić. Posiadając prymitywne narzędzie, człowiek musiał
zapewne staczać zaciekłe walki z upatrzoną zdobyczą i możemy być
pewni, że rozszarpywany przez zwierzęta człowiek w krajobrazach
ówczesnych był często powtarzającym się motywem. Dopiero udoskonalenie tych pierwotnych narzędzi walki dało człowiekowi przewagę nad zwierzęciem.
Na ziemiach naszych przyroda hojną ręką postawiła przed
człowiekiem lasy pełne wszelakiego zwierza, rzeki, jeziora i morza
z nieprzeliczonym bogactwem ryb, to też nic dziwnego, że człowiek
eksploatował te naturalne możliwości i że do dnia dzisiejszego zajęcia z tym związane nadają okolicy specjalne zabarwienie.
Tak np. na Polesiu, łowiectwo i rybactwo zespala się ściśle
z krajobrazem naturalnym. Oplecione, obstawione sprzętem rybackim chaty, wysokimi płotami, t. zw. jazami, zagrodzone, poprzecinane rzeki, przeglądające się w zwierciadłach jezior z wywrotnvch
"duszehubek" więcierze, rysujące się w głuszy leśnej, kurne myśliwskie
schroniska szałasy, .. budany", świadczą o tym, iż tu leśny czło
wiek nie zaszedł jeszcze daleko w kulturalnym przekształcaniu
krajobrazów.
A gdzieindziej odmienne warunki fizjograficzne wykształciły
inne formy rybactwa, inaczej rysujące się w krajobrazach. Dość
wspomnieć choćby sztuczne stawy jarów podolskich, gdzie człowiek
łatwo przegrodziwszy doliny, podnosi poziom wody, rybołówstwo
morskie z jego portę.mi i kolistymi molami, nocne wyprawy na pstrągi
w górskich strumieniach z łuczywem, ością lub widelcem, szerokie,
długie niewody ciągnięte zimą pod lodem ku przeręblom jezior
hrasławskich, lub schnące latem sieci nad jeziorami pojezierzy.
A czyż nie należy do stałych motywów krajobrazu nadrze~nego
zataczająca łuki wędka i to zarówno w „szczerym polu", jak i pod
mostem Kierbedzia w Warszawie.
Widzimy więc jak dużo rybołówstwo wnosi i dziś jeszcze rozmaitych akcentów do krajobrazu, co zaś do myślistwa trzeba stwierdzić, że w obecnej dobie wyniszczenia lasów i wytępienia zwierzyny
przybiera ono przeważnie charakter sportu i daje krajobrazom raczej
przelotne, niż trwałe motywy.
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.
oboczn eh zajęć rolnika wspomnieć w~o prze~e
Z innych
P
tywi'e• w dawnych. czasach człowiek
podbteh d
tk·m O pszcze1ars
wszvs. t 2 dzikich niczyich barci, stopniowo przec o. ząc poprzez
rał
d " . pnie" do dzisiejszych nowoczesnych uli ramkowy~h.
różne " ? Y \~madziły się pasieki, jak np. na Podolu i Wołyn!u.
Tam, ~dztd ~ag Wielkopolsce, te różnokolorowe ule coś dla kraJ_o:
abrazu
ponie_ką
Jednatkwznaczą. Na Litwie i Polesiu ów motyw rzadzteJ

mu>t

Młócenie zboża w Małopolsce Wschodniej.

Fol. kpt. Herman.

występuje, a w każdym razie panuje tu jeszcze pierwotna kłoda
nad ulem ramkowym.
l d ·
li
Tak jak nie wyczerpaliśmy w naszym przeg ą. zie P:-le •
cznycb s~osobów zasadniczych, jakimi rolnich_vo, myślistwo 1 rybactwo prawie codziennie oddziaływa na kra,obr~z~, tak. leż me
sposób zanalizować nam wszystkich ubocznych za1~c rolnika, uze:
wnętrzniających się w krajobrazach. Przykładowo Jednak wspodl
Dimy przecież o jednym jeszcze tak bardzo chara½terystyczn~ . a
P6łnocno - wschodniej połaci kraju. Oto modJ:ooki len, na mteJSCU
µprawiany, dał tam podstawę do wyrobu płócien.
•
.
Nad nekami, jeziorami i stawami, a czasem 1 • na murawie
podwórka rozpościerają się długie, wąskie pasma płócten. Zlewane
wodą, "bielą" się pod operacją promieni słonecznyc~, a po ~ew:7~
czasie i same bielą i ożywiają krajobrazy zdaleka •. wyraźnte
ct
najłlc się od zieleni skoszonych łąk lub przydeptane, murawy.
*
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Tak tedy naszkicowaliśmy w tych krótkich z konieczności
rozwafan iach najważniejsze przejawy pracy rolnika na ziemiach
polskich. uwypuklając ich krajobraz owe znaczenie, oraz zależność
od czynnikó w naturalny ch. Streszczając nasze uwagi, można powie.
dzieć, że praca ta, dwojako w krajobraz ach się uzewnętrznia, raz
dając w nim trwałe zmiany, to znowu występując w formie zjawisk
przelotny ch wyodrębniaj11cych całe nieraz okolice. Do tych przelot.
nych zjawisk krajobraz u zaliczyć musimy rótne sposoby uprawy roli
stosowan ie odmiennych narzędzi, kultywow anie pewnych roślin, itd'.
Trwałymi znowu zmianami w krajobraz ie będą zabierane pod uprawę
lasy, zaorywan e łąki i prace melioracyjne. Parcelacj a i komasacja
również wnosi trwałe zmiany w krajobraz ach. Romą nowe chaty,
kolonie, wieś rozłazi się na „chutory" .
Lecz należy pamiętat, iż nawet te trwałe zmiany są tylko
względnie stałe, gdyż siły przyrody, sprzymierzając się z czasem,
niezmord owanie pracują nad unicestwi eniem wyników pracy lud~
kiej. Zaorana nizinna łąka na nowo pok.ryje się trawą, sztuczny
staw zarośnie tatarakiem , woda wygładzi i zniszczy miedze oraz
tarasy górskie, zwierzęta domowe pozbawio ne opieki zdziczeją,
a najbardzi ej kulturalny rolniczo krajobraz , gdy praca ludzka ustanie,
zagoi zadane ręką ludzką rany i blizny, nabierając ponownie cech
krajobraz u naturalne go w myśl staropolsk iego przysłowia: ,.nie było
nas, był las - nie będzie nas, będzie las".
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LA COLONIS ATION ET L'AGRICU LTURE SUR

J.E FOND DU PAYSAGE POLONA IS NATURE L
par A.

Ł

u k a • z e w

ł

c z.

L'bomme apparu aur lei terres polonaisea y a trouve un foodement naturel
dont Il dependait et qui iu1qu'a ce jour ne l'a pas completem ent libere de cette
dłpendance. Bien que cetle dependance de l'homme de la nalure soił indeniable
au fur et a mesure du developp.em ent des f~rces int';llect.ue_lJes - l'hoir~e dans
une lutte słculaire, cbercbe A sen affranchir et en • en liberanl progresun ment
deYienl en mcme temp• un facteur du pavsal!e createur. L'bomme cree un payaalll• cultive qui ruulte de l'activiłł economiqu e de l'homme lutlant avec l'entour■111e en.nem.i,
Etanl aorti des cavernes el des groltes - les hommes se reunisHłen l en
troupea blitissant sur dea poleaux, des bourgades 1ituees aux bords des eeux.
Bienlot a une population qui augmentail rapidement , la nourriłure primitive.
notamment les produits naturels de la lene acquis par la chaase, la peche, la
cuelllette aur les prb et dans lee foreh des fruits. des noisetlea et des racines force, longtemps avant la co\onisatlo n allemande
11e 111ffił plas et l'homme a ete
l ol'l(aniser une culture de bies et un elevage de bUail. L'homme polonais de.
marque
vłent donc un cultivałeur etabli et le paysage chAJlJ;!e de piu, en plus dei calvlties brulees, toujours plua ~randes - au milieu des łorełs et des tacbes
presque
blganłs des troupeaux de betail: Le, anclennes for~łs qui couvraient
aujourd'
resłe
n'en
il
eł
colon,
nos
de
heche
la
sous
tombent
toule la Pologne
bai que quelques surfaces boisees, cornme p. ex. en Pomeranie, a Polesie, dans
le• Carpalhea et au h ord de la Narew,
La coloniaation qui d'abord ee j!roupa!t le Joni! des couranłs des rivi eres nr des etendues arracbees aux forets - a dans son fa~onnemenł actuel deux
fonaee. Une de ces formes c'eat la demeure - village, liee a l"Mendue cultivee
~t exploitee par l'homme - 1'11ulre c'esł la ville qui concentre l'echanj!e, l e łra
Yall des matleres premleres eł la vie intellectuel le. Le fait cependant que 70%
de la populatlon de la Polo~ne eet agricole - decide du caractere positiveme nt
a„aire de notre pa.,,saf!e cullurel.
La colonisation rurale se groupant, comme nous l'avone dit - principelement aux borda des eeux et des r ivieres - est reparłie t>lua ou moins łl!alement,
bien que lee rłgione ,ud du pay, dernontrent une certaine conden111łion,
L" struclure du vlllal!es et l'aspecl exlerieur de ses maisons - donnenł
Nous renaa, dilrerente■ conłrht du pays - dlfferents accenłs au oupay1t11Qe.
plus senees, sont
conłron• donc des villal!es, doni les maisons clairsemees
:~_uvertes de chaume, de bardeaux. de tułles on hien de t61e. Les fet1l!fres eł
Portu en sonł de formes et dimen~lone differenłes. Les chaumieres elle~~•• - relativemen t i\ l'ahondanc e des materia me de consłructlon - sont. bit.Hes
W1110l en boi~. lanłot en hnque ou en arf!ile, Les cl,Ateaux et maisons de carnqul diaparais1tPnł acłuellen,ent de plus en plus et qui onł iłe tellemenl
f■ dana notre Jiłtłrałure - donnenł au paysaj!e un asrect foul srecial.
elat· Lea villes conłrairemenł aux villal1es epparaiHen ł dans le pavsafe polonais
•vemenł 1>lu1 rerement. mais prbentenł en revPncl,e une Qrande variełł. Nou•
:
en Polo~ne des ,ń lle, d'un tvpe adminim11l if. indu$łńel. minier, <'l'ln>IT'er·
• •nfin climalique. Le plus 11ouvent, cependat1ł. ce, type~ s e compll•łent r eci:=-•ment en formant des quarłiers d'un caracłere des fypes particullers , Le
iflnS
nDl.~e di'.: ville,i polonaises subil, suTło11t en temps demier, dee transforn,ał
1 villes 0111!nent de Ja culh1re. Jes m11uvais pave11 font place aux
caneea.
i\dla hrique holtandaise eł l'a~phalte; les n>l'lttons <'roiftttenł en hu1f Pur.
Ja
ce es fenłtres relativemen t aux murs au!lmente de plus en plua, les

:.:iee
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Int.
faubourgs s'elargisseot, se moderoiaent, le reseau de communication municipale
s'allonge et se bifurque; a cóte des quartiers aux constroctions serrees, s'elevent
des quartiers nouveaux du type de cites-jardins,
Le paysage polonais agraire. comme nous l'avons souligne, dependant de
la oature du sol et de l'espece des plantes cultivees - est different dans son
colońs. D"un autre cóte ces memes plantes relativement a la periode de leur
maturation et a la maniere de les semer, cutiver, faucber et secher - donnent
a la culture dans differentes parlies du pays - differenłs accents de paysage.
DiUerentes tonalites apportent egalernent au paysage l'elevage du betail, notamment
les troupeaux disperses sur des pres et de taillis bigarres.
La reforme agraire a considerablement pese sur le paysage agricole, Le
parcellement en morcelant la grande propriete, contńbue a l'elevation des bati•
meots et de nouvelles colonies et recule parfołs la culture agricole; quant au
remembrement - il liquide la mosaique en couleurs vives des echiquiera. De
nouvelles closeries et colonłes s'elevent et la campagne se morcelle en petites
metairies.
On peut dire en generał que la colonisation et l'agriculture donnent au
paysage ou bien des changements durables ou hien des accents passagers en
distinguant toute une contree. 11 faut egalement se rappeler que meme les changements durables ne sont que relativement durables. car les łorces de la nałure
en ,·amant au temps, travaillent infatigablement sur l'aneantissement de l'activite
humaine.
Sur les basses prairies labourees l'herbe poussera de nouveau. l'etang
artificiel se couvrira d'acore et de jonc, les chaumieres ahandonnees pourriront
et s'ecrouleront, l'eau aplanira et detruira les sillons et les terraces de montagnes, les animaux domestiques prives de lutelle, deviendront sauvages et le paysage
colonisaleur•agricole le plus cultive - lorsque le trav ail de l'homme aura cesseguerira les blessures que l'homme lui avait porte et prer,dra de nouveau son
aapect naturel, conformement a l'ancien proverbe polonais qui dit: .,il n'y avait
pas d'homme il y avait la foret - il n'v aura pas d'homme - il y aura la foret•.

JÓZEF WOŹNICKI
KPT. MARYNARKl $ .

s·

O LOKSODROMIE
I BUDOWIE SIATKI KARTOGRAFICZNEJ
DLA MAP MORSKICH
Dla uprawiania żeglugi morskiej w szer<Jkim tego słowa zna•
czeniu, niezbędne są mapy poszczególnych obszarów mórz i oceanów,
będących terenem komun;kacyjnym pomiędzy lądami naszego globu
ziemskiego.
Na wielkich przeslrz"niach morskich nie posiadamy dróg wodnych, wytyczonych na sta1e w znaczeniu lądowym. Każdy żeglarz
zmuszony jest sam do wyznaczania drogi dla swego okrętu, oraz
do częstego sprawdzania za pomocą licznych obserwacji i obliczeń,
czy istotnie jego okręt posuwa się wzdłuż zamierzonej trasy.
Do spełnienia takiego zadani~ potrzebna mu jest, prócz przyrządów nawigacyjnych, tmpa odpowiedniego obszaru morskiego, na
której móg!by z łatwością wykreślić, tak drogę okrętu, jak i wyniki
obserwacji kierunkowych zmierzających do określenia jego miejsca.
• Jak się przedstawia droga okrętu? Z punktu widzenia geode•
ZYJnego można ją upodobnić do otwartf' go, lub zamkniętego ciiutu
busolowego o stosunkowo długich bokach (dziesiątki i setki kilometrów). Kierunki tych boków, zwane kursami, ustala żeglarz na
podstawie kompasu okrętowego w postaci azymutów z reguły liczood północy (0°) przez wschód (90°). południe (180°1i zachód (2100).
kręt, idący iednym określonym kursem, przecina wszystkie wyobraia1ne południki geograficzne spotkane po drodze, pod jednym i tym
88?1vm azymutem. Biorąc pod uwagę zbieżność południków ziemalrich, ~rzychodzimy do przekonania, że drogi okrętowe, jako boki
w~pomm~ego ciągu busolowego, pnedstawiać się muszą na pou'!"Zchm ziemi nie w postaci linij prostych, lecz w postaci pewnych
Tn11 ° pod~óinej krzywiźnie, o czym będzie jeszcze mowa poniżej.
e_go dodzaJu krzywe nazwano w nawigacii i geodezji loksodroma0 •
:•,
greckiego „/oksos" = krzywy i „dromos"= bieg. Wykreślanie
•zelkaego rodzaju linij krzywych nastręcza zawsze pewne trudności,
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nie do
a na okręcie w warun kach pływania morski ego, jest zgoła
rakartog
rzutu
o
iednieg
odpow
pomyślenia. Stąd też przy wybor ze

cyjficznego dla odwzo rowan ia obszar ów morski ch dla celów nawiga ek,
warun
alny
kardyn
zy
pierws
zy
żeglar
przez
ęty
wysuni
nych, został
j.
aby loksodroma mogla być odwzorowaną w postac i linii proste
ć
łatwoś
jest
cyioej
nawił!a
mapie
Drugim warun kiem, stawia nym
ą trójkąta
pomoc
za
kursu
czyli
romy
loksod
tu
azymu
wyzna czania

stawia
kierun rzeczy
kach: północnym i południowym obszar ten musi być siłą
ograniczony.
i
We wszys tkich 3-ch warian tach tego rzutu oblicze nie długośc
albo,
proste
bardzo
jest
w
eżnikó
równol
liniowe j obrazó w wszyst kich

więc w kierun kach: wscho dnim i zachod nim, nie
ia, o tyle w
się żadnych ograniczeń dla obszar u odwzo rowan
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Obu wspom nianym warun kom w zupełności 1 odpow iada n orm a lny rzut karto grafi czny Mer ka tora ) .
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W rzucie tym południki i równoleżniki ziemsk ie
rys. 4).
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ch
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Właściwe nazwisk o twórcy lefo r zutu jest GERHA RD KREME R
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Rys. 4.
ci
wiem w każdym poszczególnym przypa dku równe są one długoś
obwod u kola:
1. o promie niu równik a ziemsk iego R, albo
2. o promie niu głównego równoleżnika r = R. cos <p (gdzie f
szerokość gg. tego równoleżnika}, albo wreszc ie
3. o promie niu dowolnej wielkości p, ale większym od R .
Wobec tego, że zniekształcenie liniowe w równoleżnikach odiem
wzorow anych jest stale na całej długości równoleżnika (albow na
lamy
wykreś
iki
połudn
a
),
i~st funkcją szerokości geograficznej
owej
11atce kartog raficzn ej w odległo ściach odpowiadających jednak nimi
sąsied
kimi
wszyst
zy
pomięd
y
odstęp
e
liniow
to
gg.,
dł.
różnicy
czania
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W ujęciu elementarnym zjawisko zniekształcenia liniowego wzdlut

południków przedstawi się następująco (patrz rys. 5).

Jeżeli dowolny równoleżnik kuli ziemskiej KA został odwzorowany na powierzchnię walca P o średnicy innej od średnicy tego
równoleżnika, to długość liniowa obrazu jego K'A' będzie zniekształ
cona na plus czy minus w stosunku do jego oryginalnej długości.
Oznaczając promień równoleżnika KA o szerokości gg. tp przez r,

z tego wzgl~du przy odw~orowaniu 1:1a po~ierzchnię obrazową
alea (P) każda część południka zostame zmekształcona w t~
w ym stosunku jak i odnośny równoleżnik, to znaczy propor~osafnie
do sekansa
kąta, odpowiadającego jego szerokości geograficz•
na
nej dla ku11.
•
•
Przy wykreślaniu siatki kartograficznej powsłaJe więc zagadnienie w jakiej odległości od obrazu równika należy wyznaczać
B

I(':...
· --ł----___:::.::.::.,-.,.,~--~

Qi-----;;----- ~

K

Rys, 6.
Rys. 5.

zaś promieó powierzchni obrazowej walca przez

R

możemy określić

wartość zniekształcenia liniowego k ze stosunku obrazu równoleż
nika K'A' do jego oryginału KA.

k = 2nR = ~
2nr

r

W wypadku przyjęcia promienia walca powierzchni obrazowej P, równego promieniowi R kuli ziemskiej (walec styczny w równiku), promieó równoleżnika r można wyrazić przez promień ziemi
jako r = R. cos ffI wówczas
R

R

r

R • cos 'f

1
cos 'P

k =-= - - - = - = secrp.
Cechą zaś rzutu wiernokątnego, do jakich należy rzut Merkatora jest równość zniekształceń liniowych tak w kierunku równoleżników, jak i południków.
Jeżeli więc oznaczymy zniekształcenie w kierunku południków
przez (h), to dla utrzymania cechy wiernokątności rzutu musi być
zachowana równość: k
h = sec ip.

-
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=

poszczególne obrazy równoleżników danego obszaru odwzorowania.
Zagadnienie to zwie się obliczaniem "poludnikowyc!J części".
Za podstawę do wyznaczenia wzoru na obliczenie południko
wych części służy równanie loksodromy, wyratone w bieżących
spółrzędnych geograficznych ip i ),, które następnie ~uszą być zastą
pione przez odpowiednie spólrzędne prostokątne X ! Y, a to w ty!ll
celu by równanie obrazu loksodromy na płaszczy:tnae odwzorowama
przyjęło charakter liniowy.

Geometria loksodromy na kuli 1 elipsoidzie.
Przedstawmy sobie nieskończenie mały element loksodrom}'. na
powierzchni ziemskiej (rys. 6}, w postaci odcinka l 1 Lp_, przecmaiącego południki BK1 i BK2 pod kątem a, który w danym przypadku
przyjmiemy za kurs okrętu, idącego wzdłuż wspomnianej loksodromy.
Resztę danych oznaczmy następującymi symbolami:
B - widoczny biegun ziemski,
R - promień równika = wiel0 - środek ziemi,
kiej półosi a,
a - wielka półoś elipsoidy,
NN - równoleżnik pktu li lokb - mała
"
"
sodromy,
f Q - równik ziemski,
r - promie11 tego równoleżnika.
331
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Element loksodromy L1 l,.;. w przecięciu się z południkiem 81(
i równoleżnikiem N N ut "' orzy na powierzchni elipsoidy nieskoń2
czenie mały trójkąt sferoidalny, który może być traktowany jako
płaski trójkąt prostokątny.

ob·1 wartości: ds i r ze wzorów (4) i (5) podstawiamy do
• zko:edo równania loksodromy (2), wyrażając je w ten sposób
rótnac
is
•
· k o..
funkcji szerokości
geogr aficzne1· 'P, Ja
W

Możemy więc napisać, że:

-

d 'fi

d ), - [ cos 'f

AL2 = AL1 . ctg

IX

(1)

Bok A 4. może być rozpatrywa ny jako przyrost południkowej
L od równika:

eI . cos 'fi

-

t - e 1 • sin2 cp

• d Cf ] •

tg a

(6)

Ażeby uzyskać równanie loksodromy, pr~ecbodzącej Jrzeh
określone z góry 2 punkty na powierzchn i ziemskie) o spólrzę nyc
8

odległości (s) p-ktu

Drugi bok tegoż trójkąta A l 1 może być przedstawi ony w miarze radialnej jako:
AL1 =r.d'>..
gdzie d ). jest przyrost długości gg. p-ktu l •
1
Po podstawieniu tych danych do wzoru (1), otrzymamy:

ds

skąd

=

T • d). .

ctg IX
(2)

Jest to rótniczkow e równanie loksodromy.
W równaniu tym należy wyrazić czynniki ds i l' w funkcji
szerokości geograficznej q>. Jeżeli oznaczymy promień krzywizny
południka w lei szerokości geograficznej przu M, to w granicach
nieskończenie małego przyrostq szerokości d 'ł wielkość przyrostu
południka d s wyrazi się:

Rys. 7.

geograficzny ch (cp1 >..1) i (<p2
równanie (6).

(3)

a po wyrażeniu promienia krzywizny M, w elementach elipsoidy
obrotowej: wielkiej pół-osi a , małej poł·osi b i

e2 =

mimośrodu

otrzymamy ostatecznie:

a -b',

l

a . COl 'fl
1

• ain1

• . dep

(4)

(5)
'f

•

I

I

należy w tych granicach scałkować

'ft d 'j)
~ C05 'f' <f't

\ 'fi

2

J

e

'Pl

cos 'f
I - r . sin1 'f •

d

(7)

<f

Pierwsza całka odpowiada założeniu, ż~ ziemia jest kulą, druga
podaje wpływ spłaszczenia ziemi.
.
.
.
Pierwsza całka jako znana daje bezpośredme rozwtązame :

= tg
J~
cos 'P

(1 - e1 • ain1 'f) 1,

V 1- e

= tg IX

\ 'f•
- e1

Drugi czynnik r równania loksodromy (2), jako promień równogg. q> (patrz rys. 7) może być wyrażony w funkcji
tej szerokości jak następuje:

-

A1

a•

leżnika w szerokości
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zał

2

ds = a ·

r =

¾-

J.J

tg ( 45o + 'P ' )
2

lg tg (45°

-

+ ~•)

(8)

'fa
• •
Druga całka
jest eliptyczną i dla rozwiązania 1e1.
r_nust• .bYć
uprzednio wyraz podcałkowy rozwinięty w szereg i p6fme1 dopiero
ac:ałkowany. Ostateczne rozwiązanie tej całki da nam:
..Jl

r--.

~ 'f',

'f1.

--

t-

COi <p
2

e •

sin1 <Ji

•
• 8
' 8 )
•d<p = e 2 .(sin<p2 - sanq>i)
+ -e• •lsm
<p2- sm
'ł1

+ ;••(sin° 72 -

+

3

sin" ip1)

+ ;' .(sin

7

!f2

-

sin1 T1l

+ ••·

-

(9)

aaa

Po podstawieniu rozwiązań (8) i (9) obu całek do równani

(11 ), otrzymamy.

>-2->-1 = tga (tgtg(4>0 + ;')- tg tg
e• ( .

- 3 · sm

3

• 8

sm

<f2 -

{45°+ ~')-e2 . (sin!p2 -sinfil-

• 0~

eo

5 • (sm

(f 1) -

a

<p2

•
sm6

-

]

rpJ - . • • •

(10)

R6wn~ie to przedsta~ia loksodromę, przechodzącą przez punkty:
(!fi A1) 1 (<f2 A2) na powierzchni elipsoidy obrotowej.
Jeżeli przyjmiemy punkt początkowy loksodromy na równiku
o spółrzędnych gg.: fft = 0° i A1 = A0 , to dla dowolnego punktu bież,cego loksodromy. o spółrzędnych gg.: ip i A - równanie jej uprości
stę do nast. postaci:
A- Ao

= tg o: (tg tg (45° +f)- e2. sin rp -

{ • sin8

ip-f •sin ip]
5

(11)

Dl.a przejścia od równania loksodromy na elipsoidzie (11) do
ró~nama. loksodromy na kuli, należy tylko odrzucić wyrazy zawieraJące wielkość spłaszczenia ziemi (e4, e6 itd). Otrzymamy wówczas
nieskomplikowaną postać równania loksodromy:

w wypadku (10):

½-

A1

= tg a [tg tg (45° +:

2
)

lg tg ( 45°

+: )]

(12)

b) Zakladajqc kurs okrę_tu: ex= 900 wzgl. 270°, przedstawimy równanie (12), w postaci:
>-, - >..

tga =

lg tg ( 45°

=

A0

tg a • lg tg (45o

zeru, skąd:

lg tg

wyraz, zawarty w nawiasach kwadratowych
we wszystkich równaniach loksodromy (10}, (11}, (12} ogóln~
symbolem (S), otczymamy równania typu:
skąd:

A0

=

>-o

tga= - będzie spólczynnikiem kątowym loksodromy.

postaci loksodromy.

Ażeby wyjaśnić postać loksodromy należy zbadać którekolwiek
z wypr~wadz~nych wyż~j równa~ loksodromy. Najprościej uczynimy
~o na rownamu (12), tJ. dla kub, co zresztą w niczym nie zmienia
istotnego charakteru loksodromy wziętej i na elipsoidzie.
a) Zakładając kurs okrętu: ex = 00 wzgl. 18()0 prawa strona równania (12) będzie = O, wobec czego A2 - ">--1
O,
lub: A2 = A1 , stąd:
Wniosek 1: Na kursacb: 0° lub 180° tj. N-S, kierunek /okser
dromv pokrywa się z kierunkiem południka
miejsca okrętu.

=

-
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( + 'P•)
2

lg tg 45°

c) Nadając dla q> w równaniu (13) różne wartości od 0° do 90°
otrzymamy dla A każdorazowo inną wartość i to tylko jednoznaczną skąd wypływa:

Wniosek 3 : loksodroma na drodze swego przebiegu przecina
każdy równoletnik tylko jeden raz.
d) Przedstawimy teraz równanie
>-o

tg a

=

lg tg

(13) w postaci:

(45° + !.._)
,
2

co równoznaczne jest z:

+ :)=

tg ( 45o

,-, A

(14)

S

Anąliza

45° + f,}
2 =

e(>.- '>-o) • ctg

11

(15)

gdzie e jest zasadą naturalnych logarytmów.
·
Nadając długości gg. A różne wartości, jak:

tg a • S
l. -

+ ~• ) =C/> ·

co daje: !f2 = !f1·
Wniosek 2: Na kursacb 900 wzgl. 2700 tj. Dst-West, kierunek loksodromy pokrywa się z kierunkiem równoleżnika miejsca okrętu.

(13)

Oznaczając cały

A-

(

>. -

+ :)

(

lg tg 45°

Wobec tego, że różnica długości ("2 - >-1) nie może być
wielkością nieskończenie wielką, to mianownik musi być równy

oraz w wypadku (11):
°A. -

+ 'I';) -

+2

1r,

A

+4

1t,

A

+6

1t • • •

itd.

otrzymamy w lewej części równania (lS) każdorazowo inne i stale
wzrastające wartości dla 'ł, wówczas gdy dana długość gg. stale
odpowiada jednemu i temu samemu południkowi.
Wn iosek 4: loksodroma może przecinać każdy południk nieskończoną ilość razy, lecz katdorazowo w innej
szerokości gg.
Nadając

wreszcie dla ip w równaniu (13) wartość 90° tj. szero-

kodość bieguna ziemskiego otrzymamy przy wszelkich kursach różnych
Nor•Sud i Ost-West:
°A.-,-Ao ==
Wniosek 5: Na kursacb różnycb od 4 - c!J kardynalnycb:
N-O-S-W loksodroma dqży spiralnie w nieskoń

czenie wielu zwojacb do bieguna.

-
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bieżącego p-ktu loksodromy oznaczmy przez rp i >-. Azymut loksodromyObraz
przez

Ot.
•
.
ki eJ. w
.
tej
części• pow1erz
c hm. z1ems
norma1nym rzuete
Merkatora na płaszczyźnie przedsta wimy na rys. 10, przy ty~ rzut
_ktu C przyjmiemy za początek układu prostokątnych osi spół
~ędnych, zaś obrazy początkowego południka i równ·ka za osie:
rzędnych O Y i odciętych O X. W układzie tym spółrzędne pła-

y

/\.o

I\

F'
!i

x.

- - -_..;.D-1---E
,______ -,,/L--_______

Rys. 8.

/

"V"
X

Odwzo rowani e loksod romy.

ł

Przejdziemy z k~lei do odwzoro wania loksodro my z elipsoidy
na p ~zczyznę w rzuete Merkato ra.
t Niech ~u!łe~ 9 przedsta wia część powierz chni ziemskiej z elemen arnym
cmktem loksodro my A L, przechodzącej przez dwa
8

Ry&. 10,

akie obrazu obu p-któw loksodro my oznaczymy: dla p•ktu A' przez:
i Yo = O, zaś dla p - ktu L' przez X i y. Azymut obrazu loksodromy oznaczy my przez r,.' .
Dla odwzoro wania element u loksodro my AL na płaszczyźnie
w postaci linii prostej należy w równani u loksodro my (11) związać
spolrzęd ne gg. jednego z bieżących jej punktów np. L (q,, )...) ze
ap6łrzęd nymi płaskimi x, y obrazu tego punktu L' takimi wzorami,
aby równanie loksodro my otrzymało analityczną postać lini prostej.
Spółczynnik kątowy element u loksodomy A L w oryginal e (tła
elipsoidzie) równy jest:
FL
tg tt = - ,

Xo

FA

idzie F L - jest różnicą długości gg. >.. - >-0 p-któw A i L lokso·
dromy, zaś FA - jest południkową częścią bietącego p - ktu loksodromy L oznaczoną symbolem S. Otrzyma my wówcza s wyraz na
•półczynnik kątowy w postaci:
tg (J. =
Ry6. 9.

sCA

d_owolne, pu!łkty, z ½tórycb jeden (punkt początkowy A) znajduje
1\ ~ dwniku , drugi zaś (punkt bieżący L) leży poza równikiem.
~ ne gg. p · ktu A niech będą: q, = 0°, oraz Ao (w odległości
o południka BC, obraneg o za początkowy~ Spółrzędne "·

}. - >.o

~

'

identycznej ze wzorem (14).
Spółczynnik kątowy odwzoro wanego element u loksodromu A' L'
na P aszczyżnie obrazowej wyrazi się:

ł

F'L'

tg at' = -

F'A'

,

-

3 37

gdzie F'L' = x -

X0 ,

F'A'

= y,

Przyjmując obwód równika o promieniu

czyli;
)1

Przyjmując pod uwagę wiernokątność odwzorowania w rzucie

2 r. a = 21600', skąd:

Merkatora, musimy spółczynniki kątowe tak oryginału, jak i obrazu
danego elementu loksodromy przyrównać do siebie:
X - Xo

tga = tga.' = -- = - s
y

(16)

Stąd wnioskujemy, że loksodroma z elipsoidy lub kuli moie
być odwzorowana na linię prostą w tym tylko przypadku, gdy odcięte
bieżących jej punktów na płaszczyźnie odwzorowania będą proproporcjonalne do długości gg. tych p-kłów, zaś rzędne ich do odpowiednich południkowych części. Spółczynnikiem proporcjonalności
będzie wielkość zniekształcenia liniowego w obu kierunkach O X
i OY która towarzyszy zwykle każdemu odwzorowaniu z powierzchni
krzywych nierozwijalnych na powierzchnie rozwijalne lub płaskie.

Obliczanie południkowych części.
W wyprowadzonych wyżej równaniach: loksodromy (IS) i jej
spółczynników kątowych w oryginale (18) i odwzorowaniu (20)
wielkość S przedstawia „południkową część" dla szer. gg. tp.
W ogólnej postaci wyraża się ona równaniem:

S

= Ig tg (45° + .!)
- e2 sin 'f - !_3 • e4 • sin3 ip - !_5 . e6 • sin6 ip
2

(17)

Południkowa część wyrażona jest tu w częściach wielkiej pół
osi elipsoidy ziemskiej a, zaś symbol lg oznacza naturalny logarytm.
Dla doprowadzenia wzoru tego do postaci, nadającej się do
praktycznych obliczeń, należy logarytm naturalny przekształcić na
logarytm zwykły dziesiętny, przez podzielenie przez moduł: M =
= 0,4342945, oraz pomnożyć całą prawą stronę przez wartość wiei•
kiej półosi a, wyrażonej w żądanych dla nas jednostkach miary
liniowej.
Po uwzględnieniu tych działań, ostateczna postać wzoru dla
obliczania południł<owych części będzie:

W praktyce dokonujemy obliczeń południkowych części S za
pomocą specjalnych hblic, w których wzór ten jest -rozwiąza!ły
bądź to w jakichkolwiek jednostkach miary liniowej, bądź też w mierze łukowej, najczęściej w minutach lukowych wielkiego koła rów·
nikowego. W tym celu wartość wielkiej półosi a we wzorze (18)
powinna być wyrażona też w minutach łukowych koła równikowego.

-
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21600',

otrzymamy:

X - Xo

tgo.'=--

Ą - At,

a, równy:

zaś:

są

= 3,536 2739
lg .!!.. = 3,898 4895
M

a = 3437,747
.!!..

lg a

= 7915,70446

M
Co się tyczy wartości: e2, e•, e 6 _itd., to "'.ielkośc~ te ~a}eżne
od przyJ·ęteJ· przez nas elipsoidy odwzorowama, a mtanow1c1e:t

t. dla Elipsoidy Międzynarodowej (przy spłaszczeniu =
e2 = 0,00672267,

e

4

=

0,00004519,

2. dla Elipsoidy Bessel'a (przy
e2 = 0,00667437,

e-1

297

)

spłaszczeniu= 299.: 528 )

= 0,00004455,

3. dla Elipsoidy Clark'a (przy

e6 = 0,000000304,
e6 = 0,000000297,

spłaszczeniu =

~
)
293 465

e2 = 0,00680351, e4 = 0,00004629, e6 = 0,000000315,
4. dla Kuli e = O.
Podstawiając

do wzoru (18)

wyżej

podane

wartoś~i, może°!~

oblicz.yć w minutach łukowych koła równikowego połudmkową częsc

dla dowolnej szerokości gg.
.
.
Zachodzi jeszcze tylko pytanie w jakiej rozcią~łośc1 ~alezy st~sować wzór (18), inaczej mówiąc, iloma wyra_zami . nal~zy ogramczyć szereg nieskończony tego wz?ru, _aby nte uc!erp1ała na_ tym
dokładn ość obliczeń siatki kartograficzne). Dokł~dnos~ ty~h ob~czeń
uzależniamy od dokładności z jaką można w teJ lub mneJ skah wylcreślić pożądaną siatkę.
.
..
· W ~ranicach jednego milimetra dobry kreśl~z potr~li wykreślic
10 Unij, można więc przyjąć praktyczną dokładnośc kreślenia = 0,1 mm,
W związku z tym podnosimy dokładność obliczeń dla elemen•
t6w siatki kartograficznej do 0,01 mm.
••
Wychodząc z tego założenia możemy odrzucie ze wzor~ (1~)
wszystkie poprawkowe wyrazy szeregu, ~tórych ~~a okaze stę
mniejszą od przyjętej przez nas dokładnośct, tJ. mnt':1 od 0,01 mm.
Obliczenia kilku pierwszych poprawkowych wyrazow szeregu (18)
dla przeciętnie używanych szerokości geograficznych (ip = okol? ~ 0)
i skal odwzorowania, dają nam już 4-ty wyraz szeregu mme1szy
od 0,01 mm, a suma dalszych jego wyrazów mniejsza od ~yrazu 4-go,
co uprawnia nas do odrzucenia z szeregu (18) wszystkich dalszych
"Wyrazów poczynając od 4-go.
•
W związku z tym ostateczna postać wzoru (18) dla praktycz•
nego użytku będzie:

S

=

i.lgtg (4s0

+f)+a.e .sin.p 2

+a.e' .sin8 f

(19)

. . P~zy obliczeniach południkowych części dla siat~ m':rkatorakieJ, me zawierającej w sobie obrazu równika, sprawa 1lośc1 wyra•
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~

zów podlegających utrzymaniu w szeregu (18) uzależniona jest od
rótnicy wartości 3-go i 4-go wyrazów dla skrajnych równoleżników
siatki.
Oczywiście, że w odniesieniu do kuli odpadają z szeregu (18)
wszystkie poprawkowe wyrazy na spłaszczeniu ziemi, a wskutek
tego wzór dla oblicz~ń południkowych części zostanie zredukowany
do najprostszej postaci;

S = ~ . lg tg (45° + {

)

rótnic:

(ff - 4}, lub (ff - u),

z obliczenia różnic tangensów tych szerokości, a mianowicie:

tg tp - tg I)> = e2 • tg q>

(20)

Jak wspomniałem wyżej, dla ułatwienia obliczeń południkowych
części istnieje wiele tablic pomocniczych (Table of Meńdional Parts,
Table des Lalitudes Croissantes, Tafel der Vergrosserten Breiten,
lub Meridionalteilen), z pośród których na specjalną uwagę zasłu
gują Tablice wydane przez Międzynarodowe Biuro Hydro~raficzne
w Monaco. Tablice te są bardzo dokładne i odniesione do Elipsoidy
Międzynarodowej, a prócz tego zawierają poprawki dla przejścia od
Elipsoidy Międzynarodowej do Elipsoid Bessel'a i Clark'a, oraz kuli.
Cena tych tablic wynosi 0,75 dolara S. Z. A. P.
Polskie Tablice Nawigacyjne zawierają też dział tabel południ
kowych części, ale tylko w odniesieniu do kuli, są to tabele Nr 21.

Obliczanie elementów siatki l jej

lecz ze względu na. małą dokładność rachunk?wego rozwi,zania tyc~
wzorów, stosuje się w praktyce zazwyczaJ wyznaczeme wartości

p"

Otrzymamy:

-
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cos '/' • cos <J,

cos 'f

= -sin11" ·'

Igr," = 5 314 4251
'

(q>- <jl) " = e2 • sin <p. cos ił> . p"::::: .!...' sin 2 f. r,".
2

2

Przyjmując w przybliteniu wielkość .!... = 1f- za spłaszczenie elip•
2

aoidy, otrzymamy ostateczny wzór rachunkowy dla obu różnic (ip-cJi)
i (ip- u) w następującej postaci przybliżonej:
(<p -

<j>)" = p" . V,. sin 2tp

('P - u)" =

Przystępuiąc

tg 4 = (1 - e2) • tg <p;

e1- . sin 'P

Wprowadzamy tu p sekundowe:

wykreślanie.

do obliczenia elementów siatki kartograficznej,
ustalamy przede wszystkim granice obszaru odwzorowania i skalę
główną odwzorowania.
Następnie obieramy metodę odwzorowania: sieczną lub styczną.
Jeżeli granice projektowanego obszaru odwzorow„nia leżą, po obu
stronach równika mniej więcej symetrycznie względem niego, to stosujemy wówczas metodę styczną. We wszystkich innych wypadkach
stosujemy metodę sieczną. Wobec tego, te metoda styczna j~st
szczególnym wypadkiem metody siecznej, to przy omawianiu powyższego zagadnienia tylko na niej się zatrzymamy.
Obieramy w granicach obszaru odwzorowania równoleżnik głów
ny, czvli podstawowy do dalszych obliczeń. Przyjmujemy w tym
wypadku zazwyczaj taki równoleżnik. który przechodzi mniej więcej
przez środek wspomnianego obszaru.
Równolężnik ten leży w miejscu przecięcia się powierzchni
obrazowej walca z powierzchnią elipsoidy ziemskiej i jako taki od·
wzoruje się na całej swej długości bez zniekształcenia.
Dla dalszych obliczeń należy uprzednio przekształcić szerokość
geogr. <p głównego równoleżnika na szerokość geocentryczną 4,
lub szerokość zredukowaną u. Można było by to zrobić na podstawie wzorów:
tg u = V t - e2 • tg 'P

sin ('!'-i)

Tak tj> , jak i u zawsze

są

r" . ~.
sin 2 ff
2

(21)

(22)

mniejsze od 'P·

Maximum (<p - 4) = 11',5 }
•
dla szerokośct geogr.:
.
(
)
,
M ax:tmum 'P - u = 5 ,9
O

otrzymaną

w ten sposób

głównego równoleżnika.

różnicę

poprawiamy

szerokość

gg.

Po tych czynnościach przygotowawczych przystępujemy do
boków obramowania siatki X i Y (rys. 11) w za•
danej skali
i w odniesieniu do przekształconej szer, gg. głównego
określenia wielkości

!

równoleżnika.

. Jeżeli długość odcinka na równiku, odpowiadająca różnicy dłu
_geogr. skrajnych południków Aw i A0 obszaru odwzorowania
"ryDos, ~ metrów, to odnośna długość odcinka głównego równoleż
atka, ktorą przyjmujemy jednocześnie za długość liniową północnego
i południowego boków X obramowania siatki, wyniesie w skali
l!ośct

!:

X
nia

= ¾1000 • I • cos

cJi milimetrów

(23)

~a ~ielko~ć boków Y, zachodniego i wschodniego obramowa•1atki przyJmuJemy rozściągłość liniową obszaru odwzorowania

-
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w kierunku południkowym, którą w rzucie Merkato rskim przedstawić można jako różnicę AS południkowych części (S s) i (Sn)

skrajnyc h

równole żników

Y

tego obsza ru:

= _!._m • 1OOO Il S . cos ljl milimetrów

+Y

1

milimetrów

·(25)

Należy zaznaczyć, że na
mowania wykreśla się u góry

morskich mapach północny bok obraarkusza, południowy u dołu obramowania, zachodn i po lewej stronie i wschodni po prawej.
B

o Ss

A
Ą.,.

/\..

Rys. 11.
Odległości pośre:łnich południków obliczamy w milimetrach;
tak od zachodniego boku obramowania (x1, x , x itd.), jak i od
2
8
wschodniego boku (x11 , x 12, x\3 itd.), według wzoru:

x1 = X • 11
-,
gdzie:

I

I = >..0 - Aw,

x 2 = X • 11 ,
l

/ 1 = >..1

-

Aw,

(26)

x 8 = X •1,
- itd.
l

12 = ).2 - >..w,

/8 = >..3 -

).111

wyrażon e są w minutac h, jako różnice długości gg. każdego z
po,.
średnich południków z południkiem jednego z boków obramow ania.

Sprawdz ianem
X1

dokładności

-

będzie:

+ x\ = X2 + x 12 = Xs + x\i = .... X11 + x~ = X

(27)

Odległości pośrednich równoleżników siatki obliczamy w mili·

metrach za pomocą tablic
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obliczenia

południkowych części,

tak od

y1

(24)

Ponadto obliczamy dodatko wo przekątną c dla wyznaczenia
górnych lub dolnych rogów obramow ania siatki.

c = V X'

boku obramowania lY1, Y2t Ya itd.), jak i od północnego boku {y11,
y•2, y•8 itd.), według wzoru:

południowego

=i• (S1 - S. ) cosljl,
Ys

y~ =

~- (S2-S, ). cos lJI,

= m.!. • (Su- Sal . cos 1J1

itd.

(28)

gdzie <fi jest szerokość geocent r. głównego równoleżnika.
Kontrolą dokładności rachunk u będzie zachowa nie równości:
Yt + Y1

= Y2 + Y12 = Y s + Ya= · · • • Yn + Y ~ = Y

(29)

Wykreś'anie

obramow ania siatki rozpoczynamy od dolnego
A D = X. Z obu
d i Y do wzajemnego przecięcia się ich w punktac h C i B (rys. U). Te ostał·
nie łączymy prostvm i liniami między sobą, oraz z końcami A i B
południowego boku obramow ania. W ten sposób otrzyma ny prostokąt będzie tworzył zewnętrzne granice projekto wanej siatki kartograficznej.
Na górnym i dolnym boku obramow ania odcinamy od końców
A i B odległości równe x 1, x~, x8 , • • • Xra , względnie od końców
C i D odległości: x11 , x12 , r 8, •• • x~, i pun'<ty odcięcia jednakowych odległości łączymy prostym i liniami. Będą one przedsta wiały obrazy. południków siatki.
W podobny sposób wykreślamy i obrazy równoleżników siatki,
cdcinając na lt wym i prawym boku obramow ania odległości równe
>'t• Y2, Yu, • •• }'11 od końców A i D, względnie odległości: y11,
Y 1, Ys, ... Yn, od końców B i C.
Powytsz y porządek wykreślania siatki przewid ziany jest d)a
odwzorowywanvch obszaró w z półkuli północnej. Dla obszaró w
półkuli południowej rozpocz ynamy kreślenie obramow ania siatki i jPj
r6wnoleżników od górnego, czyli północnego boku.
Przechodzimy wreszcie do wyznacz ania
wszystki ch czterech
bokach obramow ania pod.ziałek: długościowej na
i szerokościowej.
_.._ • Podziałka dlugo~ciowa.
Zniekształcenie liniowe wzdłuż równo1
llQników 1est wielkością stalą dla każdego równole żnika i zależną
tylk!> o~ jego szerokości gg., a ponadto przebieg po'udnik ów jest
~Je1!1m e równole~ly. W związku z tym wszystk ie odstępy, odpoWlada1ące jednakowej różnicy długości gg. pomiędzy południkami,
• co za t~m idzie i wielkość jednostk owej podziałki na wszystk ich
r6wnoleżmkach pozostan ie iednako wa i równa wielkości tych elemen~ów liniowych na równiku , lub głównym równoleżniku, w zalet~ od wybrane go przez nas sposobu odwzoro wania metodą
'J'CZnq, lub siecznq.
pot ~~ią~ to na względne dzielimy wszystk ie odstępy pomiędz
y
111
>t południkami na Slórnym i dolnym boku obramow ania
nda odp?wiednie ilości równych jednoste k lukowych w zależCl O skali odwzoro wania.
południowego boku, na którym odcinamy wielkość
ko6ców tego odcinka zakreślamy łuki o promiea iu

aiatki

no, .

-
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Wielkość liniow a każdej podziałki jednos tkowej będzie
jednak owa na całej długości południowego i północnego bokuza tym
obramowan ia.
Podziałka szerokościowa.

Zniekształcenie liniow e wzdłuż par
jest zmienn e i odbyw a się całkowicie koszte m wydłużenia
południków, p!opor cjonal nie do sekans a szerokości
gg.
Z tego powod u liniow a d ługość, tak poszcz ególny ch odstępów
odpowiadających jednak owej różnicy szerokości gg. pomiędzy równo
:
leżnikami, jak i podziałki jednos tkowej na lewym
i prawy m boku
obram owania siatki będą zmienn e w zależności od szerokości
gg.
Aby uzyskać liniową wielkość każdej poszczególnej podziałki
n ależałoby właściwie obliczyć cały szereg połudn
ikowych części dla
łudników

różnic szerokości

gg.,

odpowiadających wielkości każdej podzia

jednos tkowej , co było by żmudne i niecelo we, gdyż na stosun łki
kowo
wielkic h odcink ach południków przeciętnej siatki kartog raficzn
ej map
morskich, liniowa wielkość podziałki szerokościowej zmieni
a się
bardzo niezna cznie. Z drugie j zaś strony , dzielen ie tych
boków
obram owania siatki na równe części mogłoby spowodować zbyt
duże
błędy liniow e w podziałce szerokościowej, która
jednocześnie ma
nam służyć za miarę odległościową.
Wobec powyższei!o obiera my drogę pośrednią. a mianow icie
wyzna czamy na zachod nim i wscho dnim boku obram owania
, niezbędną ilość pośrednich południkowych części w takich
odstępach aby
m6c każdy z nich podzielić na zupełnie równe części jednos
tkowe,
bez szkody w praktycznej dokładności dla celów nawiga cyjnyc
h
W związku z tym muszą być wyjaśnione następujące kwestje:
1. Jaką łukową wielkość południka przyjm uje się za jednos
tkę
liniow ej miary odległościowej dla morsk ich map nawigacyjnych?
2. J aka jest dopusz czalna dokładność przy podzia le jednos
tkowy m
poszcz ególny ch odstępów południkowych części?
3. Ile tych odstępów należy conajm niej wyznaczyć na połudn
iko
wej rozciągłości danej siatki kartog raficzn ej, aby nie przekr oczyć dopusz czalne j dokładności, o której mowa
w punkci e
poprze dnim, inacze j mówiąc jakiej zasady nalety się trzyma
ć
przy określaniu ilości pośrednich równoleżników siatki?
Ad 1. Za jednostkę liniow ej miary odległościowej na morski
mapac h nawiga cyjnyc h przyjm uje się wielkość jednej minuty łukowech
j
wielkiego koła takiej kuli, której powier zchnia jest równo
ważną
z powierzchnią elipsoi dy ziemskiej. Jednos tka ta nosi nazwę
MILI
MORS KIEJ (w skróci e Mm).
W poszcz egolny ch krajac h, zależnie od przyjętych tam elemen
·
tów elipsoi dy ziemskiej, długość Mili Morsk iej przelic za
się na
następujące długości metryc zne:
Anglia • . . . • • . . . • .
1853 m,
Niemcy, Francj a, Hiszpa nia i Szwec ja
. 1852 m,
Holand ia i Włochy . • . . . . .
1851,85 m,
Portug alia . . . . . .
1850 m,
Stany Zjedno czone A. P. . . •
1852 m,
Japoni a . . • . • . .
1853,17 m.
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Obecn ie za pośrednictwem Międzynarodowego Biura Hydro
"

graficznego większość państw europe jskich i poza europe jskich
między nimi Polsk a przyjęły t. zw. Międzynarodowq milę
8
morskq
1852 m.

=

Ad 2. Dopus zczaln a dokładność przy jednos tkowy m podzia
le
katdego odstępu dwó~h. sąsiedn!ch południkowych części nie
moż_e
przekraczać dokładnosc1 kreślema kresek , to znaczy
0,1 mm (przy1mujemy bowiem , że w 1 milime trze można wykreślić 10
kresek
odróżnianych gołym okiem).
Ad 3, Odpowiedź na ten punkt wypływa z założenia porzed
niego punktu 2), a mianow icie: jeżeli dokładność wyzna czenia
podziałki jednos tkowej , w jednym odstępie między dwom a
obliczo nymi
częściami połudn ikowymi , nie powin na p_rzekraczaś 0,1
mm, a różnica
w długości odwzo rowan ej podziałki jednos tkowej (np. 1')
na połud
niku u dołu i u góry obram owani a wynos i d milimetrów, to ilość
(n)
równoleżników pośrednich, w granic ach któryc h
dopusz czalny jest
podział od nośnej części południka na zupełnie równe
jednos tki miary
liniowej, nie może być mniejs za od _!!..
0,1

tj.

n ~ -d

(30)

0.1

Oblicz enie wielkości (d) prowa dzi się w ten sposób , że dla
obranej odpow iednio do skali odwzo rowan ia, podziałki jednos
tkowej
{np. 1 minuty lukowej} oblicza my 2 razy jej długość liniow
ą z różnicy
południkowych części Il S, raz prz.y południowej krawęd
zi obram owania siatki, jako Il Ss i drugi raz przy p ółnocnej krawęd
zi jako
~ Sn, wówcz as otrzym amy:

d

1
=m
• cos 4' • {Il Sn -

Il S, )

(31)

Dopier o na podsta wie obliczonej niezbędnej ilości pośrednich
wyzna czamy wartości y 1, y 2 , y 3 • , • itd. ze wzoró w
(28) i (29).
Najczęściej spotyk ane odstępy pomiędzy pośred
nimi równo leżnikami na morsk ich mapac h wynoszą:
równóleżników

dla skali

"

"

li

"

.." ..

1 : 10 OOO
1: 15 ooo
1 : 25 OOO
1 :3500 0
1 : 45 OOO

-

-

1'
2'

-

'5
4'
5' itd.

, . Każdy z tych odstępów zależnie od skali i przezn

aczeni a mapy
dzael,m y na poszczególne mile (minuty) i jej dziesiąte części
(po 6 sek).

::ne przez maryn arzy kablami, które na całej rozciągłości jedneg
o
lępu będą zupełnie jednak owe co do długości liniowej.
W ten
8posdó~ ot~zymana podziałka szerokościowa nosi też czasam
i nazwę
,,po z1alk1 milowej".

-
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Powytsz a zasada jednostkowego podziału boków obramow ania
siatki pozostaj e w sile nawet wtedy, gdy z pewnyc h względów
gęstość siatki kartogra ficznej jest z góry narzuco na, jak np.
przy
sporządzaniu mapy kwadrat ów takiego obszaru morskiego, który
uważany jest za ewentua lny teatr działań wojenny ch lub
ćwiczeń
taktyczn ych. W takich wypadk ach zasadnic ze odstępy równoleżni
kowe i południkowe zagęszcza się tylko dodatko wymi pośrednimi
równoleżnikami i południkami, kierując się narzucon ymi warunka
mi.
Numerację południków na mapach morskic h prowadz i się od
zerowego południka przechodzącego przez obserwa torium astronomiczne w Greenwich w kierunka ch na wschód i zachód do 1800.

Obliczamy liniową długość północnego i południowego boku X obramo•
2• wania
siatki w milimetra ch (ze wzoru 23).
).
22° 15' Ost
0
- l.,0
14° 10' Ost

=

=

= 8° 05'= 485'
l = 1852 X 485 = 898 220 metrów (na równiku)

A ).

1
skala m

lg 1 =
Clg m
lg cos <jl
lg X
X -

południowa:

p6lnoc:na:

'!'a= 53° 55' N.
'ł'n
58° oo· N.

zachodnia :
wschodnia :

Za podstawę odwzorow ania,
a mianowic ie:

=

).w=

=

A0

przyjąć

14° to' O.
22° 15' O.

elementy elipsoidy

międzynarodowej,

Zakładamy szerokość

gg. równoletn ika

lg p"
Clg p.
lg sin 2 rp

głównego w środku

równoleżnika szerokość geocentryczną

= 5.314 4251

=

9.967 4205, gdzie 2 <p

= 2.809 0892
= 644",3 = 10· 44",3
'l'sr = 55° ST 30"'.00
I})" = - 10' 44",3
<j,

obszaru odwzo-

-

= 3837'.43389

dla rp.

= 5355' N.

6

4.

Obliczam y

przekątne:

ej, ze wzoru: (21)

d

= V X' +

,

= 111° 55'
9()0

+ 21' 55"

= ss 46' 45",7
0

mm

____

~ -_;_

yt

= V 1020706 + 829556 = 1360.3 mm

5. Obliczam y długość liniową 1 Mm przy skrajnych równoleżnikach siatki:
dla cp = 53° 56•
poludn, część = 3839' 12818

• 'f',= 530 55'

"
różnica

=

58 00' N.

= 437;23320 = 809755.9 metrów
= 5.908 3542

= 4.301 0300
= 9,7500308
lg Y = 9,959 4150
Y = 0.91078 m = 910.8

c

l) W powyuzy ch granicach obszaru odwzorow ania Biuro Hydrograficzne
Mar. Woj. opracowu je mapę południowego Bałtyku w tej same! skali. ale na pod·
stawie elementów elipsoidy Bessel'a.

34&

s.

= 7.SZ7 2436

lg ('P - ej,) "
(tp - ej,)"
(<p -

=

Clg m

'Pn
5JO 55' + 58° 00'
'P~
= -+=
= 55° 57' 30"
or
2
2

Obliczamy dla tego

dla 'Pn

lg cos ,t,

tp6

1.

1010,3 mm

= 4Z74:66709

lg fl ,

= 0.00672267

Pomocnic ze wydawnic twa do obliczeń:
1. Tablice południkowych części Międzynarodowego Biura Hydrograf
icz:nego
(Publicati on 6picial N° 21 - Monaco 1928).
2. Tablice logarytmó w Vega.

rowania:

=

'n

A

1

e2

1.01028 m

3, Obliczam y długość zachodnie go i wschodni ego boku obramow ania siatki
w milimetra ch (1;e wzoru 24).
Południkowe części wyznacza my z tablic:

splauczen ia: 297
mimośród:

5,953 3827

= 4.301 0300
= 9.7500308
= 0.004 4435

PRZYKŁAD :
Obliczyć elementy siatki kartografi cznej w normalny m rzucie
Merketora dla
obszaru odwzorow ania. obeimującego południowy Bałtyk w skali 1 : 500000
i w następujących granicach )

l

= 500 000

dla '!'n=
" 'f'

ss0 00'

-

= 57° 59• -

"

= 3837' 43379

A S,

=

1' 65427

połudn. część = 4Z74' 66709

"

"

= 4Z72' 78403

1' 88306

lg A S5 =
clg m =
111 cos I!, lg I Mm,=

= 3137,3 m

3.496 5560
4,301 0300
9.750 0308

7,547 6168

Długość t Mm$ = 0.003 5287 m
u dołu siatki

=

3987.3 m

~ S,,= 3,542 4893
clg m = 4.301 0300

lg

lg COB tj, = 9,750 0308
lg 1 Mmn= 7,593 5501
Dłu gość

1 Mmn= 0,003 9224 m
u góry siatki

-
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6. Rótnica; d = 0,0039224 - 0,0035224 = 0,0003937 m• ,_,_ 0.4 mm.
7. Najmniejsza ilość pośrednich równoletników powinna być:
0,4
n 5- 5
0,1

4

Z!tJ:z~mując się na tej najmniejszej liczbie, wyznaczymy wspommniane
równolezmki w odstępach 1°, począwszy od <p 54° w kierunku północnym.
8, Obliczamy odległości: y,, y,. y, i Yt pośrednich równoleżników od południo
wego boku obramowania siatki (wzór 28).
a) dla równoleżnika 54°:
S, = 3845' 91204
SB 3837' 43389

=

=
=

9

•

!

Dla kontroli obliczamy odległości (y/, ~•• ł'•' y,') tych samych równolez·
ików od północnego boku obramowania statki:
n a) dla równoleżnika 54°:
S,. 4274' 66709
Si'= 3845' 91204
A Si'= 428' 75505 = 794054.4 m
lg A Sa' 5,899 8502
Clg m + lg cos IJ,
4,051 0608
lg y/= 9.950 9110
y 1'= 0,89313 m = 893,1 mm

=
=

=

b) dla równoleżnika 55°:

S1
8' 47815 = 15701,S m
lg A S1 = 4,1959306
clg m
4,301 0300
lg cos lj,
9.750 0308
4.051 0608
A

=
=
=
lg y, = 8,246 9964
Y1 = 0.0176 m = 17.7 mm
odstęp 1-szy od dołu = 17,7 mm

b) dla równoleżnika 55°:

=

Clg m

c) dla równoletnika

S, = 3949' 00628

+

S11 = 4274' 66709

&6°:

S1'= 4054' 71484

SS = 3837' 43389
A S,

clg m

+

=

111' 57239

= 206 632,09 m
Clg m

lg A S1 = 5,3151978
lg cos '1'
4.051 0608
lg y 2 9,366 2586

= 0,23242 m

= 232,4 mm
=214,7 mm

d) dla

równoleżnika

S, = 4054' 71484
S 8 = 3837' 43389

c) dla równoleżnika 56°:

A S,

=

Ig A S. = 5.604 7007

dla równoleżnika 57°:

+ Yi' = Y2 + Yl' = Yi + Y1' = Y• + Y•'= Y

Yl'

=

17,7 1232,4 , 452.6 678.6
893. l 678,4 458.2 232.2

S, = 4163' 20692

s, = 3837' 43389
clg m

lg A S.

= 5,780 5561

lg y,

= 9,8316169

=

-

= 603331,6 m

+ lf cos 1j1 = 4,051 0608

odstęp 4-ty
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325' 77303

=

y,
0,67861 m
678.6 mm
y, - )Is 225,6 mm

=

=

10. Sprawdzenie oblicuti ad 8, i 9. według wzoru (29):

= 9,655 7615

A S• =

+

AS;= 111' 46017 = 206424,2 m
lg A S«'= 5,314 7606
lg cos '1' 4,051 0608
lg y«'= 9.365 8214
y;= 0,23218 m 232,2 mm

=

Ya = 0,452,64 m = 452,6 mm
220,2 mm

d)

s;= 4163' 20692

Clg m

217' 28095 = 402439,6 m

odstęp 3-ci od dołu = y, - y 1

S,, = 4274' 66709

57°:

+ lg cos ljl = 4.051 0608
lg Ya

A S,'= 219' 95225 = 407351,6 m
lg A S/- 5,609 9694
lg cos 'i'= 4,051 0608
tg y,'= 9.661 0306
y 8 '= 0,4582 m
458,2 mm

=

odstęp 2-gi od dołu =y,-y,

clg m

+

=
=

Y2

S11 = 4274' 66709
S1'= 3949' 00628
A Ss'= 325' 66081
603123,8 m
lg A S,'= 5,780 4064
lg cos cf, = 4,056 0608
lg y 1'= 9,831 4672
y 1'= 0,67837 m = 678,4 mm

i odstęp 5-ty Y - y• = 910,8 - 678.6 = 232,2 mm

910.8 1910,8 1910.8 910,8=Y
li. Obobliczamy odległości xl' x1 , x 1 itd. pośrednich południków od zachodniego
ku obramowania siatki tak samo w od1;tępach 1° poczynając od 15° dług,
wschodniej wzór (26):
·
X
X
X
1010,3
x,
11
x1 =
'2 itd., gdz.ie = ~ = 2,08309

=1 .

1.

a) dla południka 1So: x 1

b)

"

.,

160: x,

1

= 2,08309. 50 = 10U
= 2,08309 . 110 = 229,l

mm

mm
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c)
d)

"

..

e)
f)
g)

..

..
.
"

h)

n

17°:
18°:
190:

X3

= 2,08309 • 170 =

X4

= 2,08309. 230 =

354,1
479.1
X 5 = 2.08309. 290 = 60U
200: X e 2,08309 . 350 = 729, 1
21°: Kr = 2,08309. 410 = 854.1
22°: Xa = 2,08309. 470 = 979.1

=

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Stąd mamy: 1-s:iy odstęp. • • • • . • . • = 104.1 mm
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-my odstępy: , • 125,0 mm
1010,3 - 979,1
31,2 mm
9-ty odstęp • .

~
I',
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12. Dla kontroli obliczamy odległości łych samych południków od wschodniego
boku obramowania siatki;

e)
f)
g)
h)
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16°: x2= 2,08309,375 = 781.2
170: xa'= 2.0S309. 315 = 656.2
18°: x4' = 2,08309. 255 = 531,2
tg(): x/= 2,08309. 195 = 406,2
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Na podstawie powyższych danych wykreślamy siatkę kartograficzną (patrz
rys, 12).
15, Na obramowaniu siatki wyznaczamy podziałkę szerokościową i długościową
przyjmując za jej jednostkę 1-ą minutę łukową.
W tym celu każdy odstęp pomiędzy równoleżnikami i południkami dzieli
się na tyle równych części ile wynosi w minutach różnica szerokości. względnie
długpści gg. w granicach danego odstępu.
•
W wypadku, gdy skala odwzorowania jest zbyt mała, jednostkowy podział
może być zwiększony do 2-cb, 5-ciu itd. minut.
Podziałki jednostkowe oddzielamy pomiędzy sobą popn:ecznymi kreskami
na obramowaniu siatki kartograficznej. którą w tym celu uzupełnia się dodatko•
wymi liniami równoległymi. Drobniejsze części jednostkowego podziału wyzna·
cz.a się kropkami.
Dla zobrazowania powyższego, przedstawione są na rys. 13 i 13 a części
wykończonych obramowań siatki, jakie stosują 6ię na polskich i niemieckich
mapach morskich dla rótnych skal odwzorowania•
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Rys. 12.
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Na zakoóczenie wyrażam szczere podziękowanie Panu Majorowi
F. Biernackiemu z Wojskowego Instytutu veograficznego, za łaskawe
przejrzenie i poprawienie niniejszego artykułu.
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1010.3 , 1010,3 1010,3 / 1010,3 11010,3 1010,3 11010.J 1010.J= X
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+ x/ = + = , . , . = xn + x; + X
104,1 1 229,1 354.1 I 479.1 , 604.1 1 129.1 1 854.1 1 979,1

906,2
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=

Xi'
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mm
mm
mm
206: x/= 2,08309. 135 281,2 mm
21°: xr'= 2,08309 , 75 = 156.2 mm
22°: xs'= 2.08309. 15 = 31.2 mm
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13. Sprawdzenie obliczel'I ad 11. i 12), według wzoru (27):
X1

O)
.....

,, /

a) dla południka 15°: x,'= 2,08309. 435 = 906,2 mm
b)
c)
d)
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Wydanie Biura Hydrograffczoego Mar. Wojennej
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RESUME

LOXODROMIE ET CONSTRUCTION
DU CANEVAS DESCARTES MARINES
par Ing.

J.

Woźnicki, c:pt.

Le navigateur qui gouverne i un cap constant suit en realite une courbe
qui coupe tous les meridiens sous un meme angle. Une pareille courbe s'appell~
une loxodromie (ffloxos" - oblique eł „dromos" - cours).
Les łormules (2). (Il) et ( 12) donnent l'equation de la loxodromie sur l'ellipsoide terrestre et sur la sphere.
•
L'analise de Ja forme de la loxodromie est formulee en 5 conclusions.
I lłl 2 conclusions: Les meridiens eł le,s paralleles sonł des loxodromies
sur ]es caps de 00 au 1800 et 90° ou 210°.
3 et 4 conclusions: Une loxodromie coupe chaque meridien seulement une
seule fois et cbaque fois en une autre latiłude.
5 conclusion; Une loxodromie sur les caps autre, que 00 ou 1800 s'enroule
indefiniment autour du p61e sans l'atteindre jamais.
La carte marine est construite de maniere a developper l'ellipsoide terrestre
en satisfaisant aux deux conditions suivantes; evidemment tres commodes:
1. La loxodromie doił etre representee par une droite,
2. Cetle droite doił laire ovec les images des meridiens un ontle egal
a f azimut loxoclromique.
La projection du Mercator satisfait en toute etendue i ces deux conditions.
Dans la suiłe de l' ańicle soot mentionnees les explications, concemant Io
latitude croissante (formule (19) pour l'ellipsoide. et formule (20) pour la sphere)
et le mille marin, comme l'unite de la carte.
A la fin de l'article on donne un exemple de l'operation effectuee pour cal•
cul er les elements du canevas cartographique en projection Mercator pour la sur•
fac~ ~e I_~ partie Su_d de la m,e~ Baltique. Ce calcul est effecłue par rapporł
a l elhpso1de Internataonale, a la1de de la Table des Latitudes Croissantes. publiee
parle Bureau Hydror,traphique International a Monaco (publicatioo &pedale N° 2t Monaco 1928) et table Jogańthmique de Vega.

POZIO MY ODNIESIENIA W NIWELACJI
1.

Określenie

poziomu odniesienia.

Przez wysokość iakiegoś punktu na powierzchni ziemi rozumiemy zwykle jego odległość od pozornego horyzontu powierzchni
morza, mierzoną w kierunku pionu.
Na jednej z ogólnych konferencyj międzynarodowych pomiarów ziemi powstała myśl wybrania dla Europy jednego wspólnego punktu odniesienia dla wszystkich pomiarów niwelacyjnych.
W tym celu konferencja zaleciła wszystkim krajom mającym
brzegi morskie zakładanie jak.największej ilości stacyj rnareogl'.'aficznych i systematyczne badanie średniego poziomu mórz.
Porównanie średniego poziomu różnych mórz, a nawet tego
s~mego morza zaobserwowanego w różnych miejscach wykazało
niezgodność przekraczającą przypuszczalny błąd niwelacji wią
tącej ze sobą te miejsca.
W publikacji: "Zeitscbrift fiir Vermessungswesen, XXI Band,
Stutt~art 1892" na stronie 648 - 649 znajdujemy porównanie
średmch poziomów mórz zaobserwowanych w różnych miejscach,
łóre przytaczam na str. 356.
. d Dkokładne wyznaczenie średniego poziomu morza napotyka
Je na na trudności ze względu na przypływy i odpływy mórz,
fądy morskie, wiatry, burze, działanie siły przyciągania księYkca1 wsJ?~lnie z siłą odśrodkową wody przy obrocie ziemi doo O a OSI tłp.
0 t~ż na X ogólnej konferencji międzynarodowych pomiar.
ow_ ztem1 w Brukseli w roku 1892 odstąpiono od pierwotnego
~oJekt_u wybrania wspólnego punktu odniesienia i zalecono do~niwelacyj poszczególnych krajów do pobliskich wybrząz~n1e
ezy morz.

k
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zabo~~~h~y więc w krótkości poziomy odniesienia państw
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2. Pozio my odnle alenl a w pańałwach zabo rczyc h.

Porów nanie irecla lch atan6 w wody t
N a z
mor z a
Bałtyck ie

.."

.."..
Północne

"
.."
"

.."
.."
"

"
.."
Kanał La Manch e

".
Allant yckie

.

..
•

.

..
ft

"

Śródziemne

"
"

....
"

..
.
"

Adriat yckie

.."
..
...."
.."

I

w a

rniej scow o6ci

. . .. . . . .
.
. . .. . .. . . . .
Travem iinde . . . . . . . . . .
Freder icia
. . . ..
Aarhus .
.
..
Eabjerg . . .
.
.
.
Cuxhav en
. . .
. ..
Harliog en .
. . .. ..
Stavor en. .
.
. .
Elburg .
.
.
.
.
.
.
Nilkerk
Amster dam
.. . .
Helder . . . .
...... .
ljmuid en
.
.
.
Brouve rhaven
. .
.
Vlisaio gen
.
. .
Ostend e . . . . .
... ...
Boulog ne . . . .
. . ..
Le H!vre
.
Cherbo urg . .
. . . .
Brest
. ...
. ... . .
Quiber on . . . . .
. .
Les Sabie• d'Olon ne . . . .
Biarrih :
. .. ....
St. Jean de• L~;
. . .
Santan der
.. . ....
Cadiz
.
. . . .. .
Alican te •
.
. .... .
Port Vendre a . . . . . . . . .
Cette
. .
.
. ..
Maraellle . . . . . . .
.
.
Nice.
. .. . . . .. .
Savona .
.
.
.
Genov a . . . . . . . . . . . .
Spezia . .
. . .. . .. .. ..
Livorn o
. ......
Fano
.
....
.
Pesaro .
... ....
.
.
Rimini • . . . . . . . . .
Porto Corain l .
...
Vened a .
. . . . ... . ..
Triest
.. . . .. .
P ola . . . . . . . . . .
Fiume
. . .. .
Świnoujście

Warne miinde
Wisma r

Delłzijl

Camareł

Anconą

Średni po:riom wody
w odnies ieniu do
bednie go poziomu
w Amst erdam ie
wm

+ 0.040
+ 0,015
- 0.034
- 0,038
- 0,116
-0,133
-0,097
+ 0.021
+ 0,023
+ o,043
+ 0,091
+ 0.100
+ o.082
+o.oo o
- 0,013
- 0,019
- o.oso
- -0,036
- 0.146
+ o.oso
+ 0.113
0,150
t0.119

0,004

0,086

-0,123
t 0,205
0,230
+ o.944
+ t.097
t0,666
0,100

+o.066
+ o.069
+ o.oos
t0.006
0,022
-0,22 1
-0,255
-0,247
- 0,218
-0,368
-0.268
-0,276
-0.262
-0,197
-0.148
- 0.265

a) N iem c Y•

W publikacji: "Der Norm al-Ho henpu nkt fiir das Konig
Preus sen an der koniglichen Stern warte zu Berlin , Berlin reich
znajdujemy histor yczny rozwó j pows tania norm alneg o 1879"
punk tu
wysokościowego, oraz szczegóły jego utrwa lenia w obser
watorium astronomicznym w Berlin ie.
z chwilą wyko nania niwelacji precy zyjne j, obejmującej
większą część Państwa Prusk iego stwie rdzon o istnie nie nagląc
ej
potrz eby przyjęcia norm alneg o punk tu wysokościoweQo, tj.
takieQ
o
punktu, który jako znak widom y ustaliłby punk t zerow y
wpro
wadzonv dla wszy stkich oznaczeń wysokości w
Państwie
Pruskim,
Przy rozpa trywa niu wybo ru odpow iednie go miejs
ustawienia takieg o norm alneg o punkt u wysokościowego ca dla
uzależ
niono wybó r jego od pewności co do trwałości położenia,
oraz
od tego gdzie naiłatwiei i najdokładniej będzie można stwie
rdzić zmiany jakie mogłyby zajść w jeio położeniu. Za
założe

niem takieg o punkt u nad brzeg iem morza przemawiać by
mogła
możliwość użycia średniego pozio mu morz a do kontr oli
lenia normalnego punk tu wysokościowego. Jednakże i okreś
poziom morza nie jest wystarczającym do definicji norm średni
alneg o
punkt u wysokościowego, gdyż prakt yczni e na żadnym punkc
ie
wybrzeża morskiego nie udało się wykazać niezmienno
ści
tego
średniego poziomu. Teore tyczn ie średni poziom wyzn acza
się
z wieloletnich obser wacy j i odnos i się do średniego mome
ntu
obser wacy j w założeniu, że brzeg morsk i nie podle ga żadn
ym
ruchom.
Za obran iem norm alneg o punkt u wysokościowego w środku
kraju przemawiały opróc z możliwości wybo ru miejs
ca bardz iej
trwał e~o niż wybrzeże morsk ie, również i względy techn
gdyż punkt położony w środku kraiu tworz y lepsz e połąciczne,
zenie
z całą siecią niwelacyjną.
Biorąc to pod uwagę, speci alna komis ja zebra na w dniu
7k.lX. 1876 r. postanowiła wbud owan ie norm alneg o punkt
u wyso o~ciowego na jedny m ze słupów obser wacy jnych obser
watonum astron omicz nego w Berlin ie.
. . PC? wybo rze miejs ca przystąpiono do wybo ru pozic mu
odniesienaa, przyc zym wzięto pod uwagę, że:
1. O średnim pozio mie morz a nic bliższego nie wiem
y
z
lak zwan ych średnich stanó w morz a zaobs erwowopróc
anych
w różnych porta ch w ostatn ich 20 - 30 latach . Jak widać
z tablic y umies zczon ej na str. 356 średnie stany morza
o~se~wowane w różnych porta ch nie leżą na jedny m poz10m1e,
2. O_becnie środki techn iczne nie pozwalają na pomi ar
śred
niego pozio mu morza na pełnym morzu.

-
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3. Jak wynika z punktów 1. i 2. o średnim poziomie morza,
może być tylko mowa w znaczeniu pewnego przybliżenia.
4. W Prusach, ze wszystkich punktów zerowych używanych
dotychczas największe zastosowanie miał punkt zerowy
wodowskazu w Amsterdamie.
Wysokość tego ostatniego zgadza się wystarczająco ze
średnimi stanami morza obserwowanymi na wybrzeżach Państwa
Pruskiego i wobec tego zero wodowslrnzu w Amsterdamie może
być przyjęte jako identyczne ze średnim poziomem morza w znaczeniu punktu 3.
Te względy skłoniły komisję do przyjęcia poziomu przechodzącego przez zero wodowskazu w Amsterdamie jako podstawę do wyznaczenia poziomu odnfosienia dla niwelacyj niemiecldcb.
W wykonaniu postanowień komisji w roku 1876 wykoń
czono niwelację d)a połączenia Amsterdamu z Berlinem, znalezioną wysokość 37 m w odniesieniu do zera wodowskazu amsterdamskiego oznaczono na słupie obserwatorium astronomicznego
w Berlinie bardzo starannie i nazwano „Normal-Hohenpunkt
fiir Konigreich Preussen, 37 m Meter iiber Normal-Null" (Normalny Punkt Wysokościowy dla Królestwa Pruskiego, 37 m ponad normalne zero).
Dnia 22 marca 1879 po zakończeniu wszystkich prac zwią
zanych z utrwaleniem normalnego punktu wysokościowego nastąpiło formalne oddanie go.
Odtąd niemieckim poziomem odniesienia dla pomiarów niwe•
lacyjnych jest poziom określony przez normalny punkt wysokościowy, który utrwalony był na słupie obserwacyjnym obserwatorium astronomicznego w Berlinie.
Jeżeli chodzi o porównanie niemieckiego poziomu odniesienia
ze średnim poziomem morza to różnice tych poziomów zależne
będą od sposobu wyznaczenia średniego poziomu morza, dokład
ności niwelacji i kolejności wyrównania.
Poza tym ju:t ze
sprawozdania dr Borscha, przedstawionego na X ogóJnei ko~ferencji międzynarodowych pomiarów ziemi w Brukseli wyruka,
że zero wodowskazu w Amsterdamie leżało o 0,162 m powyżej
średniego stanu wody w Amsterdamie. Stąd wynika, że wysokości

podawane w odniesieniu do „Normal-Null" sq zamale o około 16 cm.
Należy zauważyć, że normalny punkt wysokościowy utrwalony z wielką starannością na słupie obserwacyjnym obser~~torium astronomicznego w Berlinie w terenie już nie istme,e,
lecz mimo to położenie poziomu odniesienia nie :zostało przez
to zmienione.
W p ub lik ac ji: 0 Die Nivellements von bober Ge!3auigkeit, Hohen iiher N. N. im neuem Syst m der Trigonometńscb':o
Abteilung des Reichsamts fur Landesaufnabme, Erster Ted,
Berlin 1923" znajdujemy szczegółowe opisanie urządzenia noweJ1
normalnego punktu wysokościowego, nazwanego nDer Norma1•
0

°
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-henpunkt (N. H.) von 1912", który założony został na miejsce
8 ~ zczonego przy rozbiórce obserwatorium astronomicznego
Z.DIBerlinie dawnego punktu normalnej wysokości z roku 1879.
w
Czytamy tam, że przy wyborze miejsca zasiągnięto opinii
Państwowego Instytutu _Geologicz~ego. i zdecy~C?wa':1~ utrwali~
nowy punkt niezb_yt blisko Berhn~ ! w tak1e1 _m1~1scowośc_1,
gdz.ie w pobliżu jeJ nawet w dalek1e1 przyszłości me przewiduje się żadnych zmian czynionych ręką człowieka.
•
Dla sprawdzenia przewidywań geologów ostateczna decyzJa
poprzedzona była kilkoma wierceniami geologicznymi.
W wyniku tych badań nowy punkt normalnej wysokości
utrwalony został w niedużej odległości kilcmetra 40,7 szosy
Berlin -Miinchebergł w pobliżu HJudenberge". Oprócz punktu
głównego założone zostały cztery punkty kontrolne. Dwa wsch<;>dnie oznaczone są: O. O. i O. i położone są ieden w pobliżu
43 2 km, drugi w pobliżu 41,7. km; dwa zac~odnie oznaczone są;
i W. W. i utrwalone są 1eden w pobliżu 39,9 km, a drugi
w pobliżu 36,9 km - wszystkie przy tej samej szosie.
Na stronie 39 ostatnio wspomnianej publikacji czytamy, że
wysokości normalnego punktu wysoko$ciowego ~ ro~u _19~2
i jego punktów kontrolnych uważane będą za ta1em01cę I me
będą publikowane.

W.
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W publik ac j i: ,,Mitteilungen des k. u. k. Militar-Geographischen lnstitutes, X. Band 1890, Wien 1891" na stronie 1_00
znajdujemy następujące określenie austriackiel!o poziomu odmesienia:
. ,,W Austro - Węgrzech wysokości odniesione są do średniego
stanu wody Morza Adriatyckiego w Trieście, gdzie na molo Sartońo w pomieszczeniach samoczynnego wodowska2u w budynku
celnym umieszczony jest znak wysokościowy, 3,352 m ponad
średni poziom wody".
Wysokość 3,352 m ponad średnim stanem wody Morza
Adriatyckiego w Trieście, tego znaku na molo Sartorio, który
otrzymał nazwę „Znak wysokości Nr 1" i na którym opierają
~ę wszystkie wysokości austriackich niwelacyj została określona
Jedynie z jednorocznych zapisów samoczynnego wodowskazu
w roku 1875. Oczywiście, że wysokość ta nie jest prawdziwa,
g~yż zwykle jednoroczne obserwacje średniego poziomu morza
nie dają pewnych wyników, To też w publikacji: nMitteilungen
dWe~ k. u. k. Militar-Geographiscben lnstitutes, XXIV. Band 19~,
ien 1905" na stronie 82 znajdujemy notatkę, że jak wykazu1ą
obs~rwacje średniego stanu morza na wodowskazie w Trieście
!lbliczone za okres ośmioletni od roku 1875 do roku 1904, przy~ęta dla punktu Nr 1 wysokość 3,352 m jest za duża o około
l ~m. A więc średni poziom morza adriatyckiego w Trieście
ezy O około 9 cm wyżej niż na początku przyjęto i wysokości
podawane przez austriacki wojskowy instytut geograficzny nie
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odnoszą się do średniego poziomu Morza Adriatyckiego w Trieście
lecz do poziomu który leży około 9 cm niżej.
'
Trzeba zauważyć, że dla celów praktycznych nie ma to
znaczenia, tembardziej, że w tej samej publikacji w tomie XXIX
1909 na stronie 100 znajdujemy wzmiankę o istnieniu zamiaru
wyznaczenia średniego poiiomu Morza Adriatyckiego w Trieście
za okres czterdziestoletni, przy czym miały być wykorzystane
doświadczenia przedstawione na Konferencji w Cambridge
w roku 1909 i przy wyrównaniu miały być zastosowane te same
zasady jakie użyto we Francji.

lłykonanei w czasie od 1871 roku do 1893 roku, S. D. R y I k e,
Petersburg 1894".
Znajdujemy tam następujące rozumowanie i uzasadnienie
Rylkiego: .,Zestawiając ze sobą wysokości znaków nadbrzeż
nych otrzymane dwoma sposobami, jeden raz przez niwelację
VI odniesieniu do Kronsztatu i Odessy, a drugi bezpośrednio ze
średniego stanu morza w danym miejscu otrzymamy następujące
różnice:

Wyniki

c) Rosja.

W publikacji: "Verhandlungen der vom 21 bis 29 September 1909 in London und Cambridge abgehaltenen sechzehnten
Allgemeinen Conferenz der Internationalen Erdmessung, 1911
Verlag von Georg Reimer in Berlin" na stronie 198 przy defi~
nicji poziomu odniesienia dla Rosji czytamy: .,Zerem normalnym
jest zero podziałki wodowskazu w porcie Kronsztackim. Głów
nym znakiem wysokościowym jest reper Nr 173 położony w Oranienbaumie".
Autor tej definicji oparł się na sprawozdaniu ogólnym
z niwelacji precyzyjnej przedstawionym przez A. von Kalmara
na konferencji w Paryżu w roku 1889 i nie zwrócił uwagi, że
od roku 1894, tj. od czasu wydania katalogu Rylkiego, w Rosji
porzucono pierwotnie obrany poziom odniesienia. Sprostowa·
nie powyższej pomyłki wydaje się koniecznym, by definicji przytoczonej w "Verhandlungen" w roku 1911 nie wziąć za nowszą
od definicji ogłoszonej w katalogu Rylkiego w roku 1894.
Jak się przekonamy, Rosja, ściśle biorąc, nie posiada jedy
nego poziomu odniesienia dla swoich niwelacyj.
Z długoletnich pomiarów wodnych na wodowskazach obliczono najpierw średnie poziomy morza w 11 portach, z których
pięć: Kronsztat, Rewel, Ustdżwitisk, Windawa i Libawa leżą
nad Morzem Bałtyckim, a sześć: Odessa, Oczaków, Sewastopol,
Geniczesk, Mąriupol i Taganrog nad Morzem Czarnym. Znaki
wysokościowe, umieszczone w tych punktach otrzymały ostateczne niezmienne wartości, każdy w odniesieniu do średniego
poziomu morza w swoim porcie.
Bliższe szczegóły obliczenia średniego poziomu morza dla
tych 11 portów, z obserwacji na wodowskazach obejmujących
niekiedy okresy SO-letnie znaleść możemy w „Zapiski WojennoTopograficznego Oddziału Głównego Sztabu, część LIII, Petersburg 1896 - średni poziom Bałtyckiego, Czarnego i Azowskiego
Morza, strona 293-354".
Pomijając wszelkie możliwe różnice poziomów w tych
11 portach cała niwelacja rosyjska została jakby wtłoczona w te
11 punktów.
.
Szczegóły tak oryginalnego rozwiązania poziomu odniesi~Pl~
znajdziemy w „Katalogu wysokości rosyjskiej sieci niwelacy1neJ
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z obserwacyj

Mhjsc ow oH

morza

I

z niwelacji

w

.

Gatczyno
Rewel .•
U■tdtwiilsk

Windawa

.

Llbawa

.

Odessa
Oc11:aków
Sewastopol
Geniczesk .
Mariupol
Tafanrót

.

Mor ze
91.43
14,67
4.25
6,71

Różnica

metrach

Bałtyckie

0.00
- 0.56
3,30
- 0,95
- 0.85
5.86
5,81
4.92
- 0.89
.
Mor ze Czerwone i Azowskie
4,43
0,00
4.43
3,73
3.86
+ 0,13
4,76
.
4.64
- 0.12
- 0,05
4.11
4.06
4,00
3,69
- 0,31
.
23,89
- 0,28
23.61

.

.

.
.

.

Średni błąd
niwelacji

91.43
14.11

±
±
±
±

0.17
0,33
0,44
0.45

±
±
±
±
±

0,43
0,73
0,61
0,66
0.66

Chociaż stałość znaków w otrzymanych różnicach i wzrastanie wielkoś ci mogłoby dać powód do przypuszczenia1 że średni
P~ziom Morza Bałtyckiego i Czarnego z Azowskim obniża się,
pierwszego z północy na południe, a drugiego z zachodu na
wschód, iednakie średnie błędy wyznaczonych różnic są tak
d~te, że mogą wzbudzić wątpliwość co do istnienia różnicy poz1om6w. I rzeczywiście poligon I z którego wyprowadza się
rótnicę poziomów w Usłdżwitisku i Kronsztacie nie zamyka się
n a 0,79 m, a poligon VIII w który wchodzi ciąg od Odessy do
1 aQanroga daje odchyłkę 0,68 m. ,
Z drugiej strony badania Sołtykowa wykazały, że nie ma
Pb0 data~ do oczekiwania znaczniejszych zmian poziomów wzdłuż
a1tvc.k1ego wybrzeża. Według teorii zasolenia, dla Morza Czarneg? 1 Azowskiego należałoby oczekiwać raczej podniesienia się
Poziomu a nie obniżenia na ciągu Odessa - Sewastopol.
. C Jeszcze trudniej ocenić możliwą różnicę Mórz Bałtyckiego
1
.zarnego ze względu na ich dużą odległość. Niestety nie
s •a~amy dostatecznie pewnych materiałów do określenia jej.
ocaa~ założone niwelacje wykazują obniżenie czamomorskoazowsktego poziomu w stosunku do poziomu bałtyckiego śred-
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nio około 0,8 m, lecz średni błąd tel10
duży, że faktu rzeczywist ego istnienia

wyznaczen ia jest tak
tej różnicy nie można
uważać za dowiedzion y, jak to widać z następującego zestawieni a:
Wyniki
Miejtc owość

~ o_bserwa- 1 z niwelacji

Różnica

CYJ morza

Gatczyno .
Odessa •

Taganróf

91,43 m
4,43 „
23.89

..

91,43 m
4.41

Średni bł~d
niwelacji

0,00 m

"

-

0,02

22,16 "

-

1,73 "

"

±
±

0,98 m
0,99

•

Dotychczas wysokości niektórych naszych sieci niwelacyjnych
odnosiły się do zera wodowskazu w Kronsztacie, prawie zupełnie
zgodnego z średnim poziomem morza w zatoce fińskiej.
Takie wyodrębnienie poziomu odniesieni a z.u pełnie uzasadnione przy opracowan iu sieci niwelacyjn ych sprawdzon ych we
wszystkich swoich częściach, wydało mi się nieodpowi ednie do
tymczasow ego wyliczenia naszej sieci, bo chociaż porównani e
wysokości reperów nadbrzeżnych, otrzymany ch bezpośrednio
z obserwacy j średniego stanu morza w danym miejscu i z niwelacji wykryło pewną prawidłowość w zmianie poziomów Morza
Bałtyckiego i Czarnego, jednakowoż analiza tych różnic wykazuje, że znajdują się w granicach błędów niwelacji.
Mając to na widoku, oraz znaczną odchyłkę niektórych
poligonów uważałem za bardziej słuszne wyrzeczen ie się w danym wypadku wszelkich dążeń do określenia wątpliwej różnicy
poziomów naszych mórz. PrzeciwDie zaś wykorzystując to zało
żenie, że poziomy są jednakowe otrzymuję w ten sposób dodał·

kową wystarczająco pewną kontrolę.

Taka niedokładność wyników zmusiła mnie do przyjęcia
do obliczeń założenia, że średnie poziomy Morza Bałtyckiego,
Czarnomorskiego i Azowskiego należą do tej samej powierzchni
poziomej. Powierzchnia ta została przyjęta za poziom odnie•
sienia.
W następstwie tego założenia wysokości Jedenastu znaków
niwelacyjnych, z których pięć: Kronsztat, Rewel, Ustdźwińsk
i Libawa leżą nad Morzem Bałtyckim, a sześć: Odessa, Oczaków,
Sewastopo l, Geniczesk, Mańupol i T aganróg nad Morzem Czarnym, określono bezpośrednio ze średniego poziomu morza, zaobser·
wowanego przez szereg lat (przeważnie około 50 lat) w danym
miejscu. Między tymi punktami jakby między bazami wyrównano
calq sieć niwelacyjną".

3. Porównan ie poziomów odniesien ia państw zaborczyc h,
Już w roku 1892, na X ogólnej konferencj i międzynarod?
wych pomiar6w ziemi w Brukseli dr Bor s c h w sprawozda niu
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,woim

przedstawił następujące

wysokościowych:
L, p.

M i e ja c e

t

Świnoujście

2

Berlin •

•

I

porównani e zerowych punktów
Wysokość ponad
łrednlm pot•omem
wodywAm,terda mre

I

Po ziom

Średni poziom wody Bałtyku

Normalny punkt zerowy •

•

3

Wiamor •

.Punkt zerowy starego wodowskazu

4

Amsterdam

Punkt zerowy wodowskazu A. P.

5

0.łleoda • •

Średni poziom wody Morn Północnego

6

Alicąnle

Punkt

7

Marsylia

8

Genua

stały

N. P. 1 • •

.

• •
•

. .

Średni poziom wody Morza Śródziemoego
.

"

"

Punkt zerowy tymczasowyc h

"

wysokości

•

+
+

O.IO

-

0,14

+

0,16

-

0.15

+
+
+

0,04

4,04
0,67
0.07

-

0,30

Średni poziom wody Morza Sródzie1I1nego

+

0,02
0.20

9

Triest • • •

Średni poziom wody Morza Adriatyckieg o

-

10

Genewa . •

Pierre du Niton .

+373.74

• •

W następujących publikacja ch znajdują się dane dla obli-

czenia wysokości punktów granicznyc h, zaniwelowtn-ych przed
rokiem 1914 przez sąsiadujące wtenczas ze sobą państwa za-

borcze:
l. Mitteilungen des k. u. k. Militargeo grai;hische n Institutes
XXXll. Band, Wien 1913.
2. Verhandlu ngen der filnfzehnten, sechzehnte n und siebzehnten Allgemeinen Conferenz der Internation alen Erdmessun g,
Jahr 1906, 1909 und 1912, Verlag von Georg Reimer in
Berlin.
3. Die Ergebnisse des Pricisions - Nivellement in der ó terreichisch-u ngarischen Monarchie , 'Wien 18S8, Nordostlic her
und W estlicher Theil.
4. Katalog wysokości rosyjskiej niwelacyjr ej sieci wykonane j
w czasie od 1871 do 1893 roku S.D. Ryll<e, Petersburg 1894.
Oraz materiały dla dopełnienia tego katalogu, Nr I z roku
1916 i Nr II z roku 1915.
5. Navellemenłs der Trigonometńschen Abt ilung der Landesaufnahme, Sechster Band - Berlin 1886, Ac!ller Band 0

Berlin 1894.

. .Korzystając z tych publikacyj możemy zestawić następuj~ce
6
~Zf!•~
c~arakteryzuiące do pewnego stopnia różni ce pczicmów
niesienia państw zaborczych .

-
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Au• t r

.

~

kościowego

połączenia

Auslńa INiemcy

niwelacyj
I

. . ..
. ...
. .

Liebau •.

2

Scblaney •

3
4

Bobischau
Peterwitz,

5

Oderberg .

6
7

Oderberg , •

8

Zagneb

9

Zagrzeb

Oświęcim

.

••

.

Szczakowa

11
12

Franzensbad

13

Bodenbach

Słupna

.

.
.

.....

..

....
.. . ..
...

10

••

...

...

.
.... .
. ... .
.

4451

4801

7044

350,970

5776
5792

H.M.

203,380

5000

198,910

5824

H. M.
H. M.

237.177
235,294

236,816

5826

4720

H. M.

233.495
271,582

233,149

5848

5854

4711

259,398

5231

450.656
135,390

4727

l
413
413

4580

858

265.444

4696

1036

4699

859

313.867
280,939

Hainewald

17
18

Scbeibe
Kufstein

19

Bregenz

20

Nonneohoro

21

Lindau ••

1718

22

Lindau

1719

23

Schamitz ••

.. .
••. .
.

24

SL Leoohard

25

Salzburg

26

Simbach

27

Scbarding

28

29

Eisenstein
Dieherg

30

Eger . •.

.

. .
..

.

. . . .

.

....

31

Nonneohom

32

Kressbronn .

.

.

. .

. ....
.

351.829 + 0,287
538,654 + 0,295
350,631
0,339

4166

4722

+ 0.236

511,142

352,116

5825

179,126

203.042
198,568
234,950
271.238
259,046

L.p.

2

484,101
397,093
422,834

422,411 + 0,423

399.876
397,132

396,705

1363
1352
1291

965,205
461,401
425,510
350,376
316,328

1398

316,617

3411

724.520

3218

2403

5222

449.013
466,603

1713

112
233

1717

232

.

+ 0,349

+ 0,331
+ 0,275
+ 0,289

420,968

724.161 + 0.359
448,686 + 0.327
466,289 + 0,314
420,380 + 0,588

398,748

398,152

+ 0,596

Średnia różnica +o,a&łm
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3

+ 0.427
+ 0.476

12099.499 112081.8431 + u . ~

~

Nowosielica

.

.

483
488
500

6546

.

6655
7130a
7209a

.

I

Ros ji
Austńi
w metra c h
288,215
239,230
320,802
139,708

289,070
240,122
321.259
140,362
I

I

+ o.sss
+ o.s92
+ o.4s1
+o.654

987,9551 +2.858
różnica:

+ 0,114

N a z wa
miejsca połączeuia
niwelacyl
Nimmersatt •
Eytkuhnen •
Szczakowa .

..

..
... .

Nr znaku wysokoś- Wysokość wodnie·
ciowego
sieniu do poziomu Różnica
N-R
Rosji
Niemiec
Rosja
Niemcy
w metrach

I

I

7381
7945
5848A

140
448
335

11.979
57.169
271,238

11,925
57,106
270,634

+ o.054
+ o.063
+ o,604

340,386

I 339.665

+ 0.121

Średnia ró:inica:

+ 0,240

399.438 + 0,438

425,841

2059

1

+
+
+

350,651

3155

Radziwiłów
Wołoczyska

.

Rosja

Różnica
1
A-R

Nlemcy-Rosjai

+
+
+

815

1858
2023

..

I

Średnia

450,198 + 0,458
135,147
0.243
178,892
0,234
265,054
0,390

2206
609
565

965.681
461.750

.

+ 0 ,346

1702

1822
1854

Bełzec

Austria

990,s13

+ 0.344
+ 0,352

2174

567
LX.XXII

l
2
3
4

+
+ 0,338
+ 0.342
+ 0,361
+ 0,344

313.487 + 0.380
280,537
0.402
483,761
0,340
396,660
0,433

1712

Lp,

Nr znaku wysokoś- Wysokość w odnie•
ciowego
sieniu do poziomu

Nazwa
miejsca połączenia
niwelacyj

metrach

538,949

16

.

w
511,378

4884

Zittau

.
. .

I

4862

Bunauburg

..

odniesieniu do poziomu Różnica
A -N
Austrii Niemiec

4362

14

.

Wysokośt w

4273

15

..

Au ■ trła-Roajaa

N I e m c y.

Nr znaltu wyso•

Nazwa miejsca

L.p.

ła -

I

Gdybyśmy chcieli wyciągać wnioski co do różnicy poziomów, to jak widzimy z poprzednich zestawień, jedynie wniosek
co do różnicy poziomów austriacko - niemieckiego mógłby mieć
cechy pewnego prawdopodobieństwa. Dane rosyjskie, którymi
rozporządzamy nie nadają się jeszcze do wyciągania takich
wniosków, gdyż wykazują dość duże błędy.
Przyjmując jak poprzednio uzasadniliśmy, że wysokości
niermeckie są około 16 cm za małe w odniesieniu do średniego
poziomu morza w Amsterdamie, a wysokości austriackie około
9 cm za duże w odniesieniu do średniego poziomu morza
'1 T-:ieście otrzymamy w wyniku, że średni poziom morza w Amsteruam~e leży około 11 cm wyżej od średniego poziomu Morza Adriaty~kiego w Trieście. Przyszłe dokładniejsze pomiary niwela~YJnebłwykażą czy różnica ta nie powstała z błędu niwelacyj
1
z ędu wyznaczania średniego poziomu morza. Że takie
P!Zfpuszczenie ma cechy prawdopodobieństwa dowodzi porównie ostatniej różnicy poziomu mórz wyprowadzonej z nowszych

-
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pomiarów niwelacyj_ny~h z różnicą . podan, przez dr Borscba
w roku 1892. Jak w1dztmy poprzednia różmca wynosząca 20 cm
spadła obecnie do U cm.
4. Poziom odniesienia w Polsce.

W Polsce, po odzyskatiiu Niepodległości przystąpiono równie~ do wyko~ania n~welacji _precyzyjnej w całym państwie,
gdyz repery mwelacyme załozone przez zaborców częściowo
zaginęły, dokładność samych pomiarów, zwłaszcza w byłym
zaborze rosyjskim nie była wystarczająca, poza tym materiał
pozostawiony nie był jednolity.
W publikacji: ..Inż. J. Ra n ie ck i, Niwelacja precyzyjna
": Polsce, W~rszawa, Przegląd ~ierniczy rok 1932" znajdujemy
meco szczegołów odnoszących się do sposobu wykonania niwelacji w Polsce.
. Ob~cn~e. pr:ice niwelacji precyzyjnej I rzędu dobiegają końca
a. więc 1sh~1e!e ~ u nas nagląca potrzeba przyjęcia pewnego poz10mu odmes1ema.
I w tym wypadku także oczy nasze zwracają się ku naszemu wybrzeżu bałtyckiemu. Od roku 1931 posiadamy na naszym wybrzeżu w Gdyni samoczynną stację mareograficzną.
Opis tej stacji znaleźć możemy w publikacji: ,.Stacja Mareograficzna na polskim wybrzeżu BaUyku w Gdyni, Warszawa 1932
nakładem Ministerstwa Robót Publicznych".
•
Jest to obecnie jedyna stacja mareograficzna na polskim
wybrzeżu. Zbyt krótki okres obserwacyj wodnych na tej stacji
nie pozwala na otrzymanie w najbliższym czasie dokładniejszych
wyników na średni poziom Morza Bałtyckiego w Gdyni.
Jak widzieliśmy przy opisie poziomu odniesienia państw
zaborczych, ściśle biorąc żadnemu z nieb nie udało się odnieść
swoich wysokości do średniego poziomu morza. Zresztą nie jest
to konieczne.
W Polsce względy praktyczne przemawiają za przyjęciem
poziomu odniesienia jednego z państw zaborczych, do klóre,!o
przylega to samo Morze Bałtyckie i którego pomiary niwelacyjne
są stosunkowo najdokładniejsze. W takim wypadku może być
tylko mowa o przyj~ciu niemieckiego poziomu odniesienia tak
zwanego "Normal-Null''.
Ze wz~lędu na jednakową dokładność naszej i nowej niemieckiej sieci niwelacyjnej nie jest wskazanym dowiązanie wa·
runkowe naszej sieci do sieci niemieckiej przez ostateczne przyjęcie wysokości wszystkich niemieckich punl<tów granicznych
do naszej sieci. Rozwiązanie takie utrudniłoby wyrównanie
i mogłoby wprowadzić do naszej sieci błędy nagromadzone przy
wyrównaniu sieci niemieckiej.
.
A więc charakterystyka naszego poziomu odniesienia, ld6ry
ostatecznie będzie prawie jednakowy z poziomem niemieckim
będzie następująca:

-
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t. Cala niwelacdyjnadsiećhl rzędukw Podlsdce kwyrówbna_nak będzie
niezależnie

o

ża

nyc

warun ów o at owyc , Ja o sama

w sobie.

2. Wysokość jedn_ego punktu wspólnegod z dawd ną niwelacją
niemiecką a m1anow1c1e reperu 1 rzę u osa zonego przez

Niemców w ścianie ratusza w Toruniu, wysokość którego
według danych katalogu dawnej niwelacji niemieckiej wynosi 50,518 m nad poziomem „Normal-Nullu przyjęta będzie
jako podstawa do określenia wysokości wszystkich punktów
naszej sieci.
3 Otrzymana w ten sposób wysokość absolutna w odniesie. mu do „Normal- Null" jednego z punktów podstawowych
tj. takiego punktu, którego wybór miejsca przeprowadzony
w porozumieniu z Państwowym Instytutem Geologicznym
będzie dawał dużą pewność niezmienności podłoża w czasie - będzie służyła jako wysokość normalna dla wszyst•
kich pomiarów niwelacyjnych w Polsce.
Takim punktem będzie Główny Punkt Podstawowy w Barczy pod Kielcami.
,
Ustalenie powyższego poziomu, które ma na względzie
praktyczne zastosowanie nie wyklucza wykorzystania dowiązań
naszej sieci niwelacyjnej do sieci krajów sąsiednich i odpowied-·
niego opracowania dla celów naukowych i międzynarodowych.

RiSUHE

aua LES ztROS HYPSOMETRIQUES
par ing. P.

Doiła

n.

Les mesures du nouveau reseau de nivellemenl de la Pologne seront bienil est urgent en ce moment de delinir le zero hypsometrique devant
Hrvir d'oritin~ aux aliitudes de toutes les hauleurs observees en Pologne,
Pendant une des Conferences generales de la Commission Internationale
P~ur la muure du degre, oo em1t le projet d'une unlficaUon du zero hypsometrique inleroalional. Ce proieł cependant n'a pas ete realisll et a la X-e confereaoe g~nerale tenue a Bruxelles en 1892 on l'a abondonne en laissant aux pays
P•rticulieu la liberie du choix.
En Pologne les nivellements, execules par les puissances copartageantes
ont He ramenes •ux differentea origines; dans la nołe presenle nous voulons don ier q•ielquea details. qui nous permetterons la comparaison des differents oivel~benta edcutes sur les parties du territoire polonais, par l'Allemagne et l'Autnc e et la Runie aiasi que sur les jonctions de ces reseaux.
a
L'Allemagne. Le zero hypaomHrique est le zero normal prussien (N. N.)
,Peu pres identique au dro de l'echelle maremelrique installee a Amsterdam.
0 •prea le travail de Borsch ce p'lint se trouve a 16 cm au dessus du niveau
moyen d'un repere special ~Normal Hobenpunkt" A l'observatolre de Berlin a Mantlił terminees;
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scbow - le point z:ero a ete rattache en 1912 au moyen d'un nivellement de łrea
haute precision A un repere aitue a une distance de 39 km de Berlin sur la chaua1ee de Berlin a Manschow.

!,Ił

KORPUSU GEOGRAFÓW

L'Autrlche. Le zero norma! dit de Tńeste eat par definition A 3,352 m au
dessous du repere N° 1 fixe au marigraphe du móle Sartorio.
Le niveau moyen de rAdriatique, dans ce port se trouve a 9 cm au-deuus
du zero normal.

La Russie. En Russie - en veńte il n'existe pas de zero hypaomełńque
unique. Tout le reteau de nivellement russe A ete compense par rapport a la hauteur de onze repere1 fixes dans 5 porta de la Mer Baltique et dans 6 poru de
la Mer Noire, Les altitudea de ces reperes ont ete calculu par rapport au nivea11
moyen de la mer, observe dans chaque port pendant environ 50 ans.
En comparant les hauteurs des reperes dana lee Etats voiains, nous obtenons les differences suivantes qui a un certain point de vue: nous donnent lea
zeros bypsometriques etablis par les anciennes puissances copartageantea:
0,36 m
Hauteurs autricbiennea = Hauteurs allemandes
..
russea •• +o,71 m
"
0,24 m
"
allemandes "
rus.ses . •
En rapportant les niveaux allemand et autricbien au niveau moyen de la
Mer du Nord a Amaterdam el de la Mer Adriatique a Tńeste, nous trouvons, que
le niveau moyen a Amsterdam est a peu pres a 10 cm au dessus de celui de
Trieste. Peut etre les nivellemenłs plua precis et une meilleure determination du
niveau moyen de la mer dans J'avenir vont diminuer cette difference.
Les nivellemenła ruHes eonl trop peu precis pour nous pennettre de faire
des conclusiona par rapport a la dilference du niveau moyen des Mera: Baltłque,
Noire, du Nord et Adriatique.
La Pologne en ce moment-il est vrai poasede un maregraphe installe recemment a Gdynia mais ces observations actuellement aont encore trop peu nombreuses pour permettre de conclure dans l'avenłr le plus procbe la valeur du
niveau moyen de la Mer Baltique a Gdynia,
Au point de vue pratique en ce moment le mieux - c'est de considerer
un des anciens zeroa hypsometriquea. apparlenant a un des Etats ayant le meme
mer que la Pologne et ou les nivellements ont ete executes le plus soianeuaement
et l'admettre comme zero du nivellement de la Pologne.
On voit que notre cboix doił conside.rer comme tels lea anciens travaux
allemands et rapporter nos nivellements au N. N.
Le zero hypsometńque polonaia sera determine par les conditions suivantes:
1. Le reaeau de haute precision du nivellement de la Poloane sera compense
sana aucunes conditions supplementaires.
2. L'altitude du repere encastre dans le mur de l'H6tel de Ville de Torut\
(appa.rtenanł a l'ancien reeeau du nivellement allemand) sera determinee
d 'apres les donnees allemandes par rapport au N. N.
3. L'altitude obtenue ainsi du repere Barcza pres de Kielce sera consideree
comme „altitude normale" pour tous le1 reperes polonais.

+
+
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FOTOGRAMETRIA DWUOBRAZOWA NAZIEMNA
(TERROSTEREOFOTOGRAMETRIA)
Prz.y1lłPuJąc do ogłosHnia t~ pracy, która Je•I pienonym l•go rodzaju r.ulawienl,nn pouuególnycl, uynnokl,
z wl~anycl, r.e ~toiowanlem fotog,ametryanej metody na•
r.lminej, dzifkuJł Kolegom " Kolo Fologrametróu, Stkcji
Geo1rtJ/ianey T. W . W. zo leli cenne uwagi, które były
dla mnie zac:l,ętą u, tej imudnej pracy.
Siale roz.wljojące dę metody fotogromelryczne wymagają
ciągłego aludiowania ich I uz.upelnlonia. Nieci, wlec 1>1aca
to bfJz;le Jalnym dorobkiem w roz;U/Oju tej metody u na•
I prz.yaynl ~ił Jo :zglłi,lanla nowouunych mdod, 11010•
wanyc}, prr.y pomlaracl, kroju.

Fotogrametria d wuobrazowa czyli stereofotogrametria polega
na wykorzystaniu do celów pomiarowych zdjęć fotogrametrycznych, przedstawiających tensam wycinek terenu, a wykonanych
z dwóch różnych stanowisk, przy dokładnej znajomości ich wzajemnego położenia i kierunku zdjęcia, t. j. azymutu zdjęcia.
Przy przeprowadzaniu zdjęć naziemnych pomia.r określa
jący współrzędne stanowisk i azymut zdjęcia wykonuje się wprost
na tych stanowiskach, przy zdjęciach zaś lotniczych dane te
otrzymuje się na podstawie przestrzennego wcięcia wstecz z punktów o znanych współrzędnych, a znajdujących się na zdjęciu.
Przy zastosowaniu nowoczesnych przyrządów jest jednoznacznym, czy zdjęcie fotogrametryczne wykonuje się z ziemi,
czy też z samolotu.
Dwuobrazową fotogrametńę naziemną stosuje się w tere·
nach górzystych. Przy opracowaniu mniejszych obszarów jest
ona bardziej ekonomiczna niż lotnicza. Metoda ta pozwala na
opracowanie miejsc trudno lub wcale nie dostępnych dla metody
!opograficznej stolikowei (wysokie góry, skały) i dzięki temu
1est w niektórych wypadkach jedynym sposobem dokładnego
przeprowadzenia pomiarów.
.
•
W Polsce niewiele jest obszarów poza Tatrami, w ktorych
rnoże mieć zastosowanie tylko fotogrametria naziemna, jeżeli
iednak weźmie się pod uwagę znaczne zaoszczędzenie czasu
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pracy w polu i zmechanizowanie jej, przez możność automatycznego wykorzystania na autografach. to częstokroć okaże
się korzystnym zastosowanie jej w obszarach dostępnych i d]a
stolikowego opracowania. Poza tym fotogrametria naziemna
może być zastosowana jako oparcie i kontrola lotniczych zdjęć
przestrzennych.
Mapy topograficzne wykonane sposobem fotogrametrycznym muszą by~ ": . tereniE: ~zupełniane charakterystyką dróg,
kultur, nazwami m1e1scowosc1, oraz ewentualnym ponuerzeniem
luk, powstałych wskutek niemożności całkowitego opracowania
miejsc zakrytych, n. p. lasów, względnie miejsc nieobjęt-ycb
zdjęciami fotogrametrycznymi.
Istotną zaletą fotogrametrii jest zmniejszenie do minimum
pracy w polu, a tym samym uniezależnienie się w znacznym
stopniu od zmiennych warunków atmosferycznych; przy konstrukcji zaś planów i wykreślaniu form terenu ze zdjęć przestrzennych ciągle ma się przed oczyma idealne odwzorowanie
form terenu na zdjęciach fotogrametrycznych, dzięki czemu
można, przy opracowywaniu gabinetowym. spokojnie studiować
poszczególne jej części.
Błędy zauważone w czasie pracy zawsze można usunąć,
gdyż dzięki posiadanym obrazom, w każdej chwili jest możliwą
kontrola pracy.
Praca niniejsza obejmuje opis czynności, związanych 2 wykonaniem zdjęć naziemnych (terrofotogrametrycznych) i przygo•
towaniem ich do wykorzystania.

3. Na otrzymanych mapach w skali t :100000 i t :25000
nosi wszystkie punkty trygonometryczne w kolorze czerwona rn oraz punkty niwelacyjne w kolorze niebieskim.
DY '4 Przed przybyciem w teren fotogrametra studiuje dokładie n; mapie cały swój obszar zapoznając się gruntownie z lerei sytuacją. Studiowanie mapy obetmuje ró~nież podzi~ł
administracyjny dane~o obszaru na pow1aty, gmmy, następme
dojazdy drogi itp. Fotogrametra powinien więc przybyć na
swój te;en dokładnie z nim obznajomiony na podstawie mapy.
Gruntowne przestudiowanie mapy, oraz sporządzenie planu pr~cy
znacznie przyśpiesza i ułatwia wywiady co do wyboru stańow1sk
i zagęszczenia triangulacji.
5. Każdy fotogrametra wykonuje w ten sposób pracę, aby
przy ewentualnej zmianie, następca nie miał żadnej trudności
w dalszym opracowywaniu. Do tego celu służy dziennik, w którym zapisuje wszystkie dane, dotyczące prowadzonej pracy.
6. Dziennik powinien zawierać:
a) dane dotyczące wywiadów,
b) ,.
..
budowy dodatk,owych sygp.~łów,
c) "
wyboru stanow1sk,
11
d) fi
fi
ilości i rodzaju sygnałów stabilizowanych,
e) 11
„
wykonanych obserwacji,

:em

f)

"

fi

fi

zdjęć,

I. Prace przygotowawcze.

.,
fi
pism odbieranych i wysyłanych i t. p.
Przed wyjazdem na prace pomiarowe otrzymuje fotogrametra z magazynu instrumentalne,!o instrumenty i przyrządy
potrzebne do pracy, które należy zbadać wraz z całym wyposażeniem polowym i ewentualne błędy usunąć.

Fotogrametria naziemna, jak i każda inna metoda pomiarowa, opiera się na triangulacji, może zaś być tylko wówczas
z korzyścią zastosowaną, jeżeli dane warunki terenowe dozwalają na wybór odpowiednich dla wcięcia stanowisk i określenia
dostatecznej ilości punktów, celem odtworzenia form tego terenu
ze zdjęć fotogrametrycznych. Dalej jeżeli odpowiednie warunki
atmosferyczne umożliwiają zrobienie dobrego zdjęcia fotograficz·
nel!o na daleką odległość.
Fotogrametra opracowuje przydzielony mu obszar na podstawie niniejszych przepisów, oraz zarządzeń specjalnych, wydanych przed rozpoczęciem, względnie w czasie trwania prac
pomiarowych.
1. Po przydzieleniu obszaru do opracowania, fotogrametra
otrzymuje wszystkie dane, tyczące tńangulacji I - IV rzędu
z tego obszaru. Sporządza odpisy i szkice wszystkich punktów
trygonometrycznych, notując uwagi, dotyczące rodzaju i wysokości sygnałów, wież i budowli. Wszystkie odpisy i szkice należy
mieć stale przy sobie podczas wywiadów i pomiarów.
2. Równocześnie fotogrametra robi wyciągi i sporządza
szkice punktów niwelacyjnych, znajdujących się na opracowywanym obszarze.

i przyrządy polowe do zdjęć naziemnych.
Wyposażenie polowe do zdjęć terrofotogrametrycznych
firmy Zeiss model C 3 b, będące obecnie w użyciu, służy do
wykonywania zdjęć z poziomymi osiami kamery. Nadaje się
ono szczególnie do dokładnego wykonania zdjęć normalnych
i zwróconych ze ściśle równoległymi osiami kamery. W praktyce
iest to bardzo ważny czynnik dla opracowywania zdjęć także
na stereokomparatorze, gdyż unika się żmudnych poprawek
obliczeniowych. Opracowywanie tych zdjęć na aerokartografie
Hugershoffa, z dodatkowymi imadłami dla kamery Zeissa, jest
również dzięki temu znaczeniu ułatwione. mimo że na aerokartografie mogą być wykorzystane także zdjęcia z dowolnie zwróconymi osiami kamery, Kamera do zdję ć fotogrametrycznych zaopatrzona iest w specjalny przyrząd do ońentacii, dzięki czemu równoległość osi zdięcia może być zachowana z dokładnością do 10't.
Wyposażenie polowe (model C 3 b) składa się z następują
cych części (ryc. 1):
a) Kamera do zdjęć (dla formatu klisz 13 X 18; J= 19,34 cm)
2; urządzeniem do orientowania zdję ć (całość umieszczona
w tornistrze z brezentu).
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b) Polowy przyrząd do rektyfikacji kamery (w skrzyneczce
drewnianej).
c) Teodolit repetycyjny z podziałem gradowym (400U), z kołem
pionowym, libelą poprzeczną, śrubą do optycznego mierzenia bazy (w drewnianej skrzynce).
d) 48 kaset pojedyńczych drewnianych 13 X 18 (w dwóch skrzynkach po 24 sztuki).
e) Trzy głowice, każda z tarczą celu, śrubą zaciskową i pionem (w 3-ch aluminiowych pudełkach).
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Ryc. 2. Kamera fotogrametryczna -

' , ...

~
::,

~
::,

Q

Q

,..

........

objdtywu --·

...

wjdok z boku.

f) Trzy
g) Łata

statywy drewniane w wysuwanymi nogami.
bazy o długości 1 m i 3 m, do optycznego mierzenia
bazy składana z 2 części (w 3-ch pokrowcach skórzanych).
h) Pryzmat do wywiadu stanowisk.
!) Parasol polowy z podpórką.
J) Cztery skrzynie do transportu całego wyposaienia polowego.
•
1. Kamera fotogrametryczna (ryc. 2 i 3). Kamera zbudowana
1est. z !ekkiego metalu, posiada 3 obiektywy, z których środkowy
zna1du1e się naprzeciw głównego punktu kliszy, zaś dolny i górny
W odstępie 35 mm od środkowego obiektywu.
•
ąbiektywy kamery są to ortoprotary o f = 19,34 cm, nadaJące się specjalnie do zdjęć fotogrametrycznych, jako wolne od
Wl•domoto1 SI. Geogr. 25,
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błędu

przerysowania. Wszystkie obiektywy posiadają jedna-

kową ogniskową i mają stałą przesłonę, F = 25, z żółtymi filtrami
równolegle oszlifowanymi z dokładnością 3".

Poziomy kąt obrazu obiektywu wynosi 49°, pionowy zaś
dla środkowego obiektywu 34°. Przy zdjęciu obiektywem dolnym odbijają się jeszcze na kliszy przedmioty, które leżą pod
kątem 25° ponad osią obiektywu. Dla naświetlania klisz umieszczony jest przed obiektywem zatrzask klapkowy, poruszany

AR wzgl. BR oznacza zdjęcie zwrócone w prawo o 359(31°30').
AL " BL
"
,,
.,
,, lewo o 35u(31°30').
Oprócz tych znaków znajduje się jeszcze na ramce, do
której przylega klisza, szyldzik z podaniem ogniskowej, oraz po
dwa znaczki na prawej i lewej stronie ramki, służące jako
wskaźniki do obcinania odbitek dla zestawienia panoram. Celem
natychmiastowego rozpoznania, którym z obiektywów zostało

PrZfrząd do arjentowanio .•ditć

~ />rzeziernilt
/
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... ---- ---

t--l, _. //,~_ .
,,. ,,c•. ----
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~ ----■--...,.J-

ł"~
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~

-✓
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•• -••

a.,_1-1· __--· ...-

określnnin

poziomej 1di,cia ~

' -..,

OhjeHyw lrodhwr

,--

/

~- ..., . ._
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- - Wsltai1tiA do tJbcinanio
odbił•~ dla pa11oram

·-,.,
'

Znnc1elt do okre-iltt11io
pionowtJ 1dj1cia

Ryc. 4. Polowy

widok z

tyłu.

Przez nastawienie odpowiedniego guziczka wpro•
w ruch zatrzask przed odnośnym obiektywem.
Kamerę ustawia się na głowicy, w której umocowuje się
ją zapomocą śruby zaciskowej. Ramka do której przylega klisz~
posiada 4 znaczki, dla określenia głównej poziomej i główneJ
pionowej zdjęcia, Kółko z liczbami od 1 - 99, umieszczone
z prawej strony kamery, umożliwia nastawienie, przy pomoc~
bębenka, numeru kolejnego stanowiska, zaś kółko z literami
A, AR, AL, B, BR, BL - umieszczone z lewej strony służy do nastawiania rodzaju zdjęcia, przyczym:
A wzgl. B oznacza zdjęcie normalne na lewym wzg}. prawym stanowisku.
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Ryc. 3. Kamera fotogrametryczna -
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na
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wykonane dane zdjęcie, przymocowany jest na górnej krawędzi
r~m~i, szyldzik z 3-ma nacięciami, ustawionymi pod odpowiedn,1m1 kątami do obiektywów. Przy naświetlaniu kliszy odbija
się nacięcie, odpowiadające danemu obiektywowi i automatycznie wskazuje, którym obiektywem zostało wykonane zdjęcie.
Przy wkładaniu kasety do ramki, umieszczony na ~órnej
kraw~d~i ramki rygiel, samoczynnie zabezpiecza ją przed wyc!ągn~ęct~m. Po wysunięciu zasuwki i przekręceniu śruby docdiska1ąc':1, klisza pod naciskiem sprężyny przylega całkowicie
o ramki.
Na górnej powierzchni kamery znajdują się dwie, prostopadl_e względem siebie ustawione libele. służące do poziomowania kamery w chwili zdjęcia.
.
Dla zońentowania zdjęć, w stosunku do bazy, służy specJalne urządzenie do ońentowania kierunków zdjęć względem
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bazy. Urządzenie to składa się z lunety autokolirnacyjnej która
ull?o~liwia właściwe nastawieni e kamery, przy wykonywa niu
zd1ęc prostopadłych względem bazy lub zwróconyc h o stały
kąt 359 (31 °30').
. Dla ułatwienia nastawien ia na cel, umocowan y jest z pra•
weJ strony lunety przezierni k.
2.. !'o/owy przyrząd do rektyfikacj i (ryc. 4) składa się z lupy
i wąsk1e1 płytki szkJanej z naciętymi znaczkami mierniczymi.

wany przez mikroskop y A, B, daje kąt zenitowy. Do usta:Jenia osi pionowej instrument u służy libela. Przy kole pionowym
znajduje się libela, nastawian a za pomocą śruby leniwkowe j,
Odczyt libell koła pionowego wykonuje się przez system pryzmatów po koincyden cyjnym ustawieniu końców pęcherzyków.
Aby móc używać teodolitu, jako instrument u niwelacyjnego,
można przez zaciśnięcie odpowiedn iej śruby sprzęgnąć libelę
koła pionowego z lunetą.
Śruba
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Ryc, S. Teodolit repetycyjny -

widolc od strony lewej.

Służy on do sprawdzen ia prawidłowego położenia osi lunety
autokolima cyjnej względem osi optycznej obiektywu .
3. Teodolit repetycyjn y (ryc. 5 i 6) służy dla wykonywa nia
wszystkich prac tńangulacyjnycb i poligonow ych koniecznych
pr~y- zdjęciach fotogramet ryczny~h, oraz może służyć dla
zd1ęc tachymetry cznych przy pom1arach uzupełniających. Teo·
dolit ustawia się na głowicy i umocowuj e się śrubą zaciskową.
Koła poziome i pionowe mają podział na 400 9 co ½g, przy czym
cała kreska gradowa jest oznaczona cyfrą. Podwójne pokrywy
zabezpieczają koło od kurzu i wil~oci. Do odczytów służą
iem, dozwalające na odczytywa ·
~kroskop y z 3~•. powiększen
1
me z dokładnosc1ą /iocl• Odczyt na kole pionowym, wyko-
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Ryc. 6. Teodolit repetycyjny -

widok od strony prawej,

Luneta spoczywa swoją osią obrotową w stałych łożyskach
i może być przerzucon a o 2009• Powiększenie lunety jest 30X,
średnica zaś soczewki 35 mm. Ustawienie na ostrość przedmiotów znajdujących się na różnych odległościach, następuje przez
zmianę ogniskowe j soczewki za pomocą śruby znajdującej się na
lunecie. Nastawien ie na ostrość krzyża nitkowego odbywa się
w zwyczajny sposób przez przekręcenie pierścienia okularu.
Dla uniknięcia błędu kolimacji lunety, można zrektyfikować
krzyż nitkowy po usunięciu czarnego pierścienia ochronneg o
na okularze.
Na kole poziomym znajduje się śruba do ruchu leniwkowe go,
która iest przystosow ana d)a optyczneg o mierzenia odległości
w połączeniu z poziomą łatą bazyt.zw. śruba do mierzenia bazy.
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Stosunek skoku śruby pomiarowej do długości ramienia
dźwigniowego jest 1 : 200. Bęben śruby pomiarowej podzielony
jest na 100 części, tak że jedna część bębna ma stosunek
1 : 20 OOO. Ilość obrotów bębna odczytuje się na liczniku, zaś
części podziałki bębna za pomocą lupy, umieszczonej nad licz-

nikiem, dziesiętne części bębna szacuje się.

4. Łata bazy składa się z głowicy i 2 rur drewnianych
z cienkim prętem stalowym wewnątrz (ryc. 7).

Ryc, 7.

Głowica łaty

5, Pryzmat wywiadowc~y (ryc. 10) służy jak? przyrząd
omocniczy przy wywiadach 1 przy wyborze stanowisk fotogra~etrycznych. Pri;y wywiadach należy starać się, aby przy
możliwej oszczędności czasu i klisz obrać stanowisko tak, aby
objęło możliwie dużą przestrzeń i dawało dobry wgląd w formy
terenu Kamera C 3 b daje pole widzenia obrazu dla zdjęć normalny~h i zwróconych o 35 g ogółem 124 9 (112°) a więc po 62 9
(56~) od osi prostopadłej do bazy zdjęcia. Przy pomocy pryz-

bazy.

Na głowicy, na której osadza się łatę, znajduje się lunetka
służąca do prostopadłego ustawienia łaty bazy względem bazy

(podstawy) zdjęcia.
Ustawienie lunety teodolitu, przy normalnym położeniu śrub
do mierzeni8: b~zy (liczJ?ik 20, bęb~n O), przeprowadzanej przy
pomocy zna1du1ącego się na głowicy w płaszczyźnie znaków
celowych ńa końcach łaty, okrągłego znaku O.

Ryc. 8,
Znaki celowe na końcach łaty bazy.

Ryc. 9.

fręt stalowy u!ożony jest w lekkiej fornirowanej rurze drewzmian temperatury.
. J?rut s!alowy, którego_ bezwzględna długość jest utrzymana,
dzięki specJ_alnemu stopowi, na jednym końcu zaopatrzony jest
w urządzeme, za pomocą którego przymocowuje się do głowicy
łaty, n~ drugim zaś końcu posiada trójkątne odcinki łaty ze
znakanu celowymi, na które nastawia się nitkę okularu teodolitu.
Rozmai!e znaki. ~el?~e, umieszczone na. końcach łaty bazy
(ryc. ~ i 9), umozliw1a1ą dokładne nastawienie w czasie obser·
wacyJ, w zależności od odległości i oświetlenia.
Dla transportu układa się łaty obok siebie i zabezpiecza
się czopami, nakładanymi na końce łat.
378
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niane1, która ubezpiecza pręt przed działaniem
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Ryc, IO. Pryzmat wywiadowciy.

matu jest możliwym granice te wyszukać, oznaczyć pole widze·
nia obrazu i nadać taki kierunek bazie, aby teren był zdjęty
w najdogodniejszy sposób.
Pryzmat wywiadowczy składa się z 3-ch części pryzmatów
leżących nad sobą.
·
Przy użyciu go na stanowisku lewym A, można obserwować nad pryzmatem kierunek prostopadły do bazy. Część 1-sza
Pryzmatu „R 0 (górna) daje zasięg zdjęcia zwróconego w prawo,
2-ga „B" (środkowa) kierunek na stanowisko prawe, 3-cia część
pryzmatu ,,L" (dolna) daje pole widzenia dla zdjęcia zwróconego w lewo. Przy uży ciu pryzmatu na prawym stanowisku B
obraca się go (położenie jak na ryc. 10) i nad pryzmatem obser-
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wuje się kierunek prostopadły do bazy, przez pryzmat Jlórny
.,R" widzi się zasięg zdjęcia zwróconeg o w prawo, przez środ
kowy nA" kierunek na stanowisko lewe, przez dolny zaś ~"
zasięg zdjęcia zwróconell o w lewo.
Pola widzenia są tak obrane w pryzmacie , że ograniczają
wspólny obszar obra.zu, widziany z obu stanowisk bazy. Ma to
duże znaczenie dla wyboru zasięgu zdjęcia na innych stano.
wiskach. Pryzmat wywiadow czy trzyma się bez tadnej podpórki Ponieważ w każdej części pryzmatu ma miejsce podwójne
odbicie promieni świetlnych, przeto przekręcenie pryzmatu niema dużeAZo wpływu na załamanie promieni. Pryzmat znajduje
się w małym pudełeczku, które można nosić w kieszeni.
Dla transportu wszystkie przyrządy i instrument y mają
przewidzia ne specjalne skrzynie. Kamera, kasety i teodolit mają
odpowiedn ie skrzynie z pasami do przenosze nia na plecach.
Łata do mierzenia bazy przenoszon a jest w pokrowcu skórzanym. W czasie pracy polowej dla przenoszen ia instrument ów
i przyrządów przewidzia nych jest normalnie 3 -- 4 ludzi.
Rozłożenie ciężarów JDoźe być następujące:
t. Kamera . .
9,7 kg 2. Teodolit . • . 11,S kg 3. Skn. z klisz. 12,3 kg
Statyw • .
• 5,5 "
Statyw •
• 5,5 „
Statyw •
• 5,5 „
ł..ata bazy • , 6,5 "
Głowica .
. 1,4 „
Głowica • • • ~
21.7 kg
18,4 kg
19,2 kf

ewentualn ie:

4. Parasol

• . . 3,0 kg
Siekierka, łopatka, kilof • • 10,0 „
Głowica •
. 1,4 „
Prowiant . • . 3.0 „

17,4 kg

m.

Prace w polu.
Ogólne uwagi.

1. Po przybyciu w obszar pracy polowej układa fotogra·
metra plan pracy uwzględniając przede wszystkim najdogodniejszy wybór stanowisk dla zdjęć fotogramet rycznych. Koniecz·
nym jest dokładne przestudio wanie mapy przed właściwym
wywiadem , aby zdać sobie sprawę, jakie są podstawy geodezyjne i gdzie należy przeprowadzić wywiad głównych stanowisk,
aby najracjona lniej zorganizować pracę polową. Trzeba zd~
cydować, które części terenu zostaną wydzielon e, jako nienada•
jące się do terrofotogr ametryczn ego opracowan ia (zalesienia!
zakryte wgłębienia terenu), Dalej należy uwzględni ć części
terenu wymagające większej uwagi, jako ważne dla celów wojskowych lub innych specjalnyc h.
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2. Wybór stanowisk powinien dać możność łatwego zidentyfikowania punktów i dobry wgląd w formy terenu.
3 z nisko położonych stanowisk nie widać rozpłaszczo
nych przeważnie górnych cz~ści .zdejmowan ego te~enu i brak
dobrego wglądu w rozczłonkowan~e form _(t. zw. iab1_a p~rspekt wa) Wysoko położone stanowisk a daJą nam takze menatur!lny ·wygląd ukształtowania; płaskowiercby, siodła, wnęki, kotły
i stożki rozciągają się zbytnio i rozpłaszczają, strome ściany zaś,
których pods!aw często nie _wi~zi się _nawet, ~k_azują się skr~cone a niskie szczyty zamkaJą. Na1dokładn1e1szy wgląd da1ą
,tan~wiska znajdujące się w połowie albo na 2/ 8 wysokości zdejmowanego zbocza.
4, O wyborze stanowisk decydują nietylko miejscowe warunki danej okolicy (dla dokonanyc h zdjęć) ale również wzgląd
na późniejsze dogodne wykorzyst anie tych zdjęć. Poziomy z~sięf zdjęcia z jednego stanowisk a otrzymany na podstawie
oJtniskowej kamery i użytecznej wielkości kliszy (przy formacie
13 X 18 cm użyteczna wielkość wynosi 12 X 17 cm).
Przedstaw iony na ryc. 11 poziomy zasięg zdjęć po wykreśleniu na kalce używa się dla ustalenia__potrzebny ch stanowisk
według mapy oraz przy wywiadzie . W podobny sposób jak
poziomy można przedstawić i pionowy zasięg zdięć.
5. Odległość stanowisk od zdejmowa nego obszaru nie powinna przekraczać 5 km i nie może być mniejsza jak 1 km,
ponieważ zdjęcia takie dawałyby mało możliwości do wyk~rzy:
stania ze względu na zbyt drobne formy lub za dużą 1lośc
szczegółów. Najdogodn iejsza odległość stanowisk zdjęcia tj. bazy
zdjęcia od zdejmowan ego obszaru_ wynosi 2 - 4 km, stos~~ek
zaś długości bazy do odległości zde1mowanego obsz_aru_pow1n1en
mieścić się w granicach od 1 : 7 do 1 : 12 dla podziałki 1: 10 OOO
i 1: 20 ooo.
6. Należy starać się objąć możliwie duży obsz:11",. przy
pomocy małej ilości stanowisk tak wybranych , aby zd1ęc1a dawały nam dobry wgląd w formy terenu. Unikać niepotrzeb nego
rozbijania zdjęć na zbyt małe odcinki, które mogą być oprac~wane, przy uzupełnieniu autograme trycznego wykorzyst ama,
w następnym sezonie letnim.
7. Określanie punktów nadających się na stanowiska fotoQrametrycz ne nie może być ujmowane schematyc znie, gdyż
Położenie ich uzależnione jest ściśle od konfiguracji i moźliwości
terenowych.
8. Wybór stanowisk w dolinach nie może mieć miejsca.
9. Prace wstępne w polu powinny być ograniczon e do
niezbędnie potrzebnyc h. Słoneczne dnie nalety wykorzystać
dla zdjęć fotogrametrycznych.
10. Przy wyborze stanowisk foto~rametrycznycb_ !łależy
równoc:ześnie wybierać i punkty potrzebne dla kontroli t wpa-
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sowania. Przypuszczalne miejsca dla wystawienia sygnałów
wskazuje się pomocnikowi z określeniem rodzaju sygnału lub
znaku.
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Ryc. 11, Poziomy

zasięg zdjęć.

A

Ba...a.

8

11. Przy opracowaniu obszarów nieznanych należy wziąć
z pośród miejscowej ludności przewodnika obeznaneszo dobrze
z okolicą jeżeli to jest możliwym.
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Do wywiadu stanowisk fotogrametrycznych należy takż':
Jest ona zależną od skal!
w jakiej ma być wykorzystane zdjęcie, oraz od maksymalneJ
odległości zdejmowanego obszaru.
Im większa jest odległość stanowiska od zdejmowanego
obszaru, tym większy obszar zostaje objęty zdjęciem. Ze wzrostem odległości wzrasta błąd odległościowy wobec ograniczonej
dokładności w odczytywaniu paralaksy (0,01 mm). Dlatego należy zwrócić uwagę, aby paralaksa dla zdjęć przy odległościach
do 4 km nie była mniejsza jak 8 - 10 mm ze względu na warunki techniczne negatywów (ziarna emulsji). Osiągną ć to można
przez wybór odpowiednio dłuższej bazy.
Chcąc obliczyć dopuszczalny błąd odległościowy przyjmujemy przypadek normalny t. j, -gdy osie obu zdjęć są poziome
i równoległe względem siebie, a prostopadłe do bazy (ryc. 12).
1
W przypadku normalnym mamy wzór dla odległości: z = b~ ,
(b - baza, z - odległość, a - paralaksa, fJ - ogniskowa).
Biorąc pod uwagę błąd dz w zależności od błędu da otrzyb. f
z.'
mamy dz = -;,: da = b . 1 da.
Zależności między z, b, dz są przedstawione na graficznym
wykresie (ryc. 13). Tablice te są bardzo dobrą pomocą przy
określaniu długości bazy.
.
Błąd obserwacji da przyjęty został dla stereoskopowego
widzenia jako ± 0,01 mm. Wartość ta jednak nie może być
brana jako stała, gdyż ziarno emulsji, wielkość, rodzaj i jakość
obszaru opracowywanego, następnie indywidualne zdolności
obserwacyjne autogrametry, wykorzystującego zdjęcia, sprawiają
określenie potrzebnej długości bazy.
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12, Ostateczny wybór stanowisk i zdecydowanie miejsca
terenie po sprawdze~iu! że dany punkt odpowiada
wszystkim warunkom dobrego zd1ęC1a.
13, Wybór stanowisk wykonywa się odcinkami, unikać
aleiY niepotrzebnego rozprzestrzeniania się na całym obszarz~,
:dyż trzeba liczyć się z możliwością całkowitego wykorzystania
.
dni nadających się do zdjęć.
14. Wybór punktów kontrolnych ma na celu ~ante podstawy i oparcia zdjęciom fotogrametrycznym dla ich wykok d ·
rzystania,
. ..
15. Punkty kontrolne należy tak rozm1eśc1c, aby na aż eJ
parze zdjęć były przynajmniej po 2 punkty, w ten. sposób _ro~łoione, aby jeden z nieb był punktem wspólnym I dla zd1ęc1a
sąsiedniego.
.
16. Zabudowywanie punktów kontrolnych 1 ewentualne
robienie znaków powinno postępować równocześnie z wywiadem:
t7. Praca powinna być tak prowadzona, aby w każdeJ
chwili moatła być przez innego fotogrametrę przejęta.
następuje w
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że da może zmieniać się w dość dużych granicach. Z tych
względów wymaga się w praktyce dla większych odległości takte
wi4;k~zej paralaksy o tyle, o ile to potrzebne dla dokładności
zd1ęc.

Ponieważ jednak na każdym punkcie wykonuje się zdjęcia
z osiami zwróconymi, trzeba mieć na uwadze skróconą w tych
przypadkach bazę.
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Ryc. 12. Zdjęcie normalne.
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W przypadku zwróconym mamy bowiem wzór:
',

z

=

.!_
(/ cos rp ±
a

X2

.

sio 'ł) = .!_
I',
a

gdzie I' wzięte jest jako zmienna ogniskowa. W analogiczny
sposób przy opracowaniu na autografach rozważa się wzór dla
zdjęć zwróconych ze zmienną bazą, która jest zależna od b, X1
•
b'
1 X2, z=a I.
W praktyce dla punktów zdjęcia zwróconego o 35 g należy
zmniejszyć paralaksę o 1/ 7 wartości z tablicy błędów i następnie
sprawdzić, czy jest ona w granicach dopuszczalnych.
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Ryc, ll. Graficzny wyk;es zaletności b, z, dz dla f

= 19,34 cm.
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. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ze wzrastającym x
w kierunk u zwrócen ia, paralak sa wciąż zmniejs za się t. j. błąd
o~leglościowy jest większy. Maksym alna wartość dla x (70 mm)
me wpływa ~a. dłu~ość bazy przr r?w!loJegły~h o~iacb zdjęcia
tak, ze zm01e1szen1e dokładności me Jest takie niebezp ieczne
jak się wydaje na pierwsz y rzut oka, a szczegó lnie, jeżeli zdję~
cia zwróco ne są wykorz ystane, jako zdjęcia uzupełniające dla
~djętego już obszaru , albo mogą być wpasow ane w istnieją
ce
Już punkty kontroln e.
Jako regułę należy przestrzegać: jeżeli zdjęcia zwróco ne
mają być wykorz ystane, jako podstaw owe zdjęcia przy opracowaniu terenu (co jest często uwarun kowane terenem samym)
należy wówcza s wybrać bazę odpowiednią dla zwrócen ia, a wię~
o 1/ 7 większą niż dla zdięć normaln ych.
Dla otrzyma nia dobrych wynikó w na autogra fie nie należy
przekraczać górnej j!ranicy paralak sy. Doświadczenie wykazu je
że przy paralak sie 50- 60 mm niektóre obiekty , jak domy, lasy:
krzaki, duże rozczłonkowanie terenu z trudem dają się ująć
stereosk opowo, gdyż wskutek stosunk owo długiej bazy wzglę
dem odległości zdjęcia zostały one z różnych stron odtworz one.
Przy jednosta jnie spadających i prostop adle zdjętych stokach
można pracować i z 60 mm paralaksą. Dla początkuiących
jednak powstają wówcza s trudności w kreśleniu warstwi c na autografie, ponieważ inne obiekty leiące w polu widzeni a, nie mo11ą
być ujęte stereosk opowo, zaciemniają plastyczność obrazu.
Najlepsze warunk i dla paralak sy przy wykorz ystaniu są, ~Y paralaksa wynosi od 10 do 40 mm (uwzględniając odległość zdjęcia).
Przy wyborz e bazy trzeba wziąć jeszcze pod uwastę żadaną
dokładność zdjęcia. Przy wykorz ystaniu we wszystk ich podział
kach bierzem y pod uwagę osiągalną ,traficzń.ą dokładność 0,10,2 mm dla dobrze widoczn ych sygnałów na punktac h try,iono metrycz nych względnie kontrol nych. Przy normaln ym przebie gu
pracy na autogra fach, dokładnej pracy polowe i, starann ym wvwołaniu negatyw ów uzyskuj e się zawsze żądana dokładność.
Odpowi ednio do odległości musi być obrana z tablicy błędów
i długość bazy (przelic zenie 0,2 mm w podziałce wykorz ystania
dla cfz). Przy użyciu tablic widoczn ym jest, te przy większych
odległościach nie jest miarodajną minima lna wartość paralak sy,
a dopuszc zalny błąd odległości dz. Odpowi ednio do tego musi
być ogranic zony obszar wzięty z tablic błędów, dla dopuszc zalnego w zdjęciu minimum i maksim um paralak sy stosown ie do
wybran ej bazy.
'
Czynnośd

na

llłllDowlaku.

Wybór stanowiska i bazy.
Po przygot owaniu planu pracy w domu przystępuje się do
pracy w terenie. Po dojściu na wysokość, na której jest prze·
widzian e stanowi sko, należy sprawdzić, co z daneJ!o stanowi ska
zostanie opracow anym, aby w zaldności od te1to dokonać wy-

-
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boru kierunk u bazy. Przy zdjęciach stereosk opowyc h, dla oprania danej parv zdjęć, miaroda jnym jest zwykle stanowi sko
cowa A dlatego też należy go dokładnie określić, co do poło
i ~ysokości przy pomocy _wcię~ia w~tecz, ~pr~ó.d, ":zl!?l_ęd:
nie ciągu poligon owego z nawiązaniem się do istn1e1ą~eJ stect
nktów tńangulacyjnych. Punkty końcowe bazy powmn y być
~łożone możliwie na równei wysokości, w żadnym razie róż-

i::~

Ryc, 14, Maksymalne pochyleni e bazy zdięcia.

nica wysokości obu stanowi sk t. j. nachyle nie bazy nie może
przekraczać 15°, a to wskutek trudności wykorz ystania zdjęć na
autogra fach przy więcej nac~ylo nej bazie. (ryc: 14).•
Stanow iska A i B powmn y być wza1emn1e widoczn e, ab}'.
przy poziomym ustawie niu łaty _bazy! była _on!1 widoczn a ~ całeJ
swej długości. Kierune k bazy 1 zasięg zd1ęc1a określa się przy
pomocy pryzma tu fotogram etrycz~ eg~. Długo~ć .b~y określa
się w przybliżeniu za pomocą podziałki artylery1sk1eJ w lornetce
i tyki trzyman ej przez robotni ka, według wzoru ~ =K; D = ~
gdzie m
długość tyki w metrach , K = kąt zmierzo ny lornetką,
wyrażony w tysięcznych artvlt;ryjskich,. D = odleg~oś~ .~ km.
Obranie właściwej bazy, Jak rówrueż położenia JeJ 1 dłu
gości przedst awia nieraz znaczne trudności. Ścisłych okr.eśleń,
co do wyboru bazy nie można podać, gdyż różnym stanowi skom
odpowiadają różne właściwości przyrod y (pokryc ie i rzeźba
terenu). Trzeba jednak trzymać się następujących wskazó wek:
a) Długość bazy, która jest o)ueślona odległością zdejmo wanego terenu powinn a być, o ile możności, tak wybran a,
aby wykona ne zdjęcia można było wykorzystać z żądaną

=

dokładnością.

b) Pochyle nie bazy nie może przekraczać 15°.
c) Kierune k bazy określony jest ściśle ukształtowaniem zdejmowane go obszaru (zastoso wanie prvzma tu fotogram etrycznego).

Warunki widzenia:
al Wycine k zdeimow anego terenu z obu stanowi sk powinie n

być całkowicie widoczn ym, tj. niezasłoniętym przez drzewa,

pagórki , gałęzie i t. p. (krzaki i pojedyńcze drzewa można
wyciąć).

-
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b) Zdjęcie pow inno obejmować możliwie
cały stok przeciwl e~ły .
~ wyb orze .naj odp owi edni ejs~ ej ~azy
rozm aite trudności. Trz eba zostawić więc wyłaniaj ą się
każdemu wolną
rękę w odp owi edni m trak tow aniu
dan ych war unk ów tere nowyc h. Gdz ie tylk o !est ~oil iwy m, nale.ży
starać się, aby
z wyb orem stan owi sk nie odchylać
się zbyt nio od linii
grzb ietu (najwyższych punktów).
c) Przy zast osow aniu du:tej bazy
nale
uwzględnić miejsca
nie objęte zdjęciami ster eosk opo wymży
i (ma rtwe pola).

Uatawłanle

s t atyw u.

Usta wianie
ności pom ocnik.
śrub, zaci skaj ~c
snąć do ziemi.

staty wu może wyk onać wyćwiczony w tej_
~ZY';)Nogi stat1'WU należy r~zsunąć po. rozl uzm
je z pow rote m, następme ust:1_w1ć I moc ~o en1_u
Na sk~le n:tleży t~ ~sta ~1c ost rza no~, wciaby
wykl uczoną była możhwośc rozs um_ęc1a
ich. ~tos owm e d?
potrzeby , należy w tym wyp adku noga
staty wu związać pasaKDJ,
względnie obłożyć ie kam ieniami.

U■talenle lłnll ■t.anowł•k••

Po zori ento wan iu się w sytu acji i
ciu pod uwagę wszystkich wym agan ych war unk ów, należy wzię
wytyczy ć bazę tj. w yzna czyć linię stan owi sk. W tym
celu ,
ąc na obra nym stan owisk u lewy m A, wysyłamy pom ocni kastoj
z
tyką na przy puszczalne
stan owi sko praw e B. Posługując się
pryz mat em fotogrametryc znym , w któr ym widzimy odci nek
tere
stan owiska, oraz linię stanowisk, skie row nu objętego z danego
ujem y pom ocni ka tak
dług o przesuwając go wpr zód
i wtył, a ż znaj dzie się na odp owied niej linii , którą zazn acza prze wbi
cie tyki . Wów czas
spra wdz amy przy pom ocy lorn etki iz tyki
,
moc nika , przybliżoną odległoś ć między trzy man ej przez postan owis kiem A i B.
Jeżeli odległość ta nie odp owi
ada wym agan ym war unkom dłu
gości bazy , to nale ży ją odp
owi edn io skrócić lub przedłużyć
prze z prze sunięcie stan owi ska B w kier unk
u wyt yczo nym.
Po określeniu w ten spos ób obu pun któw
końcowych bazy
A i B stab ilizu jem y wyb rane mie jsca
rurk i żelaznej i możemy już ustawić na prze z wbi cie kołk a lub
nich stat ywy .
Obc hod zeni e •~ z

łn■trwnentaml

I stat ywa mi w ow6J no,c 1.

Fotogrametry czne wyposażenie polo we (ins
trum enty i przy ·
pow inno być otoc zone największą troskliw
ości ą. Przede
wsz ystk im nale ży:
1. Unikać wszelkich wstrząśnień inst rum
entó w. Starannie
zapobieg ać uder zeni om części inst
rum entó w. Odn osi się to i do
częś ci pomocni czyc h.
rządy)

2. Każde zbędne d otyk anie inst rum entó
w (kas ety i głowicy)
prze z pom ocni ków jest wzb ronione.
3. Kam era, teod olit, łaty bazy i skrz ynk
a z kase tam i po·
win ny być ostrożnie prze nosz one w opak
ników, a przy każd ym tran spor cie elas tyczowa niu prze z pom ocnie uQlieszczone.
4. Po wyk onan iu prac y na stan owisku, szcz
egól nie zaś gdy
jest wilgotne pow ietrz e, nie pow inno się
zani
edba
ć odp owie d·
nieg o wyc zysz czen ia inst rum entó w (odkurzy
ć, wytrzeć, ewe ntualnie naoliwić ).

-•••

Ryc. 15. Ustaw ianie nóg ,taty wu aa klina
ch.

Na grun cie miękkim nale ży wbi ć klin ~re~
nian y pod ½ażd ą
nogę stat ywu. Klin y te opa trujemy
zac1
ę~ie
m, ab y umknąć
rozsunięcia się nóg (ryc. 15). Przy silnym
w1! t rze, co w góra.eh
często ma miejsce, niezbędnym jest obci
ąże01e stat ywu kamieniami.
Gór na płaszczyzna stat ywu powinna
za pomocą skró ceni a odp owi ednich nóg stat być spoziol!lowana
wia się głowicę, przy moc owuj ąc ją d o staty ywu. Nas łęprue _ustazaciskowej, znajdującej się w futerał~ wu za. ~omocą srub y
z głowicą, tarczą celu i pionem. W resz cie alu.mim? w~m . wra z
pudełkową, znajdującą się na głowicy p poziomuJe się hbelkę
rzy pomocy śrub do
poziomowania.
U■tawianie

kam ery.

Po otw orze niu skrzy nki wyciąga
kamerę z podstawką, trzymając .mocno foto grametra ostrożni e
Nas tępnie pom ocni k przy trzy muJ e obur za wys tające uchwyty.
ącz pods ~awę z _kai_nerą,
foto gram etra zaś zdej muj e kamerę z pod
staw y 1 usta wia J ą na
głowicy, przymoc owa nej uprz edni
o do staty wu.
.
Po włożeniu trzpieni a kam ery do pier ście
nia głowicy~ prz!kręca śrubę zaciskową głow icy w
o. _Tera~ poz10m~Je
kamerę w następuj ący spos ób: kam era praw
otTz
ymu
1e taki e P<?ło~eme,
aby libe la I (ryc. 16) znal azła się na linii
d~ pozi omo wan ia głow icy 1 i 2. W, tym , łącząc~i dwie srub y
położemu _nal eży_ na_Jpier w zrównoważyć libe lę I prze z Jedn ocze
lub od sieb ie śrub 1 i 2. Gdy t o osią sny obro~ do _sieb! e
gnięto, poz1omu1e się
---•lllllicl

Sł.

Geogr . 26•
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libelę II tylko przez odpowiedni obrót śruby 3. Czynność tę
należy powtarzać tak długo, aż obie libele zostaną spoziomowane
Po spoziomowaniu libeli można przystąpić do czynności, zwią~
zan~ch z fotografowaniem opisanych w rozdziale „Zdjęcia foto-

graficzne".

3

Tarcza celu (ryc. 17) powinna być ustawiona zawsze na
szystkich statywach. które w danej chwili nie mają innego
:astosowania (tj. są ustawione, a nie stoi na nieb ani teodolit.
ani kamera).
.
Usta wienie i zdejmowanie tarczy celu należy do wpraw10nego pomocnika.
Ustawienie laty bazy.
Łatę bazy wyjmuje się z futerału i zestawia się ostrożnie
w sposób następujący: fotogrametra trzyma głowicę łaty, pomoc-

C " " ' "1 111 )

Ryc, 17. Ta,c za celu,
Ryc. 16, Poziomowanie kamery.
U•tawlenłe

teodolitu.

Ustawienie teodolitu nie wymaga specjalnych wskazówek,

gdyż stosuje się tu ogólne wskazówki, jak i przy zwykłych
instrumentach. Zastosowanie śruby mikrometrycznej do mie-

rzenia bazy jest omówione w rozdziale "Pomiar bazy".
Ustawienie tarczy cela.

Na stanowisku B ustawia się statyw z głowicą w ten sam
sposób. jak na stanowisku A. Następnie wyjmuje się z pudelka
alumimowego tarczę celu i wkłada się ją na głowicę razem
z pierścieniem. Po spoziomowaniu głowicy, skierowujemy tarczę celu stroną ze strzałką w kierunku na stanowisko A i w tym
położeniu zaciskamy śrubę zaciskową głowicy.
390
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nik zaś części przedłużenia, które odpowiednio do znaków
(ryc. 7) łączy się razem z głowicą łaty. Następnie przymo·
cowuje się ie przekręcając pierścienie w prawo. ~ak zmont?·
waną łatę bazy umieszcza fotogrametra na głowicy . . Nal~zy
unikać zestawienia łaty bazy na statywie samym, gdyz mo~a
przy tym łatwo wygiąć łatę, względnie czop. Łatę bazy skierowuje się zapornocą lunetki, znajdującej się na głowicy łaty na
oś pionową teodolitu (na stanowisku A), następnie w tym poło
żeniu umocowuje się śrubę zaciskową głowicy. Należy przekonać się, czy łata leży poziomo i ewentualny błąd usunąć śru
bami głowicy.
Zogniskowanie lunetki przy łacie bazy uskutecznia się w ten
sposób, że najpierw nastawia się na ostrość krzyż nitkowy przez
obrót łożyska okularu, następnie nastawia się na ostrość na
Przedmiot zapomocą wysuwania i wsuwania rurki okularu.

-
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Ustawienie łaty bazy powinno być wykonane przez foto-

grametrę względnie przez wyćwiczonego w tym i staranfiego

P?mocnika. Częsta kontrola tej pracy jest niezbędna, szczególnte w początkach.
Pomłar

baq, (wprost).

Pomiar bazy odbywa się zapomocą śruby do mierzenia
bazy (umieszczonej przy teodolicie) i poziomo ustawionej łaty
bazy ze stanowiska A na B lub odwrotnie.

rzekręcając zawsze śrubę do mierzenia bazy w prawą stronę.
iotem odczytujemy na podziałce i na bębenku cyfry pokrywa·
jące się z czarną kreską na osłonie bębenkowej i dyktujemy
iszącemu, wymawiając liczbę potrójni~ np. 17 - 2~ ----: 3, 17 na
~odziałce 28 na bębenku, 3 zaś szacuJemy, a zap1su1ący, powtarzają~ odczyty, wnosi je na ostatnią stronicę dziennika pod
rubrykę „odczyty na mikrometrze lewym".

Ryc. 18. Pomiar bazy.

Ryc. 19.

Jeżeli długość łaty bazy oznaczymy przez s, stały współ
czynnik śruby mikrometrycznej przez k, zaś różnicę odczytów
na bębenku śruby przez n, to z przytoczonego rysunku (ryc. 18)
otrzymamy następujący wzór:

sn:b = n:k
b =~
n
Długość bazy mierzymy z dokładnością do 1 : 2 OOO długości.
Przed rozpoczęciem pomiaru luneta teodolitu otrzymuje
położenie wyjściowe, tj. po zwolnieniu śruby zaciskowej, alhidadę
obraca się tak, aby odczyt na noniuszu I i II był 100!1 i 300Y.
Śrubę do mierzenia bazy ustawia się na punkt środkowy, któremu odpowiada podziałka na bębenku śruby 20 OOO. W poło
żeniu tym zaciska się śrubę alhidady, zwolniwszy uprzednio,
przez całkowite wykręcenie śrubę leniwkową albidady i skierowuje się lunetę na środek łaty, znajdującej się na stanowisku B,
następnie dokładne ustawienie uskutecznia się za pomocą śruby
leniwkowej limbusa. Po sprawdzeniu czy libele są spoziomowane, można rozpocząć pomiar bazy.
Patrząc w lunetę obracamy jednocześnie śrubę do mierzenia bazy ku sobie tak długo, aż nitki pionowe w lunecie
teodolitu przejdą przez lewy (w lunecie prawy) znaczek celu
łaty (ryc. 19). Teraz z powrotem ostrożnie obracając śrubę
doprowadzamy do pokrycia poiedyńczej nitki lunety ze środ
kową kreską znaczka celu. Jeżeli przy obracaniu tym minę!0
się kreskę, należy wrócić do poprzedniego bocznego ustawien1a
i powtórzyć cały przebieg aż do uzgodnienia nitek {ryc. 20)

-
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Ryc. 20.

Pomiar bny.

Ryc. 21.

Teraz znowu, patrząc przez lunetę, obracamy jednocześnie
śrubę mikrometryczną bazy od siebie tak długo, aż trafimy
w pobliżu prawego (w lunecie lewego) znaczka celu.
Wtedy ostrożnie obracamy śrubę mikrometryczną dalej

w lym samym kierunku, dopóki nitka lunety nie pokryje środ
kowej kreski znaczka celu. Należy unikać przy tym zupełnego
wykręcania śruby, gdyż

w tym wypadku pomiar straci na dokładności. W razie przejścia przez środkową kreskę powracamy
~o pierwotnego bocznego ustawienia, jak wskazuje ryc, 21 i raz
Jeszcze nastawiamy.
Gdy dokładne nastawienie jest uskutecznione, wówc-zas
znowu odczytujemy na podziałce i na bębnie i jak uprzednio
dyktujemy zapisującemu liczbę, którą wpisuje pod rubrykę „Odczyty na mikrometrze prawym".
.
. Ten sposób nastawienia, zawsze w jedną stronę, wykonuJe
się dlatego, aby wyrugować wpływy błędów spowodowane

-
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martwym _ruchem_ sko~u śruby.. Ponieważ sk<;>ki śruby mikro!Detry~zneJ. do mierzenia bazy me we wszystkich miejscach są
•~ealme row!1e, należy po każdej parze odczytów przesunąć
n~e~o f:>U!1kt srodk~wy (~O 00~), ażeby_ przy :WPr.owadzeniu śred
meJ rózrucy odczytow umknąc błędu rownom1erme wzrastającego
Z tego względu po wykonaniu pierwszej pary obserwacyj·
przesuwamy nieco (mniej więcej o szerokość znaczka celu w kie~

~
~

~

$~

$

I

I
I
II
II
I

~

pierwsza para odczytów

$

~

cp

druga

czwarta
piąta

tjJ
Ryc. 22.

I

trzecia

I

szósta

"

"
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p r z y k ł a d li c z b o w y:
v, = a 1 - I =
0 1 = 425,5
a, = 425,5 112 = a1 - t =

=a
= a4 Vs = a& v =a

a, = 425,6
a,= 425,5
a•= 425.6

v,

"

"

"

(a) =

"

"

I

Pomiar bazy.

kładny.

. .Po ukoń<;zeniu obserwacyj pomiaru bazy, tworzy się odraza
rózruce każdeJ p~ry odczytów i zapisuje się pojedyńczo dla każdej
pary obserwacyJ z prawej strony za ramką, Przy tej okazji
sprawdza !otogrametr~ ewentualne usterki zapisującego i określa
dokładnośc obserwacJ1. Średni błąd obserwacji nie powinien
przekraczać 0,6 podziałki bębna.
Średni błąd pojedyńczej obserwacji określa się ze wzoru:

m =± lli~;;-=c.i ;
a więc znajduje się najpierw średnią arytmetyczną (t. = (al)
n
z 6 różnych odczytów, wypisanych z boku tabliczki obserwacji.
394

a6

=

425,5

= 425,6 = 425,5 I = 425,6 t = 425,5 -

6 -

6

425,5 425.5 -

I
t

9 -

v4

"
"

r_unku ruchu. śro~kowego) lunetę, zap_ornocą ruchu leniwkowego
hmbusa, co lt:St 1ednoznacznym ze zm1~ną położenia środkowego.
Następnte powtarzamy obserwaC)e i odczytywanie w kie~unku odwrotnym, a więc n_ajpierw na lewym mikrometrze
1 prawym, a P<;>łym na prawym 1 lewym. Należy przy tym uważać
a~y śrubę ID:tkrometryc~ną nastawiać zawsze w tym samy0:
kierunku, a więc z praweJ strony ku lewej w stosunku do środka
z:naczka c!lu. Pracę t~ wykonujemy 6 razy (6 par obserwacyj
tJ. o~cz_ytow) przy ka~d~razo~ym przestawieniu środkowego
połozema, po wykonaruu Jedne) pary obserwacyj.
Przy zmiat?-ie nastawienia położ~ni~ środkowego należy postęp~wac w takt spos~~. a~y p_rzesuruęc1a położenia środkowego
w obie strony były mnteJ w1ęceJ równomiernie podzielone (ryc. 22).
. , . Nastawienia i ?dczyty powinny następować po dokładnych
1 sc1słych obserwąciach, aby otrzymany wynik był dobry ; do-

-
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()trzymane błędy v podnosi się do kwadratu, tworzy się ich
surnę dzieli się następnie przez ilość obserwacyj pomniejszonych
jed'ność (n - 1)1 wyciąga się z. teg~ pierwi~stek kw~dra!ow~
0
i jako wynik ostateczny otrzymuJe się średni błąd po1edyncze1
obserwacji, który nie powinien być większy od 0,6 podziałlii
bębna.

I

cp

Określa się następnie błędy poszczególnych obserwacjj, tworząc
óżnice między obserwacjami, a średnią arytmetyczną: v
a - t.

v. z = 0.00
v21 = 0.00

= O.O
= O.O
425,5 = 0,1
425,5 = O.O
425,5 = 0,1
425,5 = O.O
425,5
425,5

va' =

vł =
"':,z

= 0,01

vl = o,oo
(v . v)

m

O.Ot

o.oo

= 0,02

2553,2

= M=
n

2553,2
6

=

425,5

= ±V<"·
v> = ±li 0-50 ~ = ±
n- 1

o.063

<

o.6

Obliczenia tego nie przeprowadza się w polu dla każdej
obserwacji, tylko co kilka, dla zorientowania się co do dokład
ności obserwacyj, Wogóle zaś należy zadowolić się tym, aby
nie robić większego błędu (przy odczycie samym) niż
0,2
podziałek bębna, t. j. nie powinno się przekroczyć największej
różnicy pojedyńczego maksimum 0,4 - 0,6 podziałek bębna.
Jeżeli który z odczytów różni się więcej, to należy go. powtórzyć pojedyńczo niezależnie od reszty.
Na stanowisku
wpisujemy do formuiarza dane, mające znaczenie dla obliczenia
bazy, a mianowicie:
a) rodzaj pomiaru,
b) długość laty,
c) szkic ońentacyjny.
Biorąc pod uwagę względny błąd dokładności mierzenia
bazy 1 : 2000 długości dla średniego błędu obserwacyjnego ± 0,2
podziałki bębna, pomiar bazy wprost może być dokonany tylko
w poniżej podanych granicach.

+

s

1m

3m

b

50m

150m

Granice maksymalne są wyrównane do 5 m wzwyż.
Pomiar bazy z punktami

połrednlmł.

Jeżeli dla wykonania stanowiska fotogrametryczneg~ potrzebna iest większa baza, iak w wyżej przytoczonych granicach

-
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wówczas przeprowa dza się pomiar bazy przy użyciu punktó
pośrednich. Granice, które nie mogą być przy pomiarze prz:.
kroczone, podaje tabela następująca:
8

1m

Jm

b

145m

435m

W szczególny ch wypadkac h można zmierzyć dłuższą bazę
za pomocą kilku punktów pośrednich, jak na rysunku
(ryc. 25).
Jednakże metodę tę należy stosować w wyjątkowych wypadkach, gdyż wynik pomiaru, wskutek wzmożonego wpływu
błędów, byłby nazbyt niedokładny, a obliczenie za długie. Za-

także

Granice maksymaln e są wyrównan e do 5 m wzwyż (ryc. 23).
li

A

C

B

Ryc. 23. Pomiar bazy z punlctami pośrednimi.

Pr~y tym sposobie pomiaru bazy przebieg pracy jest

następu1ący:

Dług?ść _bazy, którą mamy pomierzyć dzielimy na dwie
i us!,awiamy statyw z głowicą
1 z_ł8:tą bazy na sr~dkowym stanow1sku. Należy przy tym starac s1~, abr A, B 1 C leżały na jednej linii, którą wymierzam y
bezp«;>sredmo za pom<;>cą teo~olitu. Następuje pomiar odcinków
AC 1 BC_ od stanow1ska A 1 B ku stanowisku środkowemu C.
Przy pomiarze ~azy należy łatę bazy odpowiedn io skierować
~ s!t"onę stanowiska , z którego się mierzy. Pomiar uskuteczni a
się Jak przy pomiarze bazy wprost.
•
. Jeżeli. z jakichkolw iek względów niemożliwym jest ustawieme stanowiska C na prostej A- B, wówczas C może być obrane
z boku poza stanowiski em A i B.

"!I przybhżentu r_ówne części

C

b
Ryc. 25, Pomiar b azy z pUDktami

pośrednimi.

nim zastosuje się ten sposób, korzystnie jsze będzie sprawdzenie, czy nie da się określić punktu B za pomocą wcięcia wstecż
względnie wprzód.
Poirednł

(z

pomiar bazy.

bazą pomocnic:ią

b')

Przy pomiarze dłuższej bazy nie zawsze możliwym jest
wynalezien ie punktu pośredniego (n. p. gdy stanowiska przedzielone są głębokim wąwozem).
W tym wypadku jest się zmuszonym posługiwać się bazą
pomocniczą. W tym celu należy ustawić 3-ci statyw przed lub
o

:~B
C
Ryc. 26. Pomiar ostrego kąta B teodolitem.

Ryc. 24.

Pomiar bazy z punktami pośrednimi,

Jednak odległość A C i BC powinny być w przybliżeniu
równe, kąty a i ~ należy mierzyć teodolitem (ryc. 24).
W obu wypadkach należy wykonać na ostatniej stronicy
formularza odpowiedn i szkic, przedstawiający wzajemne poło-
żenie. stanowisk z orientacją ku północy. Ponieważ pomiar
baz~ Jest podwój.ny, należy sporządzić drugą ramkę dla wpisywa01a odczytów 1 średnich arytmetycz nych.
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za jednym z dwu stanowisk w odległości około 1/ 0 długości bazy,
którą mamy zmierzyć. Statyw ustawiamy w ten sposób, aby
położenie bazy pomocniczej było mniejwięcei prostopadłe do
położenia bazy właściwej.
1. Pomiar ostrego kąta ~ teodolilem.
Łatę bazy (przeważnie długości 1 m, z powodu małej odległości AC) umieszcza się na stanowisku C i skierowuje się w stronę
A, skąd wykonuje się pomiar b' taksamo jak przy pomiarze
wprost (ryc. 26).

-
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Zapi sy ~a ostat niej stron ie form ularz
się normalnie
po wy½oąaruu. odpo wied nieg o szkic u. Kątya arobi
i
~
stan.o wisk u A 1 B teod olite m i. zapis uje się na. ostatmierzy się na
niej stron icy.
P?nteważ kAt ~. _dla_ ~trzy mani a dobr ego wym
ku
pom
iaru, powimen wyno sie naJmmeJ 10°, więc baza pom ocni
cza
powi
nna być
tak wyb rana co do swej. dłu~ości, aby ten waru nek
był
spełn
iony.
~ł_u~ość ba.zy pomocmczeJ powi
być równ a lub więk sza
ntz /5t a więc długość bazy b' > 1nna
/ 5 b.
b

C
Ryc. 27. Pomi ar ostrego kąta ~ :ra pomocą pomia
roweJ śruby bazy.

2. Pomiar ostrego kqta ~ za pomocą pomiarowej śrub
y bazy.
Pom iar kąta ostrei!o za pomocą pom iarow ej
stosu je się wów czas jeżeli odległość AC jest zbyt śruby bazy
mała aby ją
można było zmierzyć przy pom ocy łaty bazy
.
Spos ób postępowania przy tym pośrednim pom '
iarze jest
P<?dobny_ do _popr zedn iego , opisa nego z tą różni
cą, że kąt ~ wymierzl_l się ~te na kole po_ziomym teod olitu , a śrub
do mter zeru a ba;r;y. Pomeważ ten spos ób pom ą pomiarową
iaru kąta j~st
znac znie dokładniejszy niż pom iar teodo litem ,
może
prze to zastąpić pom iar dłu~ości bazy pom ocnic
zej.
Następująca tabe la wska zuje, jak wielką
może być długość
bazy pom ocnic zej, by względny błąd bazy
= ~n ie był przekroc zony , t. zn. jakiej długości może być wym
ierzo na baza za
pomocą określonej bazy pom ocni czej
przy
zasto
sowa niu przytoczot'lych waru nków :

d/

b'

Sm

tOm

b

225m

400m

. Również i w tym wypa dku, gdy kąt ~ należy okre
ślić śrubą
bazy , trzeb a wyznaczyć bazę pomocniczą możl
iwie
pros topa dle do linii stano wisk , przy czym kąt a (okoł
o 90°) okre śla
się teodo litem (ryc. 27).
Pom iar ostre go kąta ~ wyk onuj e się w
spos ób, że najpierw ustaw ia się śrubę pomiarową bazy naten
nasta
kow e i skier owu je się na przybliżony środek bazy wien ie środ
Na stano wisk u A i C umie szcz a się tarczę celu pomocniczej.
i rozpoczy na
398
pomiarową
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• obse rwac je, zapisując w formularzu. Przy pom
iarze ką ta ~
się tawie nie środkowe pow inno być zach owan
e
podc
zas prze nas
k'
• tu
. pom.iaró
biegu wszy st 1ch szesc
w.
Przy poch ylon ej bazi e pom ocni czej należy nast .
awić lunetę
t odol itu odpo wied nio do wysokości tarcz celu.
e Baza pom ocni cza może_ być równ~eż ~o~ erz~
na taśmą sta:
Iową. Należy przy tym, umkać przeciągmęct
a tasmy; ~dległ~śc
nie powi nna być większa jak 15 ~·. 9dy baza
wym ierzo na taśmąi należy okreśhc 1e1 nach ylempo~o.cn~cza J!st
e, 1ezeh pom1ar
wyko nany został w teren ie nieró wnym .
..
Dla zapi sania pom iaru kąta należy w form ularz u
zrob1
c odpowiednią rubrykę na ostat niej stron
icy.
Dokładność pom iaru kąta za pomocą śruby wyn
osi 1", pr~~
każdym pośrednim pom iarze bazy . należy
~yko n~c na ostatme1
stron icy form ularz a szkic zwyczaJny z onentacJ
ą ku ~ółnocy.
Ta meto da pom iaru bazy ze wz~lędu na ,s½om
p~1kow~n~
obliczenia, pow inna być stoso wana , o ile ~oż~~sc1
,
naJrz
adzieJ.
Jednakże, gdy wyb ór dłuższej bazy pomocrucz
e1
można posługiwać się i tym spos obem z dobr Jest wy~l uczo ny,
ym skutk iem.
Po prze prow adze niu pom iaru bazy ze wszy stkim
i szczegółami prze chod zi się do pom iaru kątów.
Za.- ;•ze• enle ■leci trian gulac yjnej .

Przystępując do zdjęć fotog rame trycz
prze prow adza
fotogrametra za,lęszczenie sieci trian gula cyjnnych
ej, celem przy goto wani a dost atecz nej ilości punk tów pods tawo
wych .
Zagęszczenie sieci tńangulacyjnei IV rzędu
prze ~row a~za
się zapomocą wcięć wste cz wzgl. wprz
ód. Stos owam e. wc1~ć
wprz ód jest dogo dnie jszym , ze względu na
pros
W cięcia wste cz nato mias t daj~ mo~ność otrzy ts~e oblic zenia .
mam a ws1_>6łrzęd
nvch na pods tawi e obse rwac Ji na 1ed n~ tylko
nieje dnok rotni e decy duje o wyb orze te1 ~łaś .stanowisku, co
me. met? dy dla
określenia współrzędnych dane go punk
tu, mimo zw1ązan1a z tym
dłuższych obliczei>., niż przy wcięciu
wprzód.
Zasa dnic zo pom iar kątów wyk onuj e się na stano
wisk ~ A.
Jedn ak gdy to jest niemożliwym, można przeprow
adzić go 1 na
stano wisk u B.
Pom iar kątów ma na celu:
1. Określenie współrzędnych fotog rame trycm
ego stano wisk a
(przeważnie zapomocą wcięcia wstecz}.
2. Określenie współrzędnych punk tów kont rolny
c~, potrzebn_v<:h
do auto gram etryc zneg o wyk orzy stani a zdJęc
(prze wazm e
zapomocą wcięcia wprz ód).
•
3. Pom iar doda tkow ych kątów kont rolny ch.
4. Określenie położenia bazy (azym ut bazy).

-
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Warunki dob_rego ~cięcia_ wstecz są następujące (ryc. 28):
a) I, n, ID 1 5A me powmny leżeć na kole ani w pobliz·
koła.
u
b) a + ~ powinno wynosić najmniej 60°.
c} Kąt a i kąt ~ powinny być większe niż 1()0.
dJ 'ł + 1> powinno wynosić około 90°.

punkt przynajmniej z 3 punktów. Przy stosowaniu wcięcia
w.przód staramy się, aby kąty u podstaw o. i ~ były możliwie
zbliżone do 60° (ryc. 29), względnie aby kąt wierzchołkowy wynosił od 30° do 60°.

I

.

~--------t,fr
5A
Ryc. 28, Wcięcie wstecz,

Ryc. 29. Wcięcie wprzód,

stanowisko lub punkt kontrolny znajduje się w popunktu trygonometrycznego, to dla wyznaczenia współrzęd
nych tego punktu wzgl. stanowiska potrzeba przeprowadzić:
a) Pomiar długości odcinka c, przy małej odległości (do 20 m)
za pomocą taśmy stalowej, przy większej zaś za pomocą łaty
bazy, uwzględniając ewentualną poprawkę dla pochylenia.
bliżu

Za podstawę do . wyznaczania położenia danego punktu
służą~ prócz obs4:r":acyJ 01ezbędnych do określenia tego punktu,
~ó.wmeż dwa wc1ęc1a kontrolne. Należy zaznaczyć, że jedynie
sca_sła, dokł~dna 1;>raca polowa umożliwia należyte wykorzystanie
zdJęć. Zamm więc fotogrametra opuści stanowisko musi być
przekonany, że wykonał wszystkie potrzebne po~iary i że
wszystko zostało zapisane w formularzu polowym.

Jeżeli

I

Określenie wsp6łrzęclaych staaowlaka.

Dla określenia. ":'spółrzędnych stanowiska fotogrametrycznego za pomocą wc1ęc1a wstecz wystarczają 3 kierunki na punkty
o _zn~nych współrzędnych, nie leżące na jednym kole ze stanowiskiem okre~lanym lub w pobliżu koła.
. Zwykle Jednak dla kontroli dokładności i celem uniknięcia
większych bł~dów staramy _się .z~o~serwować dodatkowo jeszcze
dwa . k1!ru!1k1 lub _p~zynaJmmeJ Jeden. A więc wyznaczenie
P_ołozem~ 1 wysok?sc1 danego punktu z wcięcia wstecz składać
się będzie z pomiaru 4 - 5 kierunków na punkty O znanych
współrzędnych.
.
. Przy ~tosowaniu .wcięcia wprzód potrzebnym jest ustawienie sygnałow na okreslonych punktach.
Okreilenie wsp6łrzędaycb punktów kontrolnych.

Punktv _kont~olne określa się przeważnie wcięciem ~przód
po wykonamu zdJęć fotogrametrycznych.
Dla określenia współrzędnych mierzonego punktu wcięciem
wpr~ód wystarcza zasadniczo pomiar z 2 punktów o znanych
wspołrzędnych. Dla kontroli jednak obliczeń qkreślamy dany
400
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6A
Ryc, 30.

Pomiar
w

kątów
pobliżu

dla określenia stanowiska znajdującego
punktu trygonometrycznego.

się

b) Pomiary kątów o. i ~. dla kontroli położenia (ryc. 30), przeprowadzić ze stanowiska I, biorąc dwa dowolne, odległe
punkty trygonometryczne.
Pomiar dodatkowych

kątów

kontrolnych.

Pomiar kątów kontrolnych przeprowadza się na stanowisku A,
dla sprawdzenia dokładności wykonania zdjęć fotogrametrycznych. Głównie stosuie się go pl"zy opracowaniu zdjęć na stereokomparatorze, dla przeprowadzenia obliczeń dla X 1 i y.
Określenie

kierunku bazy (azymutu

zdjęcia).

Przy pomiarze kątów należy również pomierzyć kierunek
na stanowisko B, celem określenia kierunku bazy i związanych
z tvrn azymutów poszczególnych zdjęć (zwróconego w lewo, normalnego, zwróconego w prawo).

-
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Należy z_awsze wyko~ać na ostatniej stronicy formularza
folowego szktt: prosty, darący przegląd pomierzonych kierunów, co ułatwia późniejsze oblicienia i wykorzystanie zdjęć
(ryc. 31).

-

łforver/a.

~r~ltS•BV /

Mary,,

~H~w
Ryc. 31. Szkic pomierzonych kierunków,

. ~szystkie obliczenia, dla określenia współrzędnych stanowisk 1 pu~któ~ kontrolnych, or~z ich wysokości wykonuje się
na odpow1edmch formularzach.

Jeżeli

na danym obszarze niema odpowiedniej ilości punkspółrzędnych względnie, jeżeli są nie równomiernie rozłożone, należy pomierzyć dodatkowe punkty tak, aby
ołożenie ich odpowiadało warunkom zdjęcia.
_
p
Punkty kontrolne powinny być tak wybierane i oznaczone,
aby rysowały s!ę osł:o na z_djęciu i aby ie możn~ ła_t~o hy!o
zidentyfikować 1 zanuerzyć z mnego stanowiska. Na1lep1eJ nada1ą
się do tego kościoły, pojedyńczo stojące domy, charakterystyczne
drzewa, pojedyńcze krzaki, ostre wierzchołki gór, wystające
skały itp.
Położenie punktów kontrolnych powinno być tak wybrane,
aby mogły być wykorzystane przy autogrametrycznym opracowaniu t. j. paralaksa nie powinna być mniejsza jak 10 mm,
a większa jak 40 mm (dla podziałki 1: 10000 i 1 :20000). ~yznaczenie punktów kontrolnych z dwu końcowych stanow1sk
bazy nie powinno mieć miejsca, gdyż kąt przecięcia przy danym punkcie byłby zbyt ostry. Wyznaczenie położenia punktu
kontrolnego następuje za pomocą wcięcia wprzód z kilku róż
nych stanowisk. W zasadzie należy uważać, by punkty te posiadały kierunki kontrolne. A więc ogólnie biorąc należy wyznaczać ie z trzech różnych stanowisk co do położenia i wysokości.
Ażeby można było stale orientować się w dalszym przebiegu pracy, trzeba prowadzić w dzienniku notatkę zaobserwowanych punktów według wzoru (ryc, 33).

tów o znanych

Wyznaczenie połołenla ł wyaokołcl panktów kontrolnych.

Przy wykonywaniu zdjęć naziemnych należy pamiętać że
dla _wykorzystania ich na autografie wzg}. stereokomparat~rze
PQWmny być dane przynajmniej po C,wa punkty kontrolne dla

Stanowiska,
punkty kontrolne itd.

I

rt
Poty-

Obs ~ rw i cjal
2
3
4
Turkul

tewska

I•

Uwagi

5
Uzupełnić

P• k.

kujące

14

2 braobserw,

Pojed~cze drzewo

Punkt kontrolny 23

Ryc. 33. Dziennik obserwowanych kierunków,

o
2

Ryc. 32. Rozłożenie punktów kontrolnych,

każdej pary zdjęć. A więc na cały obszar objęty na zdjęciach
~ jednego stanowiska (zdjęcie normalne• zwrócone w )ewo
1 w prawo) przy jaknajkorzystniejszym rozłożeniu punktów wypada cztery p~nkty kontrolne, znane co do położenia i wysokości.
. Rozłożenie, ~yc~ puoktó~. powinno być tak wybrane, aby
lezały one w rozneJ odległosc1 od stanowiska fotogrametrycznego (ryc. 32).

-
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Jako punkty kontrolne obieramy w pierwszym rzędzie
punkty trygonometryczne i sygnały o znanych spółrzędnych. Przy
wszystkich punktach należy w rubryce „uwagi11 wykonać zwykły
szkic krajobrazu, na tle którego rzutuje się dany punkt tak, aby
następn ie przy autogrametrycznym wykorzystaniu umożliwić
dokładne nastawianie i zidentyfikowanie danego punktu. Szkic
powinien być przedstawiony tak, iak widać dany punkt w okularze lornetki, a nie gołym okiem.
Przebieg pomiaru

kątów.

Przed rozpoczęciem pomiaru kątów fotogrametra wp1su1e
w formularzu wszystkie punkty w takiej kolejności, jak będzie
przeprowadzony pomiar, aby

zapisujący następnie miał

do zano-

-
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towania jedynie dyktowane odczyty. Wpisuje się więc punkty
trygonometryczne, punkty kontroJne1 stanowisko B, od lewej
ku prawej tak, jak rozmieszczone są one w terenie, Wszystkie
zapisy powinny być wykonane z największą starannością i dokładnością, aby uniknąć po tym jakichkolwiek wątpliwości. Na
~t~no~i~ku B należ.~ zdjąć łatę bazy, złożyć ją do futerału, a: na
JeJ m1erscu wstaw1c tarczę celu1 zwróconą do stanowiska A
Gdy pomiar kątów następuje po pomiarze bazy, należy zwolnić
przy teodolicie śrubę mikrometryczną do mierzenia bazy następnie sprawdzić libelę i rozpocząć pomiar kątów.
'
Przed tym sprawdza się nastawienie na ostrość krzyża
nitkowego w lunecie (najlepiej kierując lunetę ku niebu). Ewentualną nieostrość usuwa się przez przekręcenie okularu w lewo
lub w prawo,
Ostre nastawienie obrazu obserwowanego przedmiotu uskutecznia się przez zogniskowanie lunety za pomocą pierścienia
do nastawienia na ostrość, znajdującego się obok okularu lunety.
Przy nastawieniu obserwowanych punktów należy przestrzegać następujących zasad:
1. Nastawienie lunety przy pomiarze kątów poziomych na
poszczególne punkty powinno odbywać się w jednym kierunku, celem zmniejszenia błędu powstałego wskutek martwego skoku śruby Ieniwkowej. Jeżeli przesunęło się lunetę
przez dany cel, należy powrócić do pierwszego położenia
lunety tak, aby cel znajdował się z przeciwnej strony
krzyża nitkowego i śrubą leniwkową naprowadza się śro
dek krzyża na dany cel.
2. Nastawienie lunety przy pomiarze kątów pionowych wykonuje się zawsze od góry do dołu, t. zn. doprowadza się
nitkę poziomą z góry do obserwowanego punktu (w lunecie odwrotnie).
Przy większej ilości obserwacyj w górach, najpierw przeprowadzić należy pomiar kątów poziomych w dwóch poczetach.
~ Pomiar kątów pionowych przeprowadza się dla każdego punktu
oddzielnie w obu położeniach lunety, dla uniknięcia dużej
przerwy między obserwacjami, co przy zmiennej atmosferze
górskiej ujemnie wpływa na wagę obserwacji..
Podczas pomiaru kątów należy unikać chodzenia koło
instrumentu, gdyż łatwo może to wywołać nie potrzebne wstrząś
nienia. Poszczególne odczyty dyktuje się wyraźnie zapisują
cemu np. 125 gradów1 18 - 5 itd. Obserwuje się więc kierunki
do wszystkich punktów zapisanych w formularzu, jeden po drugim, przechodząc punkty od lewej strony ku prawej, przy prawym położeniu lunety. Po zaobserwowaniu wszystkich punktów
zakańczamy pierwszą połowę I poczetu na punkcie początko
wym, mając odrazu sprawdzian dobrej obserwacji. Wówczas
obracamy lunetę o 200fl i obserwujemy przy lewym położeniu
lunety wszystkie punkty w kierunku odwrotnym, przy czym
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należY również nastawiać obserwowane punkty zawsze w ied11ym kierunku.
..
d .
ł . · I
t
p 0 zakończeniu obserwacJt w rugim po ozemu une Y,
b a się lunetę o 2oou powracaiąc do poprzedniego położe
~i:a~rzesuwa koło poziome o 1009 i rozpoczyna się !I poczet:

' zątkach pracy trzeba często sprawdzać zap1su1ącego,
W
pocpowtarzając zapisane kąt y, powm1en
· · Je
· wp~sy
· w a c· czytel. który
I

• · w odpowiednich rubrykach. Gdy wszystkie obserwaCJe
i
t h
b.
ó
me
kątów poziomych z!>staną w obu pocze ac zro 10ne, w wczas
należy przekonać się czy:
t Kierunki w poszczególnych odczytach nie wykazują wi~~. szych różnic w obu położeniach lunety, (dopuszczalna roznica - dwukrotna wartość noniusza).
2. Różnice kątów pomiędzy poszczególnymi punktami obu
poczetów są dopuszczalne,
.
Jeżeli okaże się większa odchyłka należy daną obsenyac1ę
cały poczet powtórzyć. Przy dokładnym nastaw1emu
i zapisywaniu błędy są wykluczone.
.
.
Po skończeniu pomiarów kątów poziomych, przeprowad~a
się pomiar kątów pionowych. Przed każdym odczy!em nalezy
poziomować libelę koła piono":ego. Przy podawam,~ odczytu
należy również podać zapisuJącemu na 1aką częsc sygnał~
względnie punktu był mierzony kąt pionowy (np. górl!a kr_awę~z
krzyżaka, wiązanie itp.) oraz trz':ba wykon~ć odpow1edru szkic
w uwagach przy każdym pun~c•~· . Kąty p1~nowe w obu poło
żeniach lunety powinny dopełmac się do 200 .
Z teodolitem jak i z wszystkimi p~zyr~ądami na~eiy ?bchodzić się z całą ostrotnością i pieczoł?w!tośc1~, aby uruknąc _zbęd
nych wstrząśnień. Sruby zac1skowe1 me mozn~ _prz~k~ęcac ~byt

albo i

mocno. Odczyty powinno się dokonywać um1e1ętme 1 uwazme.
Po przeprowadzonym pomiarze należy wpisać do dzien1;1ika
zaobserwowane kierunki1 aby ciągle mieć na uwadze braku1ące
kierunki do poszczególnych punktów, które przy następnych
obserwacjach trzeba uzupełnić.
Dokładność określenia współrzędnych stanowiska fotogrametrycznego, wystarcza zasadniczo tak~, aby. do~uszczalny błąd
nie przekraczał 0,1 mm opracowywane) podz1alk1,
Zdjęcia

fotograffczne.

Dobre wykorzystanie zdjęć fotogrametrycznych w równej
mierze ułatwione jest przez dokładne oparcie i pewne i:odstawy
lleodezyjne, jak też i przez odpowiednie przygotowanie negatywów. Dlatego też powinno się używać do zdjęć tylko dobrego
materiału.

. .
Nie należy fotografować przy każdej pogodzie! z. d~ug1eJ
~ strony ze względu na ekono~ię_ pra.cy, . c~asu. 1. pieniędzy
iue może stanowić przeszkody do zdręc1a naJmnteJsza 1uz chmurka.
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Czas zdjęcia P?~":1-ien być tak ~ybrany, aby w zdeimo•
wanym obsz~ze mozhw1e ma!o było cieni. Przy stokach zwróconych na połnoc przedstawia to wiele trudności dlatego tet
często t~zeba f~tografować je pr~y zakrytym słońcu•. W każd}'m
normalme naświetlonym negatywie, partie leżące w cieniu p
jasny~ oświetleniu są niedoświetlone, wykorzystanie ich
utrudnione, czasem niemożliwe albo prowadzące do błędne:
rez_ulla!~• . Ma to mi~jsce szczególniej wtedy, jeżeli jest zby~
duza rozntca czas_u między naświetleniem na stanowisku lew}'
a praw_ym. Pada1ące wówczas cienie są różne, skutkiem teg~
powstaJe fałszywy efekt plastyczny, który szczególnie u początku
Jących aut~grametrów powoduje fałszywe ustawienie znaczk
~ auto~raf1e. ~p. przy obserwacji drzewa koniec cienia zdaj:
się by~ ~ powi':trzu względem tych samych punktów terenu.
Przy .c1emach poJedyńczy_ch drzew, skrajach lasów, ostrych krawędziach autogrametra Jest wprowadzony w błąd, zwłaszcza
gdy stereoskopowe wrażenie różnicy cienia jest odwrócone
t. zw. pseudostereoskopowe. (a więc cień zdaje się być niżej
teren.u): Praktyk.a _wykazuJf:, że warstwice przeprowadzone
w ?1~e1scach zacienionych 01e zawsze odpowiadają rzeczywi•
stosc1, przy n~":llalnycb stokach np. powstają nagłe wklęśnięcia
lub wypukłości I tp.
. W każdym r.azie ~la wykony_wa!1ia zdjęć należy wybierać
naJlepsze wa.runk1 oś~1etl_em?we, 1ak1e można wykorzystać.
. . Dla zonentowa!11a s~ę,, Jaka pora dnia jest najodpowiedmeJsza dla wykonama _zdJęc z d~nego stanowi~ka. duże usługi,
zwł!szcza dla poc;ątlmJących, mo~e ~ddać użycie „tarczy oświe
tlen!a słonecznego (ryc. 34), na ktoreJ są podane kierunki oświe·
tlenia słonecznego między godz. 6 a 18.
Wykonywanie zdjęć rozpoczynamy zasadniczo na stanowisku Iewy,p, zaczynając od zwróconego w lewo, następnie
normalnego 1 zwróconego w prawo.
Nie jest to zasadą stałą, gdyż w zależności od kierunku
oświetleni~ kolejność _zdjęć może być zmieniona.
Jeżeli !1~ stanowisk.u był wykonany najpierw pomiar kątów,
należy w m1eJsce teodolitu na głowicy statywu ustawić kamerę
fotogra!Detryczną, na dru~m zaś tarczę celu, zwróconą w stronę
stanowiska, z którego maJą być wykonywane zdjęcia.
Po spoziomowaniu kamery nastawia się na bębenku prawym numer porządkowy stanowiska, na lewym zaś odpowiedni
znak AL, A, AR albo BL, B, BR w zależności ja.ki rodzai
zdjęcia będzie wykonywany,
'
. ~unetę ~a!Dery !1a~tawia. się na o~powiadający danemu
zdJęciu ~skazrnk, zna1duJący się na górneJ powierzchni kamery.
Następnie, po umocowaniu śruby zaciskowej, ruchem leniwko·
wyI?l dop~owad~a ~ię do zgrania 3 nitek, znajdujących się w lunecie kobmacyJneJ. Po tym skierowuje się lunetę, złączoną
z kamerą, na tarczę celu umieszczoną na stanowisku na drugim
końcu bazy. Dokładne ustawienie kamery uskutecznia się śrubą
leniwkową. Następnie wyjmuje fotogrametra matówkę, oddaje

r:~
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• pomocnikowi i ze skrzynki z kasetami ostrożnie bierze kasetę
1ąwkłada ją do kamery. Przed wyjęciem zasuwy kasety naleiy

~prawdzić, czy zatrzask obiektywu dobrze działa.
Przy wyjmowaniu zaś kasety należy uważać by:
t. Nigdy nie brać kasety za zasuwkę, gdy~ można ją ~ łat•
wością wyciągnąć przy częstym używamu. Kasetę bierze
się zawsze obu rękami, trzymając ją z boku.

2, Przy braniu kasety trzeba uważać na kolej~y n'!mer kas':ty.
Zdjęcia następują zawsze według kole1~ośc1 _ numerow,
uwzględnia się przytem czas p~z~stawama kl_is~ .w kasetach. Nigdy nie należy zosta\\1ac 1ch tam ~łuzeJ Jak parę
dni. Po naświetlaniu kliszy należy włożyć Ją z powrotem
z kasetą do skrzynki, obracając numerację kasety w przeciwną stronę.

3. Kasetę zakłada się ostrożnie w ten sposób, aby przymocowany do nasady kamery rygiel zapadał do wgłębienia
przy kasecie. Trzeba na to zwrócić szczególną uwagę,
gdyż inaczej łatwo jest przy wyciąganiu zasuwki "'Y~i ągn_ąć
całą kasetę i wyświelić kliszę. Po włożeniu _kasety i wyję•
ciu zasuwki przyciska się kliszę do ramki, przekręca1ąc
śruby zaciskowe boczne. Następnie sprawdza ~ię, czy _na stawiony kierunek do tarczy celu na stanowisku B Jest
dobry i czy libele obie są uzgodnione. Błędy ewentualne
należy usunąć. (Niezgodność libeli może być tolerowana
tylko w granicach 2 działek).
407
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Wres zcie wyko nywu je
czasu naświetlenia.
Cz„

się zdjęcie

po obran iu

właściweQo

naiwłetlenia.

Czas naświetlenia obier amy na pods tawie odpo wied
nich
tabel wzi!lędnie przyrządów. Najle psze usługi odda
je
komó
rka
fotoe lektr yczn a do pomi aru siły światła, jako wsze
chstr
onnie
obejmująca wszy stkie dane , mające wpły
w na czas naświetlenia.
Przy określaniu potrz ebne go czasu dla naświ
etlania trzeb a pamiętać zaws ze o uwzględnieniu 4x filtru
stałei!o, który znajd uje
się przy obiek tywie kame ry.
Do naświetlania bierz e się prawą ręką wężyk i trzym
ając
go lekko opus zczon y w dół, aby nie poruszyć instr
umen
tu
na·
ciska się, wytrzymując odpo wied ni czas.
Przy dłuższym naświetlaniu polec a się stosować
ogólnie
przyjęty sposó b licze nia woln o: .,dwadzieścia
jeden ", "dwadzieścia
dwa" , każda wym ówio na liczb a odpo wiad a jedne
j sekun dzie.
Dłuższe okres y wyzn acza się według
zegar ka.
Przy silnym wietr ze trzeb a brać pod uwagę wstrząśnie
nia
instru ment u. Należy więc wsadzić staty w możli
wie najgłębiej
w ziemię, instru ment osłonić paras olem od wiatr u,
nie przesła
niając przy tym pola obraz u. Silnieis1.e
podm uchy należy przeczekać, fotografując w mom encie , kiedy
siła wiatr u jest słabsza.
Po wyko naniu zdjęcia odkręca się śruby zacis kowe
boczne,
wsuw a się zasuwkę do kaset y, kasetę wyjmuje się
po
podn
iesieni u rygla i nakłada się następną kasetę.
Z kolei przec hodz i się do zdjęcia następnego
nego. W tym celu lewy bęben ustaw ia się na literęnp. norm alobra ca się tak, aby wskaźnik jej pokrywał się ze znakiA, lunetę
em A na
górnej powi erzch ni kame ry. dokładne ustaw ienie
następuje za
pomocą śruby leniw kowe j jak poprz ednio
i wres zcie skier owuj e
się lunetę sprzężoną z kamerą na stano wisk
o B.
Przeb ieg wyko nywa nia zdjęcia, jak w wypa dku poprz
ednim. Należy zwracać uwagę na prawidłowe układ
anie kaset
z kliszami, aby wykluczyć naświetlenie dwóc h zdjęć
kliszy. Zachować numerację kaset . Dobr ze jest przyna jedne j
wkłada·
niu kase t do skrzy nki odwracać je, aby mieć kontr
olę wyświet
lonyc h klisz (ryc. 35).
Po przep rowa dzen iu zdjęcia norm alneg o wyko nuje się
zdję·
cie zwró cone w praw o. Bęben nasta wia się na AR,
kame
rze
z lunetą daje się odpo wied nie położenie i zdjęc
ie następuje
podług opisa nych wyte j zasad .
W ten sposó b wyko nane zostały trzy
ia na stan.
A: zwró cone w lewo , norm alne i zwró cone w zdjęc
praw o. Zakłada
się następnie matówkę do kame ry i instru
ment przen osi się
w futer ale na stano wisk o praw e B.
Prze d opusz czeni em stano wisk a mierz y się wysokość
obiek ·
tywu , który m zdjęcie było wyko nywa ne, zapis uje
się w forom ·
arzu na str. 3 rodza je wyko nany ch zdjęć z odpo wied
nimi nume408
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t zaznaczając czas naświetlania i uwagi . speci~ln~,
waru nki atmo sfery czne, następ~•e robi ~tę
1akk. go mktów try<f~nometrycznych i kontr olnyc h, ob1ęt
ych zdJęsz 1c pun
15
ciamiW. t
h
ich odcin.ka~h
erena c łatwych do przeiścia i na krótk
· ) · pods tawie
może ~oto ~a~e tra f~~:;:.:ść Jafy :;v;~ adk~ c:d:
j!uie się ka~
znaiduJąceJ się ~ . . . ·ostrożnie aby części wrażl
iwe i czułe
merę ze staty wu 1 mesi e Ją
. •
nie były narażone na uszko dzem e.
.

!allll i~e ~ :zdjęcia

Ryc. 35• Skrzynka z kasetami (Nr Nr 1 - 12 odwrócone).

. . e kame ry zakładamy na staty w tarczę celu zwró
Nda m1et1sc 'ska B Przy przen oszen iu instr umen
tów na
coną
o
s
anow
i
·
d
większe odległości lub w teren ach trudn ych o prze1· ś ·
al · y
Cła n ez
przenosić je w futer ale.
• •
Ab
n 1"knąć wytw arzan ia się na klisz ach różnyc h c1ent
Y uh
zedm iotów należy unikać dłuższych przer w
!!~~ z~a: ;~wi Jtani em zdjęć na obu stanowiskac~. Ci~n
takie utrudniają autog rame trycz ne wyko rzyst ame zdJęćie bowi em
.
. .
ce tarcz y
Po ustaw1emu
kame ry na. 5•tano wi·sku B w, miejs
.
wdza celu powi nien fotog rame tra na1pierw prze½onac się,d
j~ramieści
jąc ~a mató wce. czy cały obsz.a r, który zamtbaz~:?ż: uw~i
ać na
się rzeczywiście na klisz y· Przy
. t~ b1·ektyw Dla wypoziom zdjęcia, aby zastosować O dtym
O
powi e i
f
korzy stani a autog ram~ trycz nego na dkokartogr:ś1 \dję~adają się
da wyko :
zdjęcia wyko nane obiek tywe m dśr o owym ~ają doda
tkow ych
nane obiek tywe m górny m I1;1b ~ nYJ?l wym aE>
opracowań labor atory jnych 1 obhc~et1•0 ~~b .
.
. . k
Na stano wisk u B wyko nuje s,ę zd1ęc1a analog1c:zo1
e Ja na
stano wisk u A.
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torzq~ek. pracy przy wykonywaniu zdjęć jest następujący •

1.
sta~1ema k~mery w łożysku głowicy statywu.
.
2. Spozto~o~ante kamery (uzgodnienie libel śrubami głowic
3. Nastawrerue lunety na stanowisko A (wsk ź "k
BL y),
lub BR zależnie od rodzaju zdjęcia)
a ru na
,B
4. Ustawienie_ bębna lewego (B L, B albo BR).
5. Sprawdzenie nastawienia na środkowy obiekt
6· Wycią
· gntęcte
· · matowki
,
YW,
i odkurzenie wycięć na ra
7. Sprawdzenie migawki.
mee.
8. Skił·e~ow_anie lunety sprzężonej z kamerą na stanowisko A
9.
a o-zeme kasety.
·
10. Wyciągnięcie zasuwki.
11. Przyciśnięcie kliszy do ramki śrubami zaciskowy .
12
nastawienia lunety na stanowisko;~· spraw•

2

~~;::dub:;f,
1

t3. ~aświ~tl~nie kliszy według określonego czasu naświetJan·
w~ n~eme śruby zaciskowej i włożen.ie zasuwki.
ia.
15. WyJęc1e kasety po podniesieniu rygla.
Zdjęcia normalne i zwrócone w p
k t
. .
logicznie według punktów 3- 15
rawo us u eczma się ana•
14.

Po wykonaniu wszystkich · zdjęć

t

•k

ze zt'laczkiem + w punkcie spionowanym. Na podłożu skalistym
robimy tylko krzyż. Oznaczenie, względnie stabilizację stano,visk można wykonać i w czasie wywiadu. W takim wypadku
przy ustawieniu statywu należy dokładnie skierować pion na
znak +. Ustawienie pionu na znak + odbywa się zgrubsza przez
skracanie wzgl. wysuwanie nóg statywu, dokładniej zaś uskutecznia się zapomocą przesuwania głowicy na statywie w promieniu ± 4 cm. Statyw ustawia się przy poziomem ułożeniu
głowicy,

Statywy składa się w ten sposób, że:
t. Zdejmuje się tarczę celu i wkłada się

2. Odśrubowuje się głowicę, wkładając ją również do pudełka
aluminiowego, gdzie przykręca się też śrubę przytrzymującą, oraz pion.
3. Nogi. statywu po wyczyszczeniu zsuwa się i związuje rzemykiem.
Po deszczu lub mgle należy przede wszystkim wytrzeć na
sucho wszystkie części metalowe.
Skrzynkę do kaset, po ukończeniu zdjęć, należy zamlmąć,
a przy przenoszeniu unikać gwałtownych wstrząśnień.

. .

się I?akustrA. 3 na formularzu dane co don:y:ha:d;~? !1,dt zap1sutJe

now1s

, oprócz szkicu.

,

0

na s a-

?'zwkl~~;:~ ~~!~~:1~t::~::

prow~z:~:a~:i~r~:~ n:s:r:!~~i:l
poczyna st~ pracę, o ile jednak nie stoją ważne owod na
przeszkodzie, l_epiej jest trzymać się omówione· k } ·
~ ·
brzep~owakdze01~ po~iaru kątów poziomych i pio~ow;ce~n~~~!
azy 1 wy oname zd1ęć fotograficznych
•
. ~oz.tr~ygający~i są_ tu za~sze war~nki zdjęcia t. zn. najodpowte nteJsze ośw1etleme zde1mowanego obszaru.
Składaqie lnartramentc~w I prace pomocnicze na ■tanowl.sku.

d' ro yrzeprowadzeniu wszystkich czynności związanych ze
z Jęciem otogrametryczn_vm na stanowisku, oczyszcza się instrufu:::ału~dzi~Yo!kt:dzu. i cthodwat·tsię dol ~krzyn~i,.~zględnie do
.
. amu eo o I u na ezy zwrocie uwagę, aby
mstrumen~ należycie był włożony. Sposób włożenia -teodolitu
przedstawia załączona przy skrzyneczce fotografia
ab K\'?~r~ przed wkła~aniem do futerału należ; ustawić tak,
Y wsVazmkkpr~,Y lunecie był nastawiony na czerwoną kreskę
,.zum erpac
Wężyk
· powiesić
· · na umocowanym
spec,·alnie
do t en
~ • I
kna.Iezy
e6o ce u na amerze haczyku
. Przed z!ożeniem sła tywów trzeba opuścić pion i dokład·
oz~aczyc środ.ek stanowiska przez wbicie do ziemi rurki
ze azneJ o przekro1u 10 - 15 mm, względnie kołka drewnianego

.,.~i

ją do pudełka alu-

miniowego.

Sygaallzacja

■tanowi■k.

Po ukończeniu prac na obu stanowiskach stawia się sygnał
zasadniczo na stanowisku lewym A, o ile w bezpośrednim
sąsiedztwie nie znajduje się jaki punkt trygonometryczny albo
kontl'olny.
Przeważnie ustawia się sygnał pojedyńczy. Aby nie naruszyć stabilizacji stanowiska, ustawia się żerdź 3 - 4 m wysoką
z krzyżakami obok rurki wzgL obok kolka ze znakiem +, przybija
się po 2 poprzeczki i otacza kopcem z kamieni o średnicy 1,5 m
i 1 m wys.
Sygnały takie, przylegające ściśle do kołka, robi się w wysokich górach skalistych. Przy dobrze ułożonym kopcu kamiennym są one bardzo odporne przeciw burzom i wiatrom panują
cym zwykle w górach.
Pomierzone elementy redukcji sygnału zapisuje się do formularza wraz z odpowiednim szkicem.
Podwójne

■tanowl■ka

I

■tereo■kopowe

panoramy,

Miejsca dominujące z widocznością w różnych kierunkach
dla przeprowadzenia zdjęć z jednego stanowiska na 2 lub więcej bazach fotogrametrycznych. Ma to
mi~jsce głównie przy konieczności objęcia większego zasięgu
i.d1ęcia, niż to jest możliwe z jednego stanowiska fotogramet(rvcznego (poziomy zasięg dla 3 stereogramów wynosi 112°,
ryc. 11) względnie, gdy warunki terenowe nie pozwalają na

można wykorzystać

-

417

przeprowadzenie w normalny sposób zdjęć fotogrametrycznych
Przez zastosowanie wspólnego stanowiska zaoszczędza się przed~
wszystkim na pracy obliczeniowej,
. Najczęściej spotykane wypadki obierania bazy są nastę

puJące:

t. Podwójne stanowisko (z zalamanq bazq, ryc. 36).
. Stosuje się go dla zwiększenia zasięgu zdjęcia, wzg}ęd•
me przy warunkach terenowych, ograniczających możność
obrania dłuższej bazy np, dla zdjęć zwróconych.

4. Stereoskopowa panorama okólna {ryc. 39).

Dla zastosowania stereoskopowej panoramy okólnej p_osl1:1się 4 stanowiskami. W najprostszym wy~adku ustawia s1ę
g:tyw w przybliżeniu w jednym czworoboku, Jak ryc, 39. Jed·
rzadko warunki widzenia i terenowe pozwalaJą na zastosowanie tego wypadku.
Zwykle wybieramy inną jakąś figurę, ł~cząc po~zczeg~1ne
wypadki przedstawione od 1. do 3. W~zystk1e stanowiska,. mim.o
wzajemnej zależności, powinny być koleJno ponumerowane 1 zap1.e

:ak

58•6A
Ryc. 38.

5A

68
Ryc. 36. Podwójne stanowisko z załamaną bazą.

Zastosowanie tego wypadku:
a} zmniejsza pomiar dwu stanowisk fotogrametrycznych
5A i 6B do jednego 6A,
h) w pewnych warunkach zaoszczędza wykonanie zdjęć
zwróconych w prawo przy stanowisku 5, względnie
zwróconych w lewo przy stanowisku 6,
c) zmniejsza ilość ustawionych statywów (3 zamiast 4),
d) wymaga sygnalizowania tylko jednego stanowiska 6 A.

Odwrócona baza.

sywane oddzielnie t •. z. k_ażde pojedyń~ze stanowisko powinno
swój własny dziennak z notatkami.
Jednakże aby nie robić tych samych zapis~w, nal~ży _posługiwać się uwagami odpowiednio ~a!1otow~nym1 w_ dz1enmk~.
Odpowiedni s~kic zrobiony na ostatmeJ strorucy usume wszellue
mieć

wątpliwości.

ot6

b,e
Ryc. 39. Stereoskopowa panorama okólna.

Ryc. 37. Podwójne stanowisko o wspólnym stanowisku prawym.

2. Podwójne stanowisko o wspólnym stanowisku prawym (ryc. 37):
a) zaoszczędza się potrzebny czas dla pomiaru jednego
stanowiska.
b) zmniejsza się ilość ustawionych statywów.
3. Odwrócona baza (ryc. 38).
Oszczędza się jeden pomiar bazy. Przy dłuższych bazach jest zbyteczny specjalny pomiar bazy, dzięki koniecz•
ności przeprowadzenia pomiaru na obu kotkach bazy.
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Wszystkie uwagi notuje się natychmiast na stanowisku,
inaczej łatwo można zapomnieć o niektórych szczegółac~,
co mogłoby niekorzystnie się odbić na dalszym opracowamu
wykonanych zdjęć.
gdyż

Praca -

kwaterze.

Dnie słotne wzgl. nie nadają~e si, d'? I?ra.cy w polu, ~Yk?rzystuje fotogrametra do wywołama zdJęć, Jezeh ma odpow1edmo
urządzoną ciemnię fotograficzną.
.
Jeżeli warunki pracy polowej nie pozwala1ą na wywołv:
wanie wszystkich zdjęć fotogrametrycznych, należy wywołac
przynajmniej co pewien czas zdjęcia próbn~, celem sprawdze·

.,.-

nia, czy czas naświetlania jest stosowany odpowiednio do zmiewarunków światła.
Poza tym przeprowadza się obliczenia wstępne, jak zamiana
gradów na stopnie, obliczanie bazy, obliczanie współrzędnych
w układzie bazy (x, y) dla punktów kontrolnych poszczególnych
stanowisk itp.
niających się

IV. Dokładność pomiarów.
Dokładność pomiaru bazy wpron.

Podobnie jak przy pomiarze za pomocą instrumentów, tak
też i przy pomiarze bazy śrubą pomiarową należy liczyć się
z błędami, których wpływ odbija się oczywiście na dokładności
pomiaru.
Zasadniczo mamy dwie grupy źródeł błędów; wewnętrzne
i zewnętrzne.
Przyczyny wewn(lfrzne leżą w samym instrumencie np. nierówny skok śruby, nierówność działek, martwy ruch itp. Błędy
te wynikające z budowy instrumentów, powinny być uwzględ
nione przy rozważaniach żądanej dokładności, gdyż najczęściej
nie mogą być one usunięte, jako błędy stałe danego instrumentu.
Zewnętrzne źródła błędów spowodowane są licznymi wpły
wami zewnętrznymi, jak dokładność obserwacji, temperatura
powietrza, wiatry itd. Wpływ łych błędów możemy zmniejszyć
przez zastosowanie odpowiedniej metody obserwacji, oraz przez
wprowadzenie poprawek na temperaturę i t. p.
Biorąc jako zasadę, że względny błąd pomiaru bazy nie
powinien przekraczać 1/2000 długości bazy (t. j. stosunek błędu
do rzeczywistej odległości między obu końcowymi punktami bazy
powinien wynosić najwyżej 1: 2000), możemy przyjąć:
dz _

z

t
2000

lub db _ dz _
b

z

Jeżeli przez d n oznaczymy dopuszczalny błąd przy odczy-

. na bębnte
• mt•krome trycznym, to otrzymamy stosunek db = ,;dn
cie
6
8
przy czym n = ki, (k = stała śruby mikrometrycznej do pomiaru
bazy, s = długość łaty, b = długość bazy). Przeciętnie wartość
dn nie powinna przekraczać ± 0,2 działek bębna. Długość łaty
bazy odgrywa zupełnie analogiczną rolę, a mianowicie:
ds

b. n

---,;- = 8 , przy czym s = T

Wiemy więc, jakim warunkom powinno odpowiadać wymierzanie bazy.

-
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błąd

przy pomiarze

i..E_=!l.!.± dn .
b

s

n

Wartość dla :• przy używaniu łaty I. Zeiss. obliczona dla !~ed-

·e· temperatury + 18° C, przyjęta jest jako 1/8~0~ długości aty
mb
a więc jest bardzo mała i może być pomimęta przy rozaz,
łd ś.
ważaniach dok a no CL
Pozostaje więc wzór:

'v

db

dn

T =----;;Ponieważ błąd

pomiaru bazy nie może być większy jak
1
dn =
e wzoru n -- k b• 8
·
1/2000 mierzonej długości tJ.• n
2000 mozemy z
k . s • Wzór ten przy uwzględnieniu dopuszotrzymaC• b -- 2000dn
czalnycb granic błędu dla ~b = 00 posłużył za podstawę do
obliczenia tabeli na str. 395, podając~; granice dokładnego pomiaru bazy wprost, przy użycm 1 m 1 3 m łaty bazy•

i:

pomocą

DoldadnoU pomiaru za

punktów poirednlcb.

Jeżeli

punkt pośredni C znajduje się na linii łączącej oba
bazy A i B (ryc. 40), to długość bazy b otrzymamy przez
dodanie a 1 i 02 czyli b = a1

końce

+ ~-

A ,--L_

t

czyli że względny błąd bazy zmienia się taksamo, jak względny

db

bazy i

przybliżony:

---,J

~
C
___;,_ _
b

Oz

Ryc. 40. Pomiar ba~ z punktami

8

pośrednimi.

2000

błąd odległości.

..

Uwzględniając błąd długości

bazy. otrzymamy wzór

Dla obliczenia
wzór:

również

względnego błędu
d a1

=

d n1

o1

i

n1

d02

bazy ma zastosowanie tu

=

d n2
n2

02

przy bezpośrednim pomiarze bazy można pominąć błąd łaty
bazy :•. jako bardzo mały (1/800 długości 1 m i 3 m ła~y bazy).
Średni błąd sumy dwu wyńików pomiarów wynosi:

Mb

=

±

Vm2a, +

m 2a2

lub też, gdy oba odcinki wybrane są mniejwięcej równe
a1

=

a2 =

b

a= 2

-
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DZIENNIK POMIARÓW POLOWYCH
wówczas

Vm

Mb =

2

V"2

+ m~ = ~ = m0

0

stąd, podstawiając wartości w myśl poprzednich założeń wynika
4!._b
b

z tego

=

½

dn l
n Jl

56
~9
Pas ····-·········· Słup .. ........

····· ... ....,.. . ... .

następnie

=

ndb
dn V2
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Punkt celowania

o

2 ks d_!!

=

da,

b.

dn

ai = 'ri; =

V2 '

2 da = db = _l_
a

b

d n1

1000

G,a =

z tego

1

2000

da =

2 a

dai
= dn-:
=_1
_ 1=
at
n2
2000

O
A

także

dn

2 n

" . lu: da,rzlła

=

Wys. z nako:

1 =-'2· _2000
1000

n2 = n
t. zn. dokładność pomiaru całej długości bazy przy odcinkach
jednakowych zmierzonych z dokładnością 1/2000 wynosi ty)ko
1/1000.
Ostatecznie wynika stąd
ni =

2 ks

b

=

0:0

2 ks

1

dn V2

-

1000 dn V2
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Obliczanie bazy.

Obliczanie długości bazy wykonuje się z dokładnością do
1 cm. Obliczenia przeprowadza się według schematu na formularzu polowym. W rzadkich wypadkach przy obliczaniu bazy
z punktami pośrednimi, dla których trzeba robić dodatkowe
obliczenia, zapisuje się je na oddzielnej stronicy, którą wówczas dołącza się do formularza.
a) Pomiar bazy wprost.
P r z e b i e g o b li c z en i a:
1. Oblicza się różnice odczytów prawych i lewych, zapisując
wartości dla n na prawej krawędzi formularza.
2. Wyprowadza się średnią arytmetyczną, która jest równa
sumie wartości n
2 036.9
339,48 czyJ'1śre d mar
• 6 zntcan=
• ·
339,5•
ilość pomiarównp. - 6- =
Wynik ten wpisuje się do formularza. Następnie przepro·
wadza się obliczenie bazy.
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który to wzór jest podstawą tabeli załączonej na str. 396.
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b) Pomiar bazy z punktami pośrednimi.
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Dokładnołt poired nlego pomia ru bazy, gdy oatry kąt ~
był pomie rzony teodol item (ryc. 42).

Główny warun ek osiągnięcia dokładności dbb 1/2000 wymagan ej dla pomia ru bazy wynik a z następujących rozważań.
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Ryc. 42, Pomiar kąta ~ za pomocą teodolit u.

Wzór, stosujący się do tych rozważań jest następujący:
b,
b

=

sin llSOo -

■in ~

(u+~)] =

sio (a + ~)
sio fl

alb

b
O

=

b' s in (a + fl)
1in fl

Gdy przyjm iemy, że kąt ~ w stosun ku do kąta a jest bard zo małą wartością, wówc zas możemy przyjąć:

b= ~
sin
180"-(u

=

.f.f..1:..9..f.••..

b .sin11ao o-ca+~ >I
sin ~ lub sin a
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Ryc. 41. Pomiar bazy z punktam i pośrednimi.
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Pomia r ten uskute cznia się według tych samyc h zasad, jak
i zwykły pomia r. Długość bazy zostaj e wymie rzona w dwóch
lub więcej odciitk ach, tak samo jak przy pomia rze wpros
(ryc. 41). Dopók i kąt a i ~ nie są większe od 2° suma obut
odcink ów a 1 i b1 może służyć do oblicz ania bazy b. Jeżeli jednak
jeden z kątów jest większy od 2°, wówc zas ten trójkąt trzeba

fl •

Wzór ten zróżniczkowany według swych zmiennych brzmi:
db
sin o.
db' = sin {3
db

b'

-d o. = sm
-.db

d l3

=

db
b

=

{3

albo db =
cos

s:n «•db'
fi

Sin

b' sin a cos {3
sin1 {3

sin a db' sin {3
sin 13 b' sin a

Jeżeli . ut~oy różnice średnich odc:iytów ze środkowym nastawieniem,
~:v:rzymamy najprawdopodobniejsze wartości ni i n2 (ryc. 43).
Ze wzorów

albo db = b'c~sa. da

11

Sin

sin {3 -

dłowe obserwacje po wyp1rowadzeniu średniej.

albo db =

+ b' sin
cos a do. 1in 13 _
{3 b' sin
a

{3

sin 13 -

b' sin o. coa 13

sin' 13

dn

znajdujemy wartość ~1 i ~2 , których suma daje kąt ~-

"

b' sin o. cos 13 d 13 sin {3
sin• {3 b' sin a

1-----------;i---;---:::::;~C!::::tt:-ir nostaroienie Śt'Odl<oroe

a po zredukowaniu
db . _
b -

db'
b'

+ sin
~ _
o.

lerva tarcza celu

n,

{3 d 13
s in ~

COII

rraroo tarczo celu

n,

k

i ostatecznie
db

db' +

r=y
Jeżeli

dbb

da
tga -

d {3
tg~•

przyjmiemy jako stałą wartość, a kąt « za zbli-

żony do 90°, wówczas w powyżęzym wzorze wyraz ~: będzie
. ł pierwszorzę
.
d ne znaczenie,
. a więc
.
.3.
•
• db
mia
mo..c.na
napisac
=
6
= ~~ = 1/2000 żądanej dokładności pomiaru.
Stąd możemy więc bezpośrednio wyznaczyć wartość kąta ~

odpowiadającą

temu wymaganiu.
Z ostatniego równania otrzymamy tg ~ = 2000 d ~Przyjąwszy średnią dokładność obserwacji odczytów kątów
dla d ~ przy teodolicie 15", otrzymamy tg~ = 2000 tg 15" czyli
~ = 8° 16' albo okrągło biorąc 10°, ł. zn. że dla przeprowadzenia
pomiaru bazy z dokładnością 1 : 2000 jej długości trzeba bazę
pomocniczą tak obrać, aby kąt ~ wynosił najmniej 10°. Osiąg
nąć to można przez przedłużenie bazy pomocniczej.
Z powyższych rozważań wynika, że przy kącie ~ = U>°
mamy b' = b tg ~ = b tg 100.
Zatem baza pomocnicza powinna wynosić najmniej 1/5 dłu
gości bazy podstawowej, aby dokładność pomiaru bazy mieściła
się w granicach 1/2000 długości.
Przy pomiarze kąta ostrego ~ śrubą pomiarową bazy, obliczanie bazy uskutecznia się zwykle według tych samych zasad,
jak w poprzednim wypadku, z tą różnicą, że kąt ~ powinien
być obliczony z różnic odczytów na bębnie mikrometrycznym.
Wszystkie pomiary przy lewym i prawym położeniu łaty baZY
wykonuje się przy niezmienionym środkowym nastawieniu pomi~rowej śruby bazy. Jak lewe, tak i prawe odczyty dają prawi-
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Ryc, 43, Pomiar kąta ~ śrub11 pomiarową bazy.

Dokładność tego rodza.ju pomiaru jest du~a, jeżeli uwzględ:
nimy, że jesteśmy w stanie odczytać na bębnie bazy 0,01 wyso
kości skoku śruby, a oszacować 0,001 •
n

=

Wzór tg :

t

przy ;

= 0,5 podziałki bębna, k = 20 OOO

.,ę A - 1O" dla
pomiarowej) d,a nam 2~ = 5,, z. czee;o
"całej podziałki bębna czyli że dla 0, 1 podziałki bębna dokład
ność wyniesie okrągło 1".
.
Wysokość skoku śruby, odpowiadając~ całemu obrotow1
bębna, a więc 100 podziałkom bębna, wynosi 0,5 mm.
(stała śruby

,

%

c=-==--------="'

A

Ryc. 44.

~

C

c·

½

Kąt pochylenia bazy.

Pochylenie bazy pomo,cniczej nie powinno przek~aczać 15°,
podobnie jak przy bezpośrednim pomiarze bazy. Odfe/?.cbx·
lenie przekracza 2°, należ,r zreduko.~ać po~hyłą o eg osc 0
poziomu, aby do obliczeń lWprowadz1c właściwą wartość b.
Pochylenie bazy pomocniczej odpowi~dałoby w tym wypadku nastawieniu ukośnemu albo pochyleniu łaty do mierzenia
przy pomiarze bazy wpros·t (ryc. 44).
Redukcja wynika z wzoru b = b' cos Yi,
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TATR Y.

Zd)tc:ie 2robiol'!e ~•odkowym i dolnym obiektywe m.

4 stanowi sko fotogrametryczne

Stanowisk o lewe (zdJ,cie zwrócone w lewo~

Fot. mjr A. Zmuadrlrl.

-

a1ao

4 stanowi sko fotogram etryczne .

TA T R Y.

z.ii.c1e uobione

łrodkowym

I dolnym oblelo.tywem.

Stanowisk o prawe (zdjęci• zw,ócone w lewo).

Fot. mjr A. Zau"1drk l.
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TAT RY.

Zdjęcie

4 stanowisko fotogrametryezne,

uoblooe ~rodkow ym I dolnym obiektyw em.

Shnowis ko le- (zdjęcie norfflłllne).

Fot.. mjr A. Za1uodul ,
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TA TRY.

ZdJtcl• ztobłon• &rodkowym i dolnym obiektyw
em.

4 stanowisko fotogrametryczne.

Stanowi sko pra- (zd)ęcie normaln e).

Fot. mjr A. Zawad%kL
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TATRY.

Zdjęcie

zrobione Srodkowym i dolnym obiektywem.

4 stanowisl<o fotogrametryczne.

Stanowisko lewe (zdj9Cle zwrócone w pr•->-

Fot. mjr A. Zawadild.
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T ATRY.

ZdJęcie

zrobione środkowy m I dolnym obiektywem.

4 stanowisko fotogrametryczne.

Stanowisko prawe (zdj-:icie zwrócone w prawo}.

Fol. mj,• A. Z,1wadtki.
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. le~łv do niej kąt jest stosu nkow bard zo mały
- ie ws~ystkib'
ctW . • w chodzące z B i przeocina
jące bazę pomocniczą
:,od~ e:;:j • pr!stopadłe, wzg}. w przybliżeniu prost

Załączona tabe la redu kcyj na dla spoz
wani a bazy p0mocniczej została zesta wion a na pods tawi eiomo
wzor u b = b' - R
R = b' - b' cos -,, = b' (1 - cos "l) = 2 b' sin2

opadłe.

i.

Tabe la redu kcyjn a 41•
b'
baza pomocnlc za

"'m

■po:domowanla

p

~'I)

o

C H y

bazy pomo enlczeJ.

0

0,01
0,01 0,02
0,01 0,02 0,02
0,01 0,01 0,02 0,03

4
5

6
7

.98
10
11

o.ot
0,01
0,01 0,02
O.Ot 0,02
0,01 0,02

12
13
14
15

o.oi 0.02 0,03 0,04
0,01 0,02 0,03 o.os
0,01 0.02 0,04 o.os
O.ot 0.02 0,04 0,06
O.Ot 0,03 o.os 0,07

16
17
18
19
20

0,01
o.ot
0,01
O.Ot
O.Ot

0,03
0,03
0,04
0,04
0,04

o.ot 0,01 0,01 0,02
0,02 0,02 0.03 0,03
0,02 0,03 0,04 0,05
0.03 0.04 o.os 0,06
0.04 0.05 0,06 0.07

0.02 0,03 0,04 0.05
0,02 0,03 0.04 0,06
0,03 0,04 o.os 0,07
0.03 0.04 o.os 0.07
0.03 0,04 0.06 o.os
0,06 0,09
o.to
0,07 0,10
0,08 0.11
0,09 0.12

om

o.os
o.os
o.os
0,06

0,08 0,11 0,14
0,08 0,11 0,14
0.08 o.u 0,15
o.os 0,12 0,15
0.07 0,09 0,12 0,15

-
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1
2
3

f;~c=-=-===~~
A

u

0,02
0,04
0,06
0,08
0,09

0,02 0.03
0.04 o.os
0,07 0,08
0.09 0,10
0,11 0,13

0,09

om
o.u

0,12 O,lł
0,15 0,17

0.15 0.18 OJlt
0.18 0,21 0.2ł
0.21 0,24 o.za
0.24 0,27 G.31
0,26 0,30 0,3ł

0,11 0,14 0,18 0.21
0,13 0,15 0,19 0.22
0,13 0,16 0,20 0 ,25
0,14 0,18 0,22 0,27
0,15 0,19 0,23 0,30

0,28
0,31
0,34
0,37

0,24
0,26
0,30
0,32
0,34

0,31 0,35
0,38
0,40
0,42
0.44

0.32
0,35
0,37
0.38

0.42
0.45
0,48
0,50
0.52

Jeżeli nie będzie~y zważali na
ępujące ~ałe r_6ż';;t~
kątowe co można przy1ąć w edu przyWY~!
blizo oego oblic_zema. :
dów. ~ów czas prze dstaw iamy sobie bazę pomo
cruczą. Ja o
łatę bazy .
A

C

o.a

0.48 0,56
O.St u,
0,54
0,57 0,6ł
0,60 G.61

Ryc. 46. Katy przy bazie pomocniczej,

Możemy więc przyjąć na p,ods tawi e rozumowań, popr
zedn io
ujętych, co następuje:

o.a

db =!!... db';
n
db

Gran ice

;f7. = -

dokladnołci,

gdy baza pom oenic za była pomi erzona
sa pom oq pomi arow ej irub y bazy (Juat ~).

Ze względu na to1 że kąt ostry ~ może być określon
y za pomocą pom iarow ej śruby bazy znac znie
dokładniej, niż teod olitem, można oczywiście odpo wied nio skrócić bazę
pomocniczą.
nie przekraczając przy tym dokładno ści pom
iaru bazy , tj.
db

T

=

t
2000 •

Gdy baza pomocnicza b' jest mniejwięcej
bazy zasa dnic zej, jak to pow inno mieć miejsce,prostopadła do
dobr e wyniki, można przypuścić - ze względu aby otrzymać
na to, że prze ·
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B

b'cb'::.:~~
·:

0.32 0.31
0,37
0.39 0,46 1,

0.42 0.511
0.40 0.45 0.53

B

Ryc. 45. Pomia r buv pomoc:niczei b' śrubą pomia
rową buy.

O.OJ UC
0,06

0,06 o.os 0,10 0.12 0,13
0,07 0,09 0,11 0,13 o.t5
0,08 0,10 0.12 0.15 0,18
0.09 0,11 0,15 0,17 0.20
0,10 0,12 o.is 0,18 0,22

0,16 0,21 0.25
0,17 0.22 0,27
0.18 0,24 0.29
0,19 0,24 0,30
0,20 0,25 0,31

~

I 1io I 13° I 14011 ,;

0

kb

n' ' db =-

kb
n'

dn ;

db
b

k

n db'

k b'

·= ~-

,;. dn _ db' _ dn

n

~~

-

b'

n = 2000·

n

Dla łatwiejszego rozp atr:ie nia dokładności pods
tawi amy

wartości:

b'k

n -= T ;

otrzymamy więc: ~b = dn,
b

db

n1

_

b' d n,

~~

=

11

b dn _

1
;
2000

1 •

T= ,;;- - - 1?k - 2000'
bd" _ b'dni b' k h

1
- - ,
2000

oraz b =

dni b' '
b' k
d n· -;-- 2000 dn
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ponieważ

i

dni = 0,02
dn = 0,02
•

podziałek bębna

„
l,'I

li

to

I,' k

otrzyma my więc b = • 2000 dn na podstaw ie tego wzoru obliczona została tabela na str. 398.

ZUSAM MENFA SSUNG

STERE OPHO TOGR AMME TRISC HE TERRE STRIS CHE
PHOTO GRAM METRI E
Major Anton Zawad xkL
In Polen, ausser den Tatrahoch gebirgen und Karpathen gebirgen.
e•
nicht vieles Gcbiet, wo man nur die Melhoden der terrestrlac heo Photo~mgibt
metrie
anwenden kann, Doch die Bedeutung, welche die łerrestrische Photogram metrie,
als die "Urmetho de". filr alle photoairammetriache Methoden hat, zeigt auł die
Notwendigkeil der genauen Bekanntmachunl! der Grundlagen dieaer Methode,
denn erst dano ein gutes Anpaa■en anderer Veńahren moglich sein konnte,
Der Verf•sser darstellt, in Einzelne gehend. die ganze Arbeit, welche mit
terrestTischen Aufnahmen im Terrain verbunde n iat, also die Vorbereihmgaarbeł •
ten vor der Feldarbei t, d.i e Bescbreib ung der pbotogrammełt-iacben Feldausriistung.
iosbe1ond ers der terrestrisc hen Ausńistung Zei111 C 3 b und die •uaz:ufilbrende
Operation en bei der photogram metrische n Feldarbei ten. In dieaen Operation en
finden wir auch die a llgemeine Grundsitze łiir die Stationslage nach der Karte
und fur die Rekognos zierung im Terrain, die Beslimmung der notwendig en Ba1islange, dann die geoditisc ben Feldarbei ten, welche zur Bestimmung der
photogrammełrischen Stationen und Paaspunk ten łiihren und 1chliessli
ch die photographisch e Aufnahm en.
Zunachst isl die Genauigk eit der venchied enen Ba.lnmes aungen gegeben.
Im allgemeinen die lnbaltsub ersicbt ist folgende:
Einleitun{.
I. Vo.r bereitung sarbeiten.
IL l'enestńsche F eldausriis tung.
fil, Feldarbei teo.
Allgemeine Bemerkungeo. Bestimmung der notwendlgen Ba1islinge. Arbei•
ten auł dem Standorte. Auswahl des Standorte s und der Basia.. Sichtsbedinllun gen, Bestimmung der Basisricb tung. Behandel n mit den Geriten
und Stativen im aUgemeinen. Aufstellen der Stativen, Aufstellen der
Karnmera. Aufslellen des Tbeodollt es. Aufstellen der Zielscheib e. Aufstellen der Basialatte. Direkte Basismesaung. Baaismessung mit dem Hil&basi1. Verdlchtunl! de• Triangula tionsnetze a. Standorte sbestlmm ung. Pa11punktenbe atimmung. Zusab:winkelmessung. Buisńchtungbestimmung (Azimut der Aufnahm e). Bestimmung der Passpunk ten nach der Lage und der
Hohe. Arbeitsve rlauf bei der Winkelme ssung. Photograp hische Aufnahme
,
Beleuchtungszeit. Arbeitaor dnung bei der pbotograp hischen Aufoahm••
Zusammenlegen der Gerlite und die Hilfsar beiten auł dem Standorte . Sill·
nallsation dea Standorte s. Doppelte Standorte und 1lere011kopiache Paoo·
ramen. Verschied ene Basisausw ahlfille. Quartiera rbeit.
IV. Die Genauigk eit der Meuunge n.
Genaule1keit der direkten Basismeu ung. Genauigk eit der Menunl! mittel•
den HiHspunkten. Basisberechnunl!,
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WIESŁAWA RICHLIN6-KONDRACKA

Z MORFOLOGII ZACHODNIEG◄D OBRZEŻENIA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
I.

Wstęp.

Granice terenu i obszpr. Interesujący nas teren stanowi zachodnie ograniczenie gór Swiętokrzyskich. Zawiera się on między
500 48' 11' a 51° 4' 1" szer. geogr. północnej i między 200 4' 37''
a 2()0 31' 48" dług. geogr. wschodniej. Nie posiada on zbyt wyraźnie
zaznaczonych granic, a te, którymi go obejmiemy, będą tylko ogólnymi ramami. Są to: na N - dolina dopływu Czarnej na przestrzeni Wyrębów - Grodzisko, na NW - dolina. ciągnąca się od
Grodziska po Pijanów i dalej w tymże kierunku południowo-zachod
nim aż po Czarną pod Zabrodami i jej dopływ {nieco bardziej na S),
który stanowi w swym przedłużeniu granic◄~ południowo-zachodnią
aż po Rogalów, Borowiec, Krasocin i Czostków, a biegnie po terenie kredowym, obrzeżającym tę częśt obs,~<U'U aż po Małogoszcz.
Wschodnią granicę stanowi Lośnia na prze:strzeni od Bochedca po
Sochów, a dalej dolina, idąca przez Strawczyn, Trupień ku E.
Zamknięcie stanowią Bobrza i Ciemnica, skąd granica biegnie na
Straszów i Wyrębów. Całość w ten sposólb zaznaczona, zbliżona
jest w swytn kształcie do cz.woroboku o jedmij przekątnej - 33,5 km,
a drugiej - 30 km.
Historia badań terenu. Po Staszicu, który pierwszy zwrócił
uwagę na góry Swiętokrzyskie, właściwym ic:h badaczem był PuschKoreński, którego sumienne studia do dziś 2:achowują świetość niektórych obserwacji, choć naturalnie całość poglądów musiała ulec
w ciągu stulecia poważnym zmianom. Później Michalski poddaje
krytyce pewne dane Pascha, a wnikliwe jego, spostrzeżenia znajdują
d~iś potwierdzenie (np. to, że Momocicha j•est najbardziej zachodmm punktem występowania pstrego piaskowca). Współczesne mu
b~dania Siemiradzkiego, ujęte kartograficznie w 1888 r., nie wnoszą
n!c nowego, a póiniejsza mapa (1891 r.), schematyzując zbytnio,
rue przyczynia się również do rozjaśnienia problemów. Dopiero
nowsze obserwacje, poczynając od prac Lewińskiego (1908, 1912 r.)
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pogłębiły znajomość budowy interesującego nas terenu i obecne
badania P.rzede wszystkim Czarnockiego, a dalej Kuźniara, Passendorfera, ęwi?zińskie~ i innych, .odpowiedni? naświetliły istniejące
tu zagadn1ema geologiczne. Jeśli zaś chodzi o morfologię, to poza
Wunderlichem (r. 1917) dotyczą jej wyłącznie prace Lencewicza
oparte jednak przeważni~ na obserwacjach obszaru hercyński~
części gór Świętokrzyskich.

D. Geologia.

Uwagi ogólne. Chcąc bliżej poznać badany teren i zrozumieć
jego dzisiejszy wygląd. musimy wniknąć nieco w jego geologię, bę
dącą kluczem do rozwiązania większości morfologicznych zagadnień.
Wprawdzie zasypanie lodowcowe utrudnia sprawę, jednak posuwając się z NE na SW widzimy wyraźne różnice, a pewne naturalne
odsłonięcia są punktami zaczepienia dla ogólniejszych rozważań.
Na całej przestrzeni między pasem Ćmiflsk- Kuźniaki a północno
wschodnią granicą omawianego obszaru, poza dyluwium wyłania się
materiał piaskowcowy (głównie}, ilasty, czy wreszcie nieco wapnisty.
Niezbyt wyraźny jego charakter powodował liczne błędne interpretacje, przynależność wiekowa poszczególnych osadów nie była ściśle
określona. Pierwszy Romer poznał pod Mniowem rot, znalazłszy
w białym piaskowcu Myophońa costata, Michalski widzi go również
w Grzymałkowie i Serbinowie, podczas gdy Pusch, znając te odsło
nięcia, błędnie zaliczał je do wapienia muszlowego. Nowsze badan!a Kuźniara (23, 24) stwierdzają tu wszystkie 3 ogniwa triasu:
p1askowcowate w swych dolnych warstwach, marglu;to - wapienne
w środkowych, ilasto • piaskowcowate w górnych. Dalej ku W (pół•
nocno-zachodnia część terenu) potwierdza Passendorfer owo wsporo•
niane już spostrzeżenie Michalskiego, dotyczące zasięgu pstrego
piaskowca (Momocicha): Obszary bardziej południowe w ich wschod•
niej części opracowywał Kowalczewski (20), dając szczegółowe op1sy
odsłonięć od Piekoszowa ku S i SW po dolinę tośni. Ogólniej
obejmuje ten teren Czarnocki (13), uważając go za kajprowy o grubej
niekiedy pokrywie dyluwium. Wreszcie bardziej ku SW zjawia się
nowy element: występuje w rółnym wykształceniu jura, a dalej
kreda. Opracowania tej części od czasu badań Lewińskiego (30,
31, 32) prowadzą dalej: Czarnocki (7), Passendorfer (42), a ostatnio

Świdziński (63, 64, 65, 66).

Te uwagi ogólne nasuwają już konieczność wyróżnienia na
opisywanym obszarze trzech głównych jednostek: przeważnie doino·
triasowej części północnej, a raczej północno - wschodniej, kajprowej części środkowej j ju,-ajskiej, względnie jurajsko.kredowej części
połudoiowo·zachodniej.

Przechodząc do danych bardziej szczegółowvch,
wyniki, zestawione na rękopiśmiennej mapie Czar·
nockiego, uzupełnione jedynie na SW {właściwie poza terenem głów
nych badań tego autora) w pewnych punktach danymi z mapek Świ·
dzińskiego. Dawniejsze bowiem kartograficzne ujęcia mają przewatnie
charakter tylko historyczny.

Stratygrafia.

wzięto za podstawę
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Część północ no - ws eh odnia.
Najstarszym utwore?1
omawianego terenu (pomijając pewne osady kambryjska· sylurskie
nad Bobrzą koło Porzecza) jest w górze Perz.owej koło Kuźniaków
dewon (dolny), w związku z którym występują złoża barytu, eksploatowane na bardzo małą skalę tak tu, jak przede wszystkim w okolicach Strawczynka pod Promnikiem (3). Następnym ogniwem geologicznym_ jest _niewielka ~ysepk~ ce~hsztynu po~ ~blęgore~. Głó~ną
formacją ,est Jednak dopiero tr1as i to przewaznte pstry piaskowiec.
Czarnocki (5, 16) wyróżnia tu szereg poziomów, z których w dolnym
przeważają ciemno-wiśniowe piaskowce ciosowe, obejmujące nieduży
obszar na górze Perzowej pod Kuźniakami oraz wię~szy k?ło O~lę•
gora. Młodsze od nich piaskowe! ciosowe ~~rne. ~aJą zast~lt. wi_ęk
szy, widzimy je na dość ~naczneJ przestrzem mtędzy y,:zmestemem
Dobrzeszowskim na W 1 aż poza Bobrzą na E. Mimo wtrąceń
łupków całość tych osadów piaskowcowych dolnego pstrego piaskowca jest zwarta, partie ich osiągają miąższość około 50 m. Środkowe
ogniwo obejmuje w spągu płytkowe piaskowce i łupki! charakte!yzu•
jące się obecnością G!rvil_leia Murchiso?i: W~stę,P?Ją one_ "!tędzy
Sarbicami na W a Ćmtńskiem na E; Kuzmar w1dz1 Je rówmez bardziej na N w południowo•zachodniej części ark. Końskie (23). W ich
stropie znajduje się piaskowiec hieroglifowy, zajmujący duże obszary
od .Nadworowa na W po Kołoruań (na NE od Cmińska) na E. T3:k
w dolnym jak i środkowym poziomie pstrego piasko~ca spotyka ~1ę
wkładki zlepieńców kwarcowo-kwarcvtowych. W pierwszym z ruch
nie tworzą na naszym terenie widocznego poziomu strł!tlgrafic~nego,
silniej rozwinięte są bardziej na E np. koło Zagn_ańska i ,czneJ ~11_),
ale wyraźne są np. na szczycie góry PerzoweJ; w drug1?1 zna1du1ą
się w swym najwyższym położeniu, ograniczone w stropie wspomnianymi powyżej warstwami z Gervilleia Murchisoni. . Następne
ogniwo tworzy górny pstry piask~wiec.sięgający od Mo~ocichY_P'? Koło
mań w postaci pasm: Radoszyckiego 1 Grzymałkowskiego. Nie Jest ~n
juź tak zwarty jak dolny, wtrącenia łupków są częstsze, partie
piaskowca mają około 2 m miąższości; dlatego też, podczas gdy
tamten wybijał się w krajobrazie, ten daje formy wyraź1:e ~rawdzie, ale w mniejszej skali. Wreszcie najmłodsze margle rotu ciągną
się łukiem od Wilczkowic na N i E ~o Hutę Naliwa1ków_ ~raz ~ąs:
kim pasem na S od Grzymalkowa 1 Węgrzynowa. Kuzmar ~1dzt
je dalej na E między Mniowem, a Serbinowem w tymże margbstym
wykształceniu (24). Bardziej na S występują one koło Dobrz!szowa
i Huciska. Charakterystycznym również elementem stratygraficznym
są według Czarnockiego (16) pseudooolity wapienne, tworzące grarucę
między środkowym a górnym ogniwem dolnego triasu,
Tak się przedstawiają dane geologiczne, dotyczące północno
wschodniej części obszaru, którego formy krajobrazowe często
znajdują wytłumaczenie w mateńale tu występującym. Różn?"
rodność dolnego triasu, maksymalna w spągowych utworach, male1e
ku górze, w całości przeważa jednak piaskowiec dość gruboziarnisty,
czasem żwirzasty o wyraźnym uwarstwieniu i częstej porowatości
(zauważonej już przez Puscha). Diaklazy pionowe, zluźniające spójność piaskowca, ułatwiają niszczenie i skala wietrzejąc rozsypuJe
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się na piasek (często o różowawym zabarwieniu ), jednak w ciosach
jest bardzo twardy, trudny do cięcia, lecz mający duże znaczenie
praktyczne . Inny materiał nie ma prawie znaczenia eksploatacyjnego np. spotykane gdzieniegdz ie elinki ogniotrwałe zaczęto wprawdzie wydobywać, ale próby te nie dały większych rezultatów.
Miąższość dolnego triasu jest znaczna, a na pewną orientację co do
niej pozwalają dane Samsonowicza, obliczone dla terenów bardziej
wschodnich . Wynoszą one: w dolnym ogniwie 120-200 m, w środ
kowym 300 - 350 m, przy czym ku NW podnosi się ona do mniej
więcej 400 m, a w górnym około 20 m, dochodząc niekiedy do
50-60 m.
C z ę ś ć śr o d ko w a. Środkową część terenu, oddzieloną od
poprzednie j długą linią dyzlokacyjną, o której będzie mowa poniiej, pokrywa prawie wyłącznie kajper (pominąwszy dyluwium)
poza niewielkim obszarem margli rotu na przestrzeni Kuźniaki Strawczyn oraz poza również nieznaczną rolę grającym wapieniem
muszlowym. Ten ostatni ciągnie się od Olszówki daleko na E,
a bardziej na S występuje na granicy omawianeg o terenu po wschodniej
stronie Łośni (20, 31}. Również i w północno - wschodniej, części
opisanej powyżej, widzimy go na jej peryferiach między Grzymałko
wem a Mniowem (23) oraz pod Radoszycam i (44), Jakimowica mi
i Grodziskiem (45). Ogniwo to całkowicie wykształcone jest na S,
na N zaś brak górnych jego warstw lub występują w facji ilastej
(S, 5, 7, 21, 53)i co do doln.ycb, to stwierdzon o je w rótnych
punktach w normalnym wykształceniu.
Podstawow ym jednak
utworem środkowej części jest jak wspomnian o kajper, wyatę
pujący tu na dutej przestrzeni i wkraczający również ku połud
niowi między osady jury. Spąg jego stanowią łupki ilaste (S),
nad którymi leżą grubą seńą iły z wkładkami piaskowców i niewielkimi wtrąceniami łupków węglowych . Wyżej znajduj ą się cienkopłytowe piaskowce z bogatą fauną. nad nimi łupki ilaste z wkład
kami dolomitów i piaskowców, a wreszcie pstre iły i piaskowce.
Tak się przedstawi a dolny kajper; środkowy obejmuje grubą serię
iłów oraz bardzo charakterys tyczne twirowiska i zlepieóce kwarcowokwarcytow e, których wagę jako poziomu podkreślił już Michalski (39),
a które Czarnocki widzi tak w okolicy Łopuszna, gdzie grają one
rolę w krajobrazie , budując wzgórza, jak i dalej na W i NW. Wspomina o nich Passendorf er, dając opis kajpru między Huciskiem
a Słupią (43). Granicę ich występowania na E wraz z nadległymi
piaskowcam i prowadzi Czarnocki przez Mieczyn - Michalą Górę Fanislawiczki, podczas gdy iły sięgają i dalej na E. Co do górnego
kajpru, to charaktery:zując go jako ilasty z wkładami piaskowców,
zalicza go on już do dolnego retu, przy czym ograniczając jego po•
łudniowy zasiąg linią Mogilnica- Slupia, uwalnia właściwie odeń omawiany teren kajprowy. Jedynie na obrzeżeniu północno• wschodnim
(w poprzednio opisywanej północno - wschodniej części obszaru) występuje płat utworów tego wieku; kajper tutaj reprezentują piaskowce i ciemne łupki (23, 24), nad nimi leżą pstre iły i łupki z wtrące
niami piaskowców, powyżej których znajdują się piaskowce szare
z wkładkami ilastymi i węgla brunatnego (Ostre Górki) oraz rud
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(Smyków, J~chor, Glinia!1y Las), a nad nimi piaskowiec ~zydlowiecki,
którv sięga Już poza opisywany teren daleko na E, N 1 W, pokryty
warstwami rudonośnymi, a wyżej piaskowcem t. zw. żarnowskim.
Te ostatnie utwory mają znaczenie użytkowe, ale w ramach wspomnianej części interesującego nas obszaru piaskowiec nie odgrywa
paważnej roli, będąc niekiedy bardzo miękki, łatwo rozsypujl;l~Y
,ię na biały piasek; iły ~oma eksploatować, .np. ~- ~myk'?wte
na weiscu dawnej kopalnt rudy wydobywa się dz1s iły fioletowe na cegłę. Węgiel ma minimalną miąższość, a. wystę~uje
sporadycznie np. jako wspo1?~iane pow~żej wtrące'!u~ w piaskowcach Ostrych Górek, częścteJ spotyka stę go bardneJ na N, NE
czy Ew młodszych osadach kajprowo-retycko-liasowych (24). Wreszcie najwatniejszą może rolę, choć tez nieistotną, odgrywają rudy.
Temat ten omawiany wielokrotni e tak przez dawnych badaczów
(49, S2, 32, 56) jak i dzisiejszych (21, 22, 23, 24, 4~), dotycz_y
głównie obszarów dalszych, względnie północno-wschodruego ograniczenia terenu np. Smykowa, czy Glinianego Lasu. W naszych
A?ranicach najdarsze są rudy dolno - rolowe koło Wf>lki Kł~<::
k.iej i Oblęgorka (6), kajprowe (30, 42, 43) występ':'Ją _na . li~
Zarębinie - Józefina i pod Skępym, młodsze zaś to JUŻ 1ura1sk1e
w iłach batu na przestrzeni między Fanisławicami, Michałą Górą
i Józefiną oraz pod Mninem, Czerwoną Wolą i Lasocinem. W zwi~u
z wymienionymi bogactwami wieku jur~jskiego, scharakte~yzuJe~">:
obecnie osady tego wieku, występuJące w środkowe, częsct
terenu. Naistarsze są czarne łupki i iły batu (ale często ich brak),
nad nimi zalegają (5) piaski żelaziste np. w Skępym, a piaskowce
tego wieku wyraźne są koło Lopuszna. Mnina i Lasocina (8). W całości to ogniwo jurajskie jest słabo rozwinięte i nie gra roli w krajobrazie. Kellowej ma już większy zasiąg, dochodząc na NW do
Konradowa (5, 45). Występuje on pasami, ciągnącymi się z N~
na SE. Przekraczając omawiany teren, po przez w_zgórze Przy!osnicy pod Młynkami, sięga dalej w tym S~YD;l kierunku. ~ąż
aiość jego wynosi ponad 30 m (64). ~ap1eme oksfordu. aągn,
się od Słupi na S przez Wólkę, Lasocin (30, 32, 4S) 1 _dale1
p_r_zez Gnieździsko, Młynki na SE; występują też pod Mnmem,
Wielebnowem, Michalą Górą itp., miąższość ich sięga przeszło
150 m. Następne ogniwo - to raurak, obejmujący bardzo grubą
(około 200 m) serię wapieni, którą szczegółowo opisuje $widzi~ki (64)
nad Łośnią. Mimo twardości materiaJu nie odgrywa ona roli w mo~
fologii, co autor ten stara się wytłumaczyć niejednolitością osadów
(mniej odporne warstwy między twardymi były ośrodkami silniejszego niszczenia).
C z ę ś ć p o ł ud n i o w o - z ac h od n i a. W tej części występują
~ e ogniwa jury, zamknięte na SW kredą. ~ więc pr~ede wszys~kim astart, który jest wykształcony przeważme w facJt kor~o~ei,
ale w dolnych poziomach jest raczej oolityczny. W całośet Jego
o miąższości około 200 m najbardziej charakterys tyczne są osady
środkowo - astarckie, gdyż występujące tu odporne wapienie oolityczno-koralowe uwidoczniaj ą się wyraźnie w terenie. Astarl oddziela od poprzednio omówionych ogniw najwyższą jurę-kimeryd,
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który, sięgają~ około 170 m w głąb, zalega na SW krawędzi obszaru
a ;iaznacza stę (64, 65): . w dolnych partiach - ławicą ostrygową
(wado~zną. np. koło M_ałogoszczy), w środkowych - wapieniami
z łaWtc~t Exogy~o~1! w g?mych wreszcie - marglami i glinami.
cało!et. utwo~ Jura1~k1e maJą znaczną miąższość, a wspomniawszy
tuż ogolme o 1ch rola krajobrazowej (szczegóły wystąpią później)
zaznaczmy l?r~y sposobności, że materiał bywa eksploatowany
to .w posłaet iłów, c~y wapienia (np. w kamieniołomie Bukowa uóra).
~a1młodszym wreszcie osadem (poza dyluwium) jest kreda, której
piaskowce tworzą połud!1iowo - zachodnią granicę obszaru. Są to
utwory_ albu (7), ale ch<:_lallo je zaliczać i do górnej jury (37), poprz!dn~o ~aś uznawano Je za cenomańskie (31, 32), przypuszczając
1stmente JU~ koło C~ostkowa turonu, ponieważ nieco dalej na SW
koło Ludym występuJą margle doino - senońskie, a bardziej na SW
g?rny seno~ - opo~a, rozciągająca się koło Wiśniowej Woli i dalej
az poza Żelisławice,

"!/
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. Omaw~ją~ stratygrafię terenu należy pamiętać o zasyPaniu dyluwialny~ J~emu . obszar ten ~egł. Materiałem powszechnie
występuJącym Jest .~1asek z. głazamt lub sam piasek (głównie lotny),
cz~sty na SW. Jesli chodzi o głazy, to zasięgiem północnych i matenałem ich zaimo~a~o się tu. niewiele (P~s.cb (50), Sobolew (59),
a na obszarach bardzteJ wschod~ach Czarnocki I Samsonowicz (19)). Co
z~ ~o l~kalny~h. !o w ~ częśct przeważa czerwony piaskowiec, ku S
zJa'Y1a. się _zlept~ntec kaJprowy oraz wapienie jury, ale poza nimi
znaJduJą się i !°ne typy skał, ½tórych badanie może wyjaśnić do
pewnego . stopma dr~gę lodu, Jak na to wskazują obserwacje
Czarnocktefl~- A . mta;°owici~ (14) opierając się na obecności
w zachodnteJ czę~et. gor Świętokrzyskich odłamków trzeciorzędo•
wych skał, przyn1es1onych ze wschodu, uznaje wymieniony autor
ruch l?dowc:a z E na W, . przy czym o lokalnym kierunku mówią
znal~ztone huż poza omawianym terenem) w Rykoszynie w morenie
zlepieńce cec~sztynu, które musz, p0chodz~ć (o czym świadczy fauna)
z ~echsztyńskiego obszaru bardzieJ połudmowego kolo Gałęzie. Matenał !11?renowy, występujący głównie na kajprze, posiada najwięk
szą maązszość koło Oblęgorka, Strawczyna, Sarbic, a malejącą ku S.
Co . do górn!j granicy zalegania utworów lodowcowych w górach
Sw1ętokrzy~kich, to była ona powodem licznych sporów. Przewaźnie
notowano Ją o~<!1~ ~20 m zgodnie z Łozińskim (33) i Sobolewem
(~), który ~6zme1 Jednak przesuwa tę granicę do 340 m (61),
widząc w wyzszych obszarach rodzaj nunataków. Czarnocki ustalając stratygrafię dyluwium tych terenów {14), wydziela ;pływy
głazonośne, powstałe ze zniszczenia skały niepokrytej lodem, a leżące
u pcd~tawy osadów, podścielających starszą morenę. Te zaś skła
da1ą s1ę z mułków (do 30 m głównie w głębokich dolinach predv•
luwialnych), a wyżej piasków fluwioglacjalnych (około 11 m) i iłów
wstęgowych. Ponad starszą moreną (około 10 m miąższości) Jety
ll'!łodsza. (-?k~ło ~6 m), oddzielona od poprzedniej znowu mułkami,
ptask~mi I ił~nu, W tych poziomach bardziej na N znaleziono
florę mtergla~alną pod Bedlnem (północna część ark. Przedbórz}
(47, 62), a Jeszcze dalej pod Olszewicami (46, 48) . Wreszcie
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na cnorenie młodszej leży piasek z głazami (jest to materiał przeważnie sohilukcyjny),. a na nim less, przy czym poza wymienionymi dwoma poziom~mi spływów głazonoś!lyc~ (u podstaw">: i w górnym pokryciu} są Jeszcze dwa pośredme 1ako wkładki w obu
morenach. Taką pełną serię utworów stwierdzono np. w okolicac~
Łopuszna, Promnika, jednak przewagę ma, jak wspomniano powyżeJ,
piasek z głazami, jnne są rzadszE: np. _mułki trudno. st~ierdzić (~y~
raźne są w Lasku na E od Fat11sław1czek, w Łosiemu}: Rówmez
less wymyły silnie, obejmując dziś głównie tereny wschodme, na omawianym obszane występuje tylko na N ko}o Oblęgor~'!- i Pępic, j!dz!e
zaznacza się charakteryzuJącą go topografią. BardzteJ ku W panuJą
piaski warstwowane i wydmowe; pierwsze z nich np, pod Małogosz
czą (31), drugie na znacznych przestrzeniach, tak tworząc pasy
wydm, jak i zasypując doli~Y•
.
.
Wreszcie należy pamiętać o osadach aluw1alnych, które zaJmują dość duże obszary w dolinach rzek.
Tektonika. Fałdowaniem, mającym zasadnicze znaczenie dla
naszego obszaru, były ruchy, które rozpoczęły si, w dolnej kredz.ie.
Nas obchodzi głównie ich faza trz~ciorzędowa 1 to do!no •. trzecto•
rzędowa (32, 7), kiedy to wskutek impulsu z S"f/ fałduJą stę osady
mezozoiczne (najsilniej na SW, coraz słabieJ ku NE), krępo
wane nieco na terenach bliższych głównej masy Łysogórskiej dawnym kierunkiem hercyńskim (WNW- ESE), a bardzi~j. na W uni~zależniające się od niego (NNW- SSE). Chcąc omówtc poszcze_golne
fałdy, musimy sięgnąć bardziej na E w główną masę paleozoiczną,
która ku W zanurza się nierównomiernie. Najsilniej wypiętrzona jest
na N w fałdach! Miedzianogórskim, gdzie w osi fałdu zjawia się nad
Bobrzą kambr i sylur oraz Niewachlowskim, gdzie występuje dewon
w wysepkach koło Kutniaków oraz pod Strawczynkiem i Chelmcami, na S zaś w fałdzie Chęcińskim lkambr obrzeżony dewonem}.
Między nimi zapada dość głęboko {zapadlisko kieleckie (18)) pokryta
utworami mezozoicznymi z kajprem przeważnie w stropie. Wspomniany fałd Miedzianogórski biegnie wzdłuż linii Porzecze - Skoki,
(16), a dalej znajduje przedłużenie w t, zw. fałdzie Radoszyckim
(23, 45). Oś jego leży (tak jak i osie innych antyklin i synklin pół
nocnej części opisywanego obszaru) w pstrym piaskowcu, coraz
młodszym ku NW i zapadającym wreszcie pod kajper. Następn}'.
fałd Niewachlowski (12) (czy Strawczyński (13-)) z góry PerzoweJ
pod Kuźniakami biegnie na NW po Filipy i Węgrzyn, a osi odpowiadającej mu synkliny należy szukać w kierunku z Porzecza przez
Niedźwiedź i Kłucko. Sąsiedni fald Szczukowicki (czy Promnicki
(13} ), wyrażony na SE wapieniem muszlowym (tak jak Niewac~lows~
i obrzeżające niecki), dalej przez kajper sięga na NW, gdzie daie
doino-triasową antyklinę Dobrzeszowską (16), (Dobrzeszów - Momocicha) ograniczoną na N i NE svnklipą: Promnik - Dobrzeszów Łysów -Węgrzynj przedłużenie tego fałdu zaznacza kajper Szkucina i Woli Szkuckiej (45). Pomijając słabo uwidoczniającą się
ondulację pod Sarbicami (13), znajdziemy dalej na SW oś antykliny, idącą od okolic Fanisławic przez Snochowice i Józefinę ku
NWi niecka Wielebnowska oddziela ją od fałdu Łopuszno - faista-
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chów, który znowu ogranic za na SW synklinę Grabownicką. Tę
ostatnią zamyka wielki fałd Radomicki, wyrażony jak
i poprzed nie
przeważnie kajprem środkowym, a biegnący w kierunk

u Pilczycy,
Rudy Pilczyclriej po Czermno. Następny fałd Lasociński czy Żelet
nicki (30), ciągnie się daleko na N W, ulegaj, c rozdwo jeniu pod
Ewelinowem, co zaznac za wyraźnie płat tworzących synklinkę utworów środkowo - jurajski ch, lezących wśród kajpru. Pewną komplikacją jest wtórna antykli na Skórko wska (65) na E i
odpowiadająca jej na W (daleko poza omawia nym terenem ) Policzk
owska( 66).
Całość fałdu Lasocińskiego oddziel a od Radom ickiego wielka
synklina
Mnińska, wyrażona jurą {tak jak i poprzed nio wymien
ione niecki
środkowej części obszaru). Daje się ona prześledzić
w kierunku
północno • zachod nim pod Gnieździskiem, Michalą Górą
i Mninem,
a dążąc dalej przez okolice Skąpego i Pilczyc y sięga aż po Nosowice nad Pilicą (43, 45). Tak przedstawiałaby się całość obszaru ,
którego południowo· zachod nia granica jest linią demarkacyjną mię
dzy silnie sfałdowanym terenem na NE, a niezaburzonymi osadami
niecki Włoszczowskiej na SW.
Przyglądając się przebie gowi poszczególnych opisany ch
powy.
żej Wdów widzimy, że zaznaczają się w nim wyraźne skręty,
zwią
zane ze wspomnianym już wypiętrzeniem masy paleozoicznej. Na N
ma to miejsce w antykli nach Miedzianogórskiej i Niewachlowskiej,
zanika do -pewnego stopnia w Dobrzeszowskiej, aby dalej na S
uwydatnić się tak w Snocho wickiej , jak i przede wszystk
im Radomickiej, która na zachodniej granicy obszaru wygina się silnie ku W,
wskute k zetknięcia z masą Łysogórską (7). W faldzie Lasociflskim,
mającym kierune k mniej więcej północno-zachodni, uwidoc
znia się to
na południt1t gdzie od Kopani ny oś skr~ca gwałtownie na S w stronę
Bocheńca. Inną komplikacją są ondulac je poprze czne fałdów
(NE-SW),
obserw owane tak na opisyw anym terenie (32), jak i dalej na E (7).
Wreszc ie ważna jest sprawa trzeciorzędowych uskoków, wystę
pujących w postaci tak podłużnych, jak i poprzec znych
dyzlokacji
(te ostatni e grają mniejszą rolę na W, niż na E gór Świętokrzyskich1 ) ).
Wśród pierwsz ych najważniejsza biegnie z Miedzi anej
Góry w pobliżu Oblęgora, Niedtw iedzia, Kuźniaków, Dobrze szowa,
Sarbic,
Pijanow a i dalej aż po Rudę Pilczycką. Jest to odmłodzona dawna
linia, oddzielająca wypiętrzenie masy łysogórskiej od zapadli ska
kieleckiego (13). Odgran icza ona, jak wiemy, północno - wschodnią
doino-triasową część od środkowej, głównie kajprow ej. Czarno
cki
widzi w niej częściowo fleksurę (Hucisko - Sarbice), częściowo
uskok (np. pod Dobrzeszowem}. Na N od tej dyzlokacji Oblęgors•
kiej występuje na granicy omawianego terenu (Kajetanów - Salachowy Bór) t. zw. uskok Radosz ycki (16) czy Grzymalkowski (25),
który biegnie z E mniej więcej do Skoków w pstrym piaskowcu,
a dalej oddziel a go od zalegających po wschod niej stronie
kolejno:
rotu, wapien ia muszlowego i na dużej przestr zeni - kajpru. Inna
linia dyzloka cyjna zbiega się z Oblęgorską w Oblęgorku, dążąc sti,d
1)
Patrz dyskusja nad referatem A. luniewskiet10: Z geologii okolic Za•
wicho1ta. Pos. Na uk. P. J. G. Nr 4/1922.
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- Perzow ej a w przedłużeniu widzimy uskok: Nowe k.,, stronę gory __ l k . ' Drob..:e,·sze uskoki występu
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•
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6
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m ' na zac d
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. .
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terenu częśćrz::-:m~ K~i~t ów), co tłumaczy się(13) ~ększą łatwoś
w1chód od p . . do późniejszych ruchów zalegaJących na W
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.
d
~d starsze na E prz~
0
młodszy~b og~w. Pstrego
e:a;,! n0 ; : ~ Sr~ow y i południowy
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Czałczyński az ~-. • Obł gór _ Dobrze szów. Wymte ·
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raczeJ P eoz!'tczny l dn"
achodn im obrzeżeniu terenu o drobłaldy. Wreszc ie w po u. iowo-z .
W
i a Gruszc
nych liniach d.yzlokacY)nych m1ędołzy Skóysktępam Świdzińskizynem
'6S)
. L iń k' (31 32) a k o
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.
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Milech
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i
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ujśCJu
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zło 64 i zawiera się mię zy
wanego obszaru bo obeJMUJącego_ połrzedns. • t u,vżej i choć procen
230 m a 290 m, jedynie na północy t P u iu Jes
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towo jest _to ni~wiele (5,5 % powyżej 320 m), odgrywa jednak dui
rol~ w kra1ob_ra~1e, znacząc się wyraźnie. Co zaś do części środko~
WeJ! to n~ogół Jest mało urozmaicona, ale posiada pewne większe
deruwelac,e, które sprawiają, że całość nie jest monotonna.
Wysokość

wm

f Powierzcb- , % całej ponia w km 2

< 230
230 - 260
260 - 290
290 - 320
320 - 350
350-380
> 380
Razem •.

wierzchni

44,2
82.96
109,25
44,81
9.9
3,37
2.86

I

297,35

bają się przeważnie w granicach 230-260 m poza dolinami ~zarnej
i Losośny, gdzie spadają poł}~ej 222 m, a na~et 218 ~· Na1wyższe
wzniesienie tworzy góra Sm1ewska w poblttu grarucy. ~łnocno
wscbodniej na S od Stachury, dochodząc do 448 m, naJn~sze zaś
217 m znajduje się nad Łosośną na N od Bocheńca, różnica wysokości wynosi więc przeszło 230 m.

14,86

27,89
36,74
15,1
3.32
1.13

0.96

I

100,00

• Prz';Chodzac do _szczegółowego opisania ukształtowania powiei:zchm . terenu, zi:vroćmy uwagę na wspomniany wyraźny pas
wyp1ętrzen na N i S, obrzeżających zagłębienie wewnętrzne,
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Ryc. 1. Krzywa hypsograficzna opracowanego obszaru.

urozmaicone tylko wyniesieniami pośrodku, a obniżające się ku W
i SE. Wzniesienia wyrastają powyżej izohypsy 260 m która obej•
muje tereny o deniwelacjach, dochodzących do 185 m 'na N 90 m
na S, a 39 m w części środkowej. Wysokości reszty obsza'ru wa-
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Część pół n o en o-wschodnia. Rzeźba północno-wschod
niej c?.ęści daje się scharakteryzować jako szereg wzgórz okrągła
wych lub wydłużonych, przy czym zachodnie odznaczają się . spa~kiem mniej więcej równomiernym i konturami dość jednosta]n}'.mt,
a wschodnie są bardziej rozczłonkowane, Największe ze wzniesień,
obejmujące górę Siniewską, przewęża się na linii z Piasków na S,
dając podwójną kulminację 448 m Cgóra Siniewska zwana rów~iei
Siniową) i 425 m (góra Barania). Graniczny uskok na N oddziela
ie od wydłużonego walu Borki-Kolomań. Bardziej na W leży góra
Perzowa (395 ml, sąsiadując na jednej podstawie z niższym bardziej zachodnim szczycikiem (ryc. 2}. Dalej wznosi się Kubiniec też lekko przewężony i sięgający 311 m, bardziej na zachodzie - wzgórze na N od
Dobrzeszowa, wreszcie stroma (zwłaszcza na SE), wysoka (367 m)
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góra Dobrzeszowska oraz niewielkie wzniesienie Sarbickie. Na NW
formy łaąodnieją i dają bochenkowate wzniesienia o maksymalnej
wysokości 337 m (na NW od lysowa). Odosobniona stoi na W od
od Nadworowa góra Białkowa o wysokości 294 m.
. C z, ś ć po ł u. d n io w o - z ach od n i a. Inaczej zupełnie przedstawia _się południ?wo'- zachodnie obrzeżenie terenu, ciągnie się
tu bowiem od dolmy Łosośny na NW długi wal o bardzo po-

Ryc, 2. Góra Perzowa -

•

widok z SW.

Fot. autor.

strzępiony·?1 kontu~.ze. Stromy i silnie pocięty od strony pólnocnowschodmeJ, łagodme opada na SW ku terenowi wydmowemu okolic
Czostkowa. Grzbiet jego wieńczą liczne szczyciki o wysokościach:
278 m, 286 m. 293 m. 294 m i wyższe aż po punkt kulminacyjny
350 m koło wsi Cieśle. Wcięcia erozyjne północno-wschodnie sięgają
nie~edy głęboko ~ jądro walu jak np. pod Lesicą, pod Rogalowem
zaś 1est on zupełnie przerwany, biegnąc następnie dalej ze $widna
ku Żeleźnicy na NW.

Cz ę ś ć śr od k o w a. Część środkowa ma rzeźbę dość uroz·
~aicon~. P?za szeroką, zabagnioną doliną Czarnej, leżącą przewatme pomzeJ 230 m, a dochodzącą do 239 m jedynie we wzgórzu pod
Lipią Górą oraz poza również podmokłym obszarem w dalszym
przedłużeniu na SE, częściowo o wysokości ponad 230 m, a częś
ciowo, w dolinie ł.osośny, także poniżej 230 m (tylko małe wznie~i~nie pod ~ynkami wyr~sta ponad tę wysokość). Obejmując, jak
JUZ wspommano, przeważme obszary od 230-260 m wys., a wyjątkowo

....
-

do 290 m, nie zawiera naturalnie form tak imponujących jak wzgórza północno-wschodnie czy wał południowo-zachodni, ale, zachowu;11c mniejszą skalę, obejmuie Jiczne, drobne a różnorodne wzniesie-

nia. A więc na N od Małogoszczy poza grzbietem południowo
zachodnim zaznaczają się pojedyńcze czy podwójne okrągławe i wydłużom~ w kierunku mniej więcej północno-zachodnim pagórki, ciąg
nące się pasem ku N, gdzie zanikają w większym wyniesieniu oko.
lic topuszna (> 260 m). To ostatnie w całości przedstawia się iako
potrójny wał (najwyraźniejszy w swym skrzydle wschodnim), odchylony nieco ku W od kierunku N. Ale i tutaj wyróżniają się wzgórza wytsze o przebiegu NW-SE lub N- S, dochodząc pod Górkami do wys. 299 m. Bardziej ku E powierzchnia przedstawia się
dość monotonnie, deniwelacje większe widać jedynie nad brzegami
Lośni i jej dopływów. Pewne urozmaicenie wprowadza pole wydmowe na W od Łosienia. Wreszcie na W od elewacji Lopuszniań
skiej bagniste doliny Czarnej i jej dopływów oddzielają od siebie
kilka różnych elementów orograficznych. A więc w przedłużeniu
zachodniego skrzydła wspomnianego wzniesienia biegnie wzgórze
Jasienia, a dalej Huty Jabłonowej, skręcając następnie ku W jako
elewacja Czerwonej Woli, dochodząca do 294 m n. p. m. Na S
wiąże się ona z łagodnym okrągławym wzniesieniem, a ku W biegnie przez Słupię ku Pilczycy. Bardziej na SW ciągnie się przez
Lasocin ku Skałce wąski pas o kilku szczycikach z kulminacją
211 m na NNW od Lasocina. Wreszcie kilka wzgórz (wys. do
262 m n. p. m.) między Budzisławem a Ewelinowem dopełnia całości tego wyższego obszaru, urozmaiconego ponadto krajobrazem
wydmowym między Mninem, Dąbrówką, Lasocinem a dolnym A~tonielowem, wznoszącym się do 260 m n. p. m. na W od dworu Biał
kowa. Pozostała część terenu leży między dolinami: Czarnej na NW,
a równie podmokłym obnarem (bagno Wilcza Gać) nad dopływem
ł.osośny. Formy powierzchni są tu mniej wyraźne, poza wydmami
wznoszą się pojedyńcze niewielkie pagórki, zaznaczające się między
Mieczynem i Hutą Nową, a dochodzące do 268 m.
Wszystkie te omówione szczegóły orograficzne, od wyraźnych
wałów na NE i SW aż po drobne deniwelacje części środkowej,
są wynikiem w pierwszym rzędzie różnicy materiału, jego odporności, dalej rysów tektonicznych, wreszcie warunków jakie po przez
wieki geologiczne modelowały formy, doprowadzając je do obecnego
kształtu. To też dopiero rozważenie tej zależności, wniknięcie w jej
szczegóły mote wyjaśnić dzisiejsze rysy terenu, dać pełną ich charakterystykę.

Zależność od materiału. Pierwotny nasz podział terenu na
trzy części (północno-wschodnią, środkową i południowo-zachodnią)
odzwierciadla ogólnie zależność, istniejącą między orografią a ro•
dzajem materiału. A mianowicie: wyniesienia północno-wschodnie
wymodelowane są. jak wiadomo, w dolnym triasie, obniżenie środ
kowe - to kajper, a jura i kreda tworzą wysoki wał na SW. Bliż
sza obserwacja daje zestawienie bardziej szczegółowe.
Część północno-wschodnia. I tak na NE materiałem
iest przeważnie piaskowiec, jednak jego mniejsza czy większa zwar-
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łość, licz~iejsze c~y słabsze . w!rą~enia łupkowe odbijają się od.razu
n.a formach. Maximum wymes1ema przypada na twardy piaskowie
ciosowy, h~o!zący jądro gór: Siniewskiej, Perzo~ej, Kubińca i Do~
brz!szowskieJ, przy czym przew~gę. zd_aje s_ię mieć tu jego górne
ogniwo, podczas gdy dolne kulmmu1e 1edyme w górze Perzowej
zaznaczając się także na południowym zboczu góry Siniewskie.'
S~_sze utwory nie odgrywają roli i dotyczy to tak wyspy cechsztyl
sk1e1 pod 0blę~orem, jak i. paleozoikum koło Porzecza. Młodsze
o~ady pstr!go piaskowca marą rótną odporność: warstwy z Gervill~ta M~chis~m wykazują tendencję dawania łagodnych wyniesień
piaskowiec h1eroghf~wy za_ś przeciwnie, łatwiej niszczony, wyraini~
zaznacz~ swą granicę, biegnącą na wysokości około 290 m, od
Szóstakow aż poza Kłucko, poniżej której zaściela dość duże
obszary, charakteryzujące się miejscami gruntem nieco podmokłym
(np. mi~dzy Jóźwikowem a Grzymalkowem). . Zaledwie dwie wyspy
wyras_ta}ą tu po?ad ~90 m. (koło. wsi Nowki i Filipy), przy czym na
bardz1eJ połu~moweJ z ntch w1dać wpływ materiału w stromym
zboczu połudruowym, zbudowanym ze starszych ogniw dolnego tńasu.
Ró_wni~ż wz~rze pod .S~bicami (tak jak i pod Dobrzeszowem} bud!1Je p1askow1ec z Gervdle1a Murchisoni, podczas gdy podnóże wscbod!11ego z ~ich twor:iy juz piaskow_iec hi':roglifowy. Wreszcie zalegaJący daleJ n.a NW górny psJry P!askowiec d:1je _okrągławe wzgórza
o '!}'.sokoś~t _pona~ 32~ m t choc formy te, Jak JUŻ wspomniano, są
mnt~J wyb11arące się ntż spągowo-triasowe, ale czy to w pasie Momoc1cha -:- W:yrębó~ czy w ?dosobnionej górze Białkowej górują
pon~d sąSiedmm k_i:a1obrazem P!askowca hieroglifowego, przechodząc
d:tle! na NW w nrzszy, zabagmony obszar margli rotu. Co do wapiema ~us~oweg~, to występując fragmentarycznie nie ma prawie
zn~czema,. Je!llu Jednak nalezaloby przypisać stromo opadające ku
d?lmce (mew1doczne na mapie) wzniesienie po północnej stronie Sarbtc, a na wschodnim brzegu Sarbiczanld, oraz pagórek po poludnio-wej stronie Łośni pod Dobrzeszowem.
. Czę ś ć śr o d ~ o w a. W części środkowej materiał ilasty gra
wazną rolę, wpływa1ąc na słabe uneźbienie powierzchni jednak jest
to tyl~o określenie ogólne, gdyt, jak już o tym była m~wa, na W
od dolmy. Ło~ośny obszar kajprowo-jurajski urozmaicają liczne wzgórza. Nale~ Jednak zauważyć,. że kulminuje w nich naogół kajper,
którego p1as~owce two!zą 1:1ekiedy wzgórza np. w okolicy Lasocina,
a strefy zlep1eńców dar, naJ":'yższy punkt, dochodzący prawie do
300 1!1 n. p. m. (pod Gó~kanu koło lopusznaJ. Cały pas niższy od
Józefmy na SE, czy okolice Dąbrowy, czy wreszcie między Łopusz
nem a Grabownicą lub łuk Huta Jabłonowa - Czerwona Wola S!upia, w~zyst~o t!' buduj~ górny tńas, podczas gdy jura wypeł
nta ~aczeJ obniżenia np. Wtelebnow - Orczów, Łopuszno - Fani·
slaw1ce czy tereny leżące na S od Mnina. Jedynie odosobnione
wzgórza na o~szarze jej spągowych utworów mówią o ich dość od•
P<!rnym ma.tenale, tak na przestrzeni od Młynków przez Gnieździsko,
Machał~ Gorę a! po Czartaszów, jak na północ pod Mninem, jak
w wymosł~m . wale La~ocińskim i bardziej na SE w pagórkach
koło Skałki I pod Mteczynem. Jurajslde również są wzgórza
4S2
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na SW od Gnietdziska, przewata tu jednak te_ren niski, zabagnio~y!
który odwadniają płynące po podłożu r_aurac~ Czaro~ a bardz1eJ
SE dopływy tosośny; pewne wy01oslośc1 znac:zą się koło Bo:heńca na E (64) i w Lipiej Górze na W.
Część południowo-zachodnia. Wres~cie część J><!łud
oiowo-zachodnia rysuje się wyraźnie, znaczą~ granicę ra!-łraku 1 astarłu mniej więcej izohypsą 260 m n.a całeJ, przestrzeni .od. Rogal0
po Brogowice. Stromy wal buduJe tu gorny sekwan i ktmeryd
' ; ; kreda której piaskowce (alb) dają szereg wąskich, wydłużoor h pagó;ków, górujących nad całością tej części, a biegnących od
·
nyc
k li K rasocm:i.
Małogoszczy po o o ce
.
, •.
Przegląd powyższy uzupełm moze tabe~a, wyszczegolniaJ!4Ca
typowe kszt~ty, w jakich wyrażają się omówione osady na opisywanym terenie:
perm.:
trias:

jura:

kreda:

cechsztyn - nie gra roli w morfologii.
piaskowiec ciosowy dolny } kulminacje.
,
"
.,
górny
warstwy z Gervilleia Murchisoni - słabo zaznaczają się, dają ła
godne wzniesienia,
piaskowiec hieroglifowy - raczej obni:tenia (wskutek zawartości
partii ilastych),
46rny pstry piaskowiec - wzniesienia,
rot - obnitenla zabagnione (margle),
wapień muszlowy - nie gra prawie roli w morlo!og_ii.
.
.
.
{ małe urozmaicenie powierzchni na terenie iłów t margli,
ka1per
wzgórza na obszarze zlepie_ilców i piaskowców,
bat
- raczej obniżenia (iły),
kellowej}
oksford
wzgórza.
raurak

-

astart

-

przewatnie zabagnione obni:t.enia,
wyratne wzniesienia,
kimeryd .,
,.
.,
alb
- wydłużone pagórki (piaskowiec),

1 tak cechsztyn nie wpływa na ukształtowanie pawier~c~i w~kutek znikomego zasięgu swych zlepieńców, pstry p1askowtec t kaJJ?er
wykazują zależność form od składników osadów, podczas ~dy wapie.t.\
muszlowy nie moze, poza nielicznymi wyj,tk.ami, grać ~oh w morfologii wskutek swego małego rozprze~trze1;11ema; Co. do Jury! to sprawa komplikuje się, pominąwszy bowiem 1edym~ naib:trdzteJ spągową
część, powinna ona zaznaczać się ostro w kra1obraz1e. Tymczase~
wzniesień kelloweju i oksfordu jest stosunkowo mało, co tłumaczy~
się może- (o czym będzie mowa poniżej} tektoniką terenu, raurak zas
zachowuje się naogół sprzec~ie z! swym przy_~odzo!ły~ charakterem, dając podmokłe depresJe zamiast kulmmaCJi. Na1wyzsze wre!zcie ogniwa środkowego mezozoikum dają formy normalne, odpowiadające ich charakterowi. Kreda, kulminująca w piaskowca~h albu,
opada ła~odnie ku SW na obszarze młodszych swych osadow. P?·
c~ynając od osadów najstarszych, widzimy. częste wyprep~ro~wan1e
stę zboczy bardziej stromych na kontakcie warstw o rózner odporności, powodującej większe czy mniejsze przeciwstawiania się danych
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utworów niszczącej sile denudacyjnej. Krawędzie owe uiaczą s·
n~ ?bsza~a.ch pstrego _Piaskowca w dolnych jego utworach np. w gór~
Sm1~wsk1~J, Perzowe! czy. .Dobrze~zowskiej, w wyższych - np. na
grant':Y p1a~kowca h1er?,glifowego I nad nim leżącego górnego lub
w sąs1edztw1e tegoż z rotem (pasmo Momocichy); dalej wyraine są
na smugach zlepieńców kajprowych w okolicy Łopuszna czy pod
Wolą Czerwoną lub na granicy oksfordu np. pod Lasocinem. S
one pewną wybitną cechą morfologiczną interesującego nas' 'obszaru:

Fot. autor.

•

wstałych po nich (ryc. 4}.. W_ całości ten pias_kowiec . doln~-triaso~

wyróżnia się w kra1obraz1e, Jednak w szczegołach nte da1e prawie
zupełnie jakichś specjalnie cechujących go form tak cz!stych np. na

obszarze czesko-niemieckiego kredowego „Quadersandstem'u". Jedyną
oże w swoim rodzaju jest poza omawianym terenem leżąca, ale
fnteresująca "brama" Piekło, znajdująca się ?podał gajówk~ ~al!jó"'.
na NW od Suchedniowa. Lekkie pochyleme warstw mnteJ wsęceJ
ku N przyczyniło się do uwidocznienia przeszło 2-metrowego gzymsu

Fot. a11tor.

Ryc 3. Odkrywka piaskowca ciosowel!o pod Cisową.

Ryc, 4. Piaskowiec ciosowy pod szczytem góry Dobrzeszowskiej.

W c:Jości rozważania powyższe dotyczą tematu zasadniczego
dla omawianego terenu, gdzie różnice materiału są elementem podsta~owy_m _rzeźby. To też zanim podkreślimy inne zależności, przyjrzVJmy się Jeszcze charakterystycznym formom poszczególnych osadów.

skalnego, w którym wytworzyło się oryginalne. przejście, pokryte
wielkim blokiem (ryc. 5). Jest to pewna osobliwość z rzędu tych,
które opisywał Czarnocki {17). Co do piaskow<:ó~ kajprowy~h,
jurajskich i kredowych, to mają one daleko mmeisze ~naczeme,
pominąwszy ostatnie, które budują wzgórza na. SW, me wykazując jednak żadnych specyficznych cech wietrzenta. ~o do górnotriasowych zaś, to za mały jest zasiąg ich występowama, aby m<?gły
grać większą rolę, pojawiają się w postaci w~ładek w~ró~ ~lept.eń
ców np. pod Snochowicami (ryc. 6~ Samodzielne wzmes1ema piasod ~małkow~,
kowcowe widzimy np. pod Budzisławem, ~a
wreszcie zaznaczają się one na N od Jastema, gdzte Jednak me
dają żadnych typowych form.
Zlepieńce i żwiry. Abstrahując od ~tworów, któr~. z na•
tury swej nie wybijają się w krajobrazie, musimy podkreśltc. rolę
?.lepieńców. Jak już poprzednio zaznaczono, dają one często, jeśli chodzi o kajprowe (doino-triasowe nie mogą być brane pod uwagę z powodu

Typowe formy poszczególnych osadów. Różnorakie osady,
wysz<:zeg~lnione ~wy~ej, były ni~zczone w ciągu długich okresów,
przyb1era1ąc właściwe un formy wietrzenia.
Pi as~ o w c ~· Na NE charakterystyczny pod tym względem
.
Jest fSt~y piask<!wtec. Cechą_ ogólną jes~ tu pocięcie licznymi pion~wynu diaklazami (ryc. 3}, ktore powoduJą rozpad na wielkie bloki.
Szczeli.ny pazi?me są zjawiskiem st~łym na granicy warstw twardszych 1 miękkich, ulegaJących szybkiemu niszczeniu. Pewna zmiana
konsystencji odbija się odrazu na sposobie wietrzenia, które trafiwszy
np. na w_arstewki, zawiera!ąc! nieco żwiru, łatwo usuwa te głaziki, mając
następrue punkty zaczeptema dalszego rozpadu w zagłębieniach po-
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nikłego występowania), wzniesienia o zaznaczającym się konturze. Zale.
gając w towarzystwie żwirów, powiększają ich ilość wskutek swego wie-

trzenia, dzieki czemu są POŻ!ldanym mateńałem dJa człowieka. To też
Snochowicka wykorzystuje je (ryc. 6), wywob\c mateńał
specjalnie na ten cel zbudowaną odnogą kolejową (idącą na S, gdzie pod
Rudą kolo przystankuWierna Rzeka łączy się z linią Kielce-Włoszczowa).
W sąsiedztwie wzgórze 299 m pod Górkami przedstawia sobą stary teren
eksploatacyjny, skąd wybrano już żwir nadający się do wydobycia,
żwirownia

W ap ie il. Dużą wreszcie rolę gra wapień na interesującym
as terenie. Charakterystyczne jest cechujące go wi4:t~zenie che:
~iczne, dające się zauważyć dos~ć c~ęsto tak w bar~zt~J północneJ
części w wapieniu m?szlowym. ~ak 1 ku S na terente J!1ry· Cz~rnocki widzi je wszędzie tam, gdzie pozwala na to matenał. Wogole
zjawiska krasowe na terenie gór Świętokrzyskich obserwowano
w rótnych punktach i to świeże dzisiejsze i stare kopalne w dewońskim wapieniu pod pokrywą czwartorzędu (27, 59). W obsza-

'

Fot. autor.

Ryc , 6.

Fot.

Ryc. 5. Brama

Piekło

tułlor.

pod Dalejowem,

pozostawiając partie mniej odpowiednie, silnie wietrzejące. Całość
tej dawnej kopalni pełna dołów i sterczących wśród nich „świadków",
na których zachował się niekiedy widoczny upad, zdobywana jest
powoli przez roślinność, której wygląd (ryc. 7) świadczy o tym, te
żwirownia dość długo już nie jest czynna. Daje nam ona pew114
mikroformę, powstałą co prawda dzięki ludzkiej działalności, ale
zaznaczającą się wyraźnie w krajobrazie. To samo da się powie·
dzieć o wzgórzu na SW od Małego Eustachowa, a zasiane żwirem
pola tak w okolicy Łopuszna np. pod Grabownicą, jak i dalej na NW
np. pod Słupią, dopełniają charakterystyki omawianych osadów.

-

Odkrywka kajprowa pod Snochowicami.

rze mezozoicznym stwierdził ie w wap!eniu muszlowym Kuźni.ar _(21)
na południowym brzegu Kamiennej między Płaczkowem a Bz_mkiem,
gdzie mimo osłony dyluwialnej tworzą_ lejki, w których gmą _potoczki. Na omawianym terenie pouczaJące pod tym względe~ 1es~
niewidoczne z mapy wzniesienie wapieni~ mu~zl~wego_ po_d Sar~1cam1
na południowym brzegu słabo zaznaczaJąceJ się doboki, ~dzt~ zaobserwować możemy tak miniaturę żłobków krasowych, Jak 1 zarysy lejków oraz produkt wietrzenia wapienia - terra ~ossa. ~ewne
ślady tegoż zjawiska widnieją na wzgórzu oksford~ki~ na SE od
Czartaszowa, a w silniejszej mierze w pasmie Las0Ctńsk1m, . zwłasz
cza pod samym Lasocinem. Co do młodszych utwor~w JU~Y, to
charakterystyczna jest odkrywka astartu pod Występami, _gdzie powierzchnia zwietrzenia wykazuje kieszeniowate zagłębie01a, ~ypeł
nione przez terra rossa. W grzbiecie poludnio":o-zach~nim w1~z1my
gdzieniegdzie śl'ldy lejków np. po południowe) strome toru między
wykopem a Występami. Jednak dzisiejsze zjawiska ~sowe ~ą
fragmentaryczne, dają się niekiedy tylko zaobserwowac w wyraz-
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niejszy~ wykształceniu, podczas gdy właściwemu skrasowieniu i to
na duteJ przestrzeni musiał ulegać kiedyś wapień rauraku, co może
tłumac~yć _zagadkę nieuwidoczniania się go w terenie. A mianowicie
cały wi~llu pas podmokły, obrzeżający od NE pasmo południowo
zachod?te oraz obejm!-'jący obszar niecki Mnińskiej, ciągnący się
od Mruna na SSE, mogł powstać w ten sposób, że wapień dolnosekwański, _wietrzejąc <'heroicznie, pokrywał się terra rossa, która
tak dokładme zamuliła podłoże, że teren stał się nieprzepuszczalny,

jak i dzisiejszy, przy czym siln_iej roz"!inięty _jest on, ~a~eźy l?rzr
puszczać, bardziej na E. TutaJ w gorze M1lechowsk1e1 zna1du1e
się podobno jaskinia czy jaskinie (Czarnocki wspomina o zamulonej
grocie Piekło na tym terenie (17) ), a w nich stalaktyty. O ich
istnieniu w okolicy świadczy odłamek może stamtąd pochodzą_cy,
a znaleziony na poi'! pod górą Krzyż?"W'! (pod. M~łogosze;zą), a wte!kie okazy, przywiezione „z nad Lośnt , Jak moWtono, miałam mozność oglądać w kamieniołomie Bukowej Góry.
Zależność od tektoniki. Wpływ struktury fałd o we j.
Już poza omawianym terenem na P?lnoco-~sc~odzie przez obsz~
kajprowy przebiega oś fałdu ~?l~waec - S1elp1a, kt_órą . wyzys~uJe

dopływ Czarnej, płynąc tu pomżeJ tzohypsy 260 m. Sąs1edma synklm:i-,
leżąc w poziomie poniżej 260 m na N, a powyżej 320 m na S, me
ujawnia żadnego wpływu, ~boć ~o obu..stro.nach jej osi .za.zn~czają s!ę
pewne obniżenia (tendenqa d~ mv.:ersJt rehefu). _Właśet,wte m~eresuJe

Ryc. 7, Odkrywka kajprowa na SE od ł.opusama.

Fot. nu/or.

zachowując się jak ilasty, a uniemożliwienie wsiąkania spowodowało
silne zabagnienie. Dzisiaj całość pokrywa dyluwium, pod którym
przede wszystkim znajdują się nagromadzenia krzemieni, powstają
cych przy rozkładzie wapieni, a głębiej dopiero wapień rauraku.
To przypuszczenie potwierdza obserwacja próbek, jakich dostarczył otwór, kopany w poszukiwaniu wody w kamieniołomie Bukowa
Góra J?Od Skórkowe_m. Obrawszy miejsce możliwie najnitsze u stóp
~opalm, ~ odległości ok_oło 20 m od eksploatowanego grzbietu, trafiono "! nim na n~tępu1ące warstwy: do 8 m gliny, pod którą około
3 m. piasku ze żwirem, a pod tym do 4 m glinki, później dopiero
w~pte~, w którym drążono . dalej otwór (w czasie mego pobytu
osiągnięto głębokość 22 m, nie doszedłszy do wody). Otóż wapień
ów - to raurak, glinka jest typową terra rossa, a powyżej zalegają
osady dyluwialne. Skrasowienie spowodowało odwrócenie naturalnych cech wapienia, który zamiast zaznaczać się choć do pewnego
stopnia w otoczeniu, daje raczej obniżenia. W ten sposób przedstawia się w całości kras naszego obszaru tak dawnych okresów,
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nas dopiero fałd Radoszycki, ktory wyznacza1ąc ogolny kierunek
wzniesień, biegnie co prawda przez górę Baranią, lecz w górze Siniewskiej nie leży w jej kulminacji, schodząc na północne zbocze, by
dalej poprzez pewne wyniesienie zejść w bagnistą dolinkę koło
Straszowa. Towarzysząca mu synklina, przebiega przez obniżenie
między górą Siniewską a Perzową, jednak dalej nie gra roli w morfolol!ii, Następna an~yklina Niewachlow~ka osi_ąga wprawdzi~ maximum swej wysokości w górze Perzo~eJ, !łle nt~ odgrywa roli sa~odzieloej jak równilc' ż i niecka, odgrantczaJąca Ją od fałdu Prommckiego, który jedynie w g~rze. Dobrzeszowskie! wybija ~ię. wyraźnie.
W sąsiedztwie zarysowuJe się oś, uwypukla1ąca wzmes1eme Sar·
bickie, na którym zamkniemy rozważania dotyczące części p~o':nowschodniej. Co zaś do środkowego obszaru, to oś fałdu FamsłaWtce
Józefina biegnie poprzez punkty kulminujące. W niecce Wielebnowskiej widać też wpływ budowy, która wywołuje tu obniżenie
mimo mateńału dość odpornego. Oś fałdu Łopuszno-Eustachów dąży
również przez najwyższe wzniesienia, a synklina, towarzysząca mu,
daje depresję, którą podkreślił jeszcze sposób wietrzenia zalegają
cego tu materiału (rauraku). Dalszy wyraźny fałd Radomicki przebiegiem swej osi zaznacza kulminację terenu od okolic Czar.taszo'Ya
począwszy poprzez Jasień, Hutę Jabłonową, Czerwoną Wolę t Słupię.
Sąsiednia synklina osiąga maximum swego obniżenia na linii. dającej
się odcyfrować w terenie np. w okolicach Gnieździska między rysującymi się tu wzniesieniami, dążąc ku NW po podmokłym obszar.ze
rauraku. Następna oś antykliny Lasocińskiej nie uwidocznia się
w rzetbie ani w swej południowo • wschodniej części, gdzie biegnie
po obniżeniach dolinnych, ani dalej na NW, gdzie omija najwyższe
wzniesienia okolic Lasocina.
Z przeglądu tego wynika, że tektonika nie jest na opisywanym obszarze głównym elementem decydującym o rzeźbie, choć
bowiem wyznacza pewne kierunki, podkreśla je jedynie silniej
wtedy, gdy pozwala na to materiał. ~8:leżność . ta ~yraźnie. ~znacza się w części północno - wschodnteJ: tam 1edyme kulmmuJą
o~i fałdów, gdzie zalegają twardsze osady psf:ego p_iasko~c_a (np.
piaskowiec ciosowył, podczas gdy synkliny me uw1doczruaJą się
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prawie, wykazując nawet wzniesienia, gdy oś przebiega przez ma-

teriał nieco odporniejszy (np. górny pstry piaskowiec czy nawet

warstwy z Gervilleia Murchisoni, dające w tym położeniu pod
Dobrzeszowem wzgórze około JO-metrowe), a obniżając się w ~adach bardziej miękkich np. piaskowca hieroglifowego. W rezultacie
różnice między osiami synklin i antyklin często wyrównywują się,
niekiedy nawet niecki leżą wyżej jak np. koło Straszowa. W części
środkowej i południow~zachodniej też wprawdzie ważnym czynni.

. k ś
Rozalii na górze Perzowej (ryc. 8). Na _ter~nie
czono kaplicz ę ~u w twardym materiale wapienia jury z1aw1sko
młodszego
m .t w c aleJ· pełni zachowana
jestdzasada,
. t b mezozot
.J_o typowe
.
. ś • że
to 1es
arw;
od
dem przec1wne zaś a1ą etany
łagodne sa zbocza zi
z u~stki~ zaznacza się to w paśmie
nieraz dość strome. • rze
ws .e o ilustruje ryc. 9), gdzie upapołudniowo -. zachod°:t~ (~u o:lp~!ada równomierny spadek w tym
połudmdowo-zagcdy
st~1:::tpółnocno-wschodnia sterczy ostro ponad
dowi
kierunku,
po czas

ndd

Fot, auto,·.

Fot. Qłl/Or.

Ryc, 8. Gzyms skalny w piaskowcu ciosowym na górze Perz:owej.

kiem jest charakter osadu (kulminacje w miejscach występowania
zlepietków kajprowych na niekorzyść bardziej miękkich partii tego
piętra tńasu, czy pasmo górnojurajskie na zboczu antykliny o zupełnie nie zaznaczającej się osi kajprowej), jednak wpływy czysto
tektoniczne są silne np. w obniżeniu niecki Wielebnowskiej (wbrew
cechom zalegającego tu oksfordu), a dużą rolę pomocniczą (zgodną
z rysami budowy, a niezgodną z właściwościami danego materiału)
Qrają raurackie podmokłe obniżenia.
For m y m o n ok 1i n a I n e. Ciekawą, wybitnie zaznaczającą
się w terenie cechą jest zależność rysów morfologicznych od
kierunku upadów, które zabezpieczają partie skalne leżące zgodnie

z nimi, a narażają na silne niszczenie stronę przeciwną. Powstapl
w ten sposób grzbieciki monoklinalne o ostro zaznaczających Stę
kuestach. W obszarze środkowym i południowo-zachodnim są one
wyraźne, na NE słabiej się uwypuklają, jednak i tam przykładem
ich jest gzyms skalny (w piaskowcu ciosowym}, w którym umiesz-
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Ryc. 9. Upad warstw w przekopie pod

Występami,

da1·ąc niekiedy silnie zaznaczające się skałki (ryck. 10).
.
t
k.
. t b dzo wyraźny, co Jas rawo
o oczemem,
Kontras~ w nach~en;:; s!o ~dzi~esprzełom pozwala na bliższą obse~występuJe np. ":. ogb owie, Całą granicę południowo • zachodntą
wację asyme~nt z _oczy.
. t monoklinalny, ciągnący się od
tworzy . ten tmponu!ący . grzbtR.ogalów i dalej poza opisywanym
Brogow1c nad Łośntą az po . . k
osiada jeszcze drugą kraobszarem. Ucięty ostrą kueSlą, Jur~s
P Bardziej na N pasemka
wędź ~alej na
nalkgran!cy tu;: p•owyższego grzbietu, jednak
monokhnalne są JUz ty O m~ta
.
I tak widzimy je na N od
zaznaczają
się
wyraźnte
w kkra1obr~z1eo.S1· fałdu (Lasocińskiego) pod
Leś .
.J_• {NE)•
nicy, po czy m po .prze roczeruu
. .
rzeciwnvm upaw;te
0
Gnieżdziskiełl!, obse~Jkm\ m;i::1;1:;iem
~si synkliny wytw8;rza się
Pod samą wstą w zw_iąz u P ,
• które ze stron przeciwnych
łagodne obniżenie między wzgorzam1, t u wz , rza powtarzają się
tworzą wyraźne kuesty. TGóe~o 5!mCego t yspzów ~uta,· wzoórza znaj.
"ed •
Michalą
rę 1
zar a
•
&
w
_sąsi,
po .
d O G me
. źd zts
. kich lpołudniowych) po1ożemu
du1ą
saę ztwte
w analogicznym

s.w:

3;.

-

....,

(ale w stosu~ku _d o ~si innego już fałdu, a mianowicie Radomickie go),
c~arafderyz u1, się więc bardzo stromym zboczem południowo-zachod
mm . t szerokim równym nieomal obszarem (nie zaznaczony m na
mapie) na_ NE ?d kul~inacji. Przesuwając się ku NW, ohserwujerny
zacho~an!e leJ .sameJ zas?dy, podkreślone bardzo silnie w wale
Lasoc1ńsk1m, gdzie na caleJ przestrzeni od Skałki ku NW widzimy
(upad NE - oś fa!d~ ~asocióskiego _przebiega bardziej na SW)
łagodne zarysy wzmes1en ze strony połnocno - wschodniej, a strom~

ół ocnej części na ni~korzyść środkowej (co dotyczy zwłaszcza wsch~:
~ejjej połaci). Uskoki góry Perzowei, Kubińca i_ góry lJobrzeszo~ski~1
raniczają spągowe odporne warstwy pstrego piaskowca, co odb11a się
og rzeźbie jednak bezpośrednio nie uwidoczniają się wyraźniej w kraj~brazie (choć może pewien wpływ ich dałby się za~w~ćnp..wpó!nocnym obrzeteniu góry Perzowej, gdzie wyraźny grzbiecik oddziela się ?d
głównej masy tego wzniesienia (ryc. 11) ). Następna dyzl?kac1a,
dążąca z pod Oblęgora na NW pod górę Perzową, ogranicza tę

..
FrJt. mltor.

Ryc. JO. Slcałki wapienne na SE od Występów.

Fot. ,mtor.

Ryc. 11. Góra Perzowa widziana z NW.

z. południowo-zachodniej np. we wzgórzu na NW od dworu Lasocin,
mekiedy zaś pod szczycikam i charakterys tyczne skaliste grzbieciki,
wypreparow ~ne od SW: Powt?rza s i ę to bardziej na SE pod Mieczyne~, gd~e występuJą skałki w pagórkach, znaczących się ostro
w kraJobraz1e.
W p I Y w u s k o k 6 w. Co do znaczenia uskoków, to ważną rolę
gra owa stara odmłodzona później linia: Oblęgorek-Niedźwiedź - Do•
hrzes~ó~ - Hu~isko, któr~ wp~nęła !la ukształtowanie powierzch~i,
obrzeza1ąc bowiem zapadlisko k1eleck1e predysponowała dominowanie
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wyniosłość z północnej strony, a linia Nowek-Wilczkowice ~aje się
prześledzić częściowo jako obniżenie, wyzys~ane przez ~zeki, kt?re
np. pod górą Białkową z dwóch stro~ biegną ~zdluz u~kokow.
Wreszcie uskok graniczny, zaznacza dolina ~zeczki płynące) .w P_Obliżu Stanowisk, dalej na E od ~kok~w daJe on pe_w ne obł!-iżerue,
wyzyskane bardziej na E przez Ciemmcę. Dyzloka~J! cz.ęśc1 środ
kowej, biegnąc mniej więcej równolegle, u.~doczniaJą się w pewnych depresjach na linii Mnin-Sarbice, Zar'!bi?1e-Czałczyn, L~p~znoJasień li dalej na W poza Dolny Anlontelow). Ku S staJe się to
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mniej wyra.tne .np. między Eustachowem a Orczowem, czy na liniach
po północnej i południowej stronie Grabownicy, gdzie wprawdzie
dyzlokacje leżą między wzniesieniami, ograniczając je z N i S (op.
oddzielają pagórek na W od Małego Eustachowa od wzgórza 274 m
pod Grabownicą), jednak nie grają tu ważniejszej roli. Wreszcie pod
Gnieidziskiem rozerwanie ciągłości utworów spągowo-jurajskich przez
przebiegający uskok przyczyniło się do urozmaicenia powierzchni.
Z tych wywodów wynika, że linie dyzlokacyjne podkreślają
tylko pewne rysy i grają pośrednią rolę w ukształtowaniu terenu,
tam zaś, gdzie przebiegają nie między różnolitymi osadami, a w materiale jednorodnym, nie dają silniejszych efektów. Wyra.tny jest ich
związek z dolinami rzecznymi, o czym wspomniano w powyżej wymienionych przykładach, a czym szerzej 1ająć się wypadnie później,
przechodząc teraz do ogólnego omówienia sieci wodnej.

nazwa sama nie jest .szczęśliwc;, gdyż Pwododby ?mapodwian:e nip\::,\:~~
0 me
1 eg z pobliskim Lasocinem.
a
.
wspó n . lo jednoznaczne: Czarna i Pilczyca nie są •~entyczne,
autora łowiem stanowi dopływ pierwszej. Tak wyglą~aJą w. przy·
druga h niez odności toponomastyczne, ale widać, że wiążą się one
kladac ywist~mi, dotyczącymi interpretacji P?szczególnych dorzŃ\?·
i rzeBliższe omawianie sieci wodnej za~zniemi7- oi orze~zLoś~i!'
na· obszarze ~lórego interesują nas dwie rze t: o rza t
•

f

=:7

~~~~~
\

.
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IV. R z e k i I d o li n y.

Opis sied wodnej. Rzeki, odwadniające zachodnie obrzeżenie
gór Świętokrzyskich (mapa hydrograficzna na str. 465), należą do
dorzecza Wisły, śląc swe wody na SE do Nidy, a na W i NW
do Pilicy. Dział wodny między nimi biegnie mniej więcej równoleż
nikowo (z małymi odchyleniami) na przestrzeni od Kołomania po
Jóźwików, a dalej południkowo do Gnieździska, by znowu skrę
ciwszy na W po Hutę, przeciąć na zachód od Występów pasmo
Małogoskie, dążąc w kierunku Czostkowa.
W części północnej wyzyskuje on kulminacje terenu, wznosząc
się aż do maksymalnej wysokości 448 m (góra Siniewska), dalej
jednak omija miejsca najwyższe np. w pobliżu Łopuszna, po czym
z pagórków między Grabownicą a Gnieździskiem (na ich znaczenie
wododzielne zwracał uwagę Lewiński (32) ), opada do swego minimum 240 m, by następnie przeciąć w poprzek pasmo Małogosko
Przedborskie. Przyczyny tego wiążą się z historią odwodnienia
obszaru, a bliższa obserwacja działu wodnego (np. stwierdzenie przebiegu przez tereny podmokłe, zaleganie wydm na jego drodze itp.)
może dostarczyć ważnych danych z tej dziedziny. P~wne znaczenie
ma kilka drobnych węzłów hydrograficznych, zaznaczających się
w górach Siniewskiej i Baraniej oraz w okolicach Stanowisk i Jóźwi
kowa, gdzie znajduje punkt zaczepienia drugorzędny dział (między
dopływami Pilicy), biegnący między Szóstakami a Mularzowem i dalej
na NW przez Momocichę i Jakimowice.
Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu rzek, musimy ~ kreślić, że rzadko mają one jakieś ustalone nazwy poza głównym.a.
które też niekiedy posiadają kilka imion. Lud zwie je „rzekami",
to leż w wątpliwych wypadkach „chrzciliśmy" je wedle nazw miejscowości, koło których przepływają. Zmusza do tego brak źródeł
z danej dziedziny, a te, które znajdujemy, nie zawsze mogą być
wykorzystane, np. Witkowski (67) zwie Lasociną rzekę (tosośnę~),
która wpada do Nidy pod Bolminem, ale źródła jej widzi pod Glinianym Lasem - tymczasem są to wody dopływowe, a właściwa rzeka
bierze początek pod Gruszką. Pominąwszy różnice faktyczne,
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W"tk0 ski zwie Bobrzycą czy Trupieńcem. Ta ostatni~
n::;:2!,yd~ie
nieodpowi~ID!ia,
ra[:;i
strumień płynący pod Truptemem (dorzecze
.
,
. .
będziemy się stosowa11• w d a1szym opt·sie · Druga .zwana JeS1 trowmez
k
d
Łosośną Łososiną czy Wierną Rzeką. Bobrz~ bierze poćą ~ Jo
Belnem' biegnąc dalej mniej więcej równoleżmkowo, pod m1ńs •er
skręca' gwałtownie na S, tworząc przełom. W d~lszym sw~m O •
cinku południkowym jest na niewielkiej przestrzem wschodntąt gr~. omawianego ob szaru, przYJmUJąc
• · t u dopływ Ciemnicę
Dlcą
ł . ' a nas
s 1·ępme
pod
przez Szczukowice, Białogon, Wolę Murowaną P yme na .
l
Wolicą w ada do Czarnej Nidy. l':ła _intei:esującym nas tere~te P
nie ona n~ wysokości 257 ro, obmżaJąc stę pod Porzeczem • Buga
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oznaczyć niął.o~~e)żiło~~
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poniżej 256 m. Dolina jej w tym miejscu dość szeroka odróżnia
wyratni e swym charakte rem od wąskiej, miejscami głęboko wcię
tej doliny Ciemnic y, która zaczyna się w lesie pod Widomą na wysokości około 397 m. Zaznaczają się tu dwie częściowo suche
dolinki (jedna idąca ~ E, druga z S), kt~re, połączyw~zy_ się, dątą
razem na NW ku Piaskom . Tu następuJe rozszerz eme t obniżenie
dolinki, dające się prześledzić dalej na NW w kierunk u Stachury .
Rzeczka jednak skręca na E i przyjmu je dopływ z pod Błądzikowa
a nieco dalej drugi, który wypływa z północnego zbocza góry Bara~
niej, mając obszar ujściowy na zabagnio nym terenie na W od Cierchów, pod którymi po południowej ich stronie zaznacz a się jeszcze
jedna dolinka (ale sucha), dążąca ku E . Następnie Ciemnic a kieruje
się ku SE, wcinając się głęboko na E od Pępic, by dalej pod Bobrzą
połączyć się z rzeką tejże nazwy. Łośnia bierze początek w
bagnach pod Gruszką na wysokości 281 m (dalej ku NW widoczn a jest
jeszcze dolinka na podmokłym terenie, który sięga aż po linię działu
wodnego) i dąży na SE, przyjmując pod Nowkiem dopływ z pod
Czarneg o Lasu i Lysowa. Następnie dolina wygina się esowato raz
pod Dobrzes zowem, potem pod Snochow icami, a wreszcie pod Sochowem , skąd skręca ku SW. Na tej przestrz eni do Łośni wpadają:
rzeczka Piotrowi ecka, niosąca swe wody z pod Grzymałkowa z dopływem z pod Gliniane go Lasu oraz w pobliżu Strawcz yna Strawczynka ze strumyk iem Siniewsk im, Trupieńcem i małym z pod Rudy.
Pierwsz a z nich, wcinając się między wzniesie nia góry Perzowe j
i Kubińca, tworzy pod Kuźniakami dolinkę przełomową o stromym
zboczu południowo-wschodnim, podczas gdy stok północno-zachodni
ma spadek łagodny (ryc. 12). Co do Strawcz ynki, to odwadniając
południowe i zachodn ie zbocza góry Siniewsk iej, tłobi w nich
rysy
erozyjne , dając np. w potoku Siniewsk im przykład strumien ia górskiego. Bardziej na S rozlewa się już szerzej tak w swym właści
wym Strawczyńskim odcinku, jak i przede wszystki m w Trupieńcu.
W dalszym przebieg u Łośnia przyjmu je wody z pod Korczyn a, a następnie idącą z pod Orczowa , wolno płynącą wśród lasów
Rzezewnicę z dopływami Eustachówką i Czarnym Żródłem (lewobrzeżne:
Czarne Stoki i Kalisz lezą już poza opisywa nym terenem) . Poniżej
wpadają: Trzeboc hówka (wieś Trzeboc howa-W rzosówk a) o szerokie
j
bagniste j dolinie i potok Leśnicki, biorący wodę ze wzniesień pod
Małogoszczą i przedzierający się na N pod Leśnicą. by skręciws
zy
na E, znaleźć ujście pod Zakrucz em. Ku ł.ośni również dążą okresowe strumyk i z pod Skórkow a czy Małogoszczy, bardziei zaś na S
spływają wody bezpośrednio do Nidy tak przez Wolę T esserow1
1
(na S od Małogoszczy), jak i z zachodu przez Lipnicę (z pod Kozło·
wa) wraz z dopływem Żarczyckim.
Dorzecz e Pilicy reprezentują na omawian ym terenie: Czarna
północna (Czarna Pilicka-według Witkows kiego) i Czarna południ
owa
(Czarna -Pilczyc a- T araska-według Witkows kiego, Żeleźnica -według Lewińskiego). Pierwsz a wykracz a już poza opisywa ny obszar i jedynie
niewielk a część jej dopływów odwadn ia północne jego krańce. Są to:
źródłowy odcinek Sielpi wraz z potokiem Stachurs kim na północnych
zboczac h góry Siniewsk iej oraz Jacenłówka z Grodzisk iem i Plenną,

jem

się

...-

która właśnie leży już poza północną granicą. Jacent6w ka bierz~
zątek na podmokłym terenie pod Momocichą na wys?k?śct
ro. Płynąc stosunko wo leniwie ku N, prz~jmu je ~od Grodzisk iem
tejże nazwy dopływ, zaczynający się pod Kłu~ki!m,_a n~osą~y po zabagnionej dolinie swe wody na WNW, powiększa1ąc ich iloś~ ~z1ęki potoko~
od Gręboszów i Węgrzyna (z uboczny m z P?d Kahg~). Te ~~tatme
~az ze znaczącymi się dziś rowami dolinkam i Pyszne) ~rk, l Kotrasów nacinają północną stronę wzniesień, ciąJ!nących się od Morno-

f'~

Fol. ,,utor~

R yc. 12. W idok z NE na przełom pod Kuźniakami i na Kubioiec.

cichy po Kłuck i Stanowi sk~, _a będących_ wyr~żną linią wododziel!1ą•
przy czym w niektóry ch m1e1scach erozJa daJe formy parowów Jak
np. pod Mularzo wem po wschodn iej stronie wsi. ;naczej . wygląda
dorzecze Czarnej południowej, obejmujące dużą pow1e~zchmę na zachodzie obszaru i charakteryzujące się siln~m zabagnie mem, zwla~zc za
w swej części południowej. Sama Czarna bierz~ po~zą~ek J?Od Mn!nem ,
skąd dąży na W, a przyjąwszy potok Pod~mński, b1e~ru~ ~aleJ szeroką doliną po okolice Antonie lowa. TutaJ wpada do nt!J Łopus~
nianka wraz z Józefinką, Motewką (nazwę tę podano mt w Sar~1:
cach) z poboczn ymi (Olszówką i Sarbiczanką) i Ba~czą (powyzeJ
której za.z nacza się jeszcze wyraźna, eh~ sucha, do~nka pod. Zarę
biniem). Drobnie jszymi strugam i ~od?Y1;D• _są: A_nto?tel~wka t Sk~ł
kówka. Poniżej dolina rozszerz a się stlme t przv,mu Je kierunek _poł
nocno-za chodni. Tu uchodzi do niej z pod Ogrój~a idący Ma1d~
(nazwę jego miejscowi wiążą z młynem, który stal kiedyś pod OgroJ·
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cem, a zwany był „młynem na majdanie"), a bardziej na NE zbiera
wody długi rów, zaczynający się na W od Michalej Góry, a dążący
na NW (w poblitu Mieczyoa). W tę samą stronę płynie również
Rogalówka Czostkowska (Lewiński zwie ją w górnym biegu rzeczką
Czostkowską), która z pod Czostkowa przez Krasocin i Rogalów idzie
południowo-zachodnią granicą omawianego obszaru, uchodząc do Czarnej niedaleko Zabrodów. Nieco poniżej wlewa swe wody Pilczvca, największy dopływ na interesującym nas terenie, przy czym większa częśt
jej dorzecza leży poza jego północno-zachodnim obrzeżeniem, jedynie
górny bieg zrasza okolice Wilczkowic. Bierze ona początek pod Nadworowem, skąd płynie ku S z lekkim odchyleniem na W. Potem
skręca na NW i przvjąwszy Lewaszówkę, a dalej dopływ Wilczkowicki,
przez Pijanów, Radwanów dąży do Rudy P-tlczyckiej, skąd zwraca
się na SSW i po podmokłych gruntach dąży ku Czarnej południoweł··
Poza omówionymi liniami spływu wód widzimy szerej! niewie •
kich rowów odwadniających przede wszystkim w ostatnio opisaQym
dorzeczu, ale i w pozostałych grają one pewną rolę. Przebieg ich
może niekiedy dać punkt zaczepienia w rozważaniach, mających na
celu odtworzenie dawoej sieci. Co do dzisiejszej, to przyjrzyjmy się
obecnie wzajemnej zależności między rozłożeniem dolin rzecznych
a orografią, rodzajem mateńału i tektoniką.
Si e ć w od n a a u ks z ta ł to w a n i e po w i e r z c h n i. A więc
przede wszystkim na N uderza pewne pokawałkowanie terenu mię
dzy Ciemnicą, Strawczynką, rzeczką Piotrowiecką i Łośnią, a dalej
na NW np. w górze Białkowej. Erozja pracuje tu dziś na obszarach
o znacznych niekiedy deniwelacjach, co uwidocznia się w dużych
spadkach, zestawionych w tabelce (str. 470-471). Pewną ilustracją
są również załączone profile podłużne (ryc. 13 i 14).
Łośnia odwadnia wschodnią część terenu. W górnym swym
biegu posiada szereg dopływów, zbierających wodę raczej z północ
nej strony maksymalnych wyniesień, przenosząc ją ku S, w czym
sekunduje jej Ciemnica. Linia działu wodnego przesunięta jest
wskutek tego na dalszy o wiele niższy (maximum 339 m) pas
w.zniesień, na niewielkiej jedynie pnestrzeni wchodząc na kulminację góry Siniewskiej. Pod Grzymałkowem znajduje się największe
(lokalnie) jej obniżenie (278 m), gdzie zaledwie o 1 m góruje ponad
sąsiednimi dolinkami. Podobnie nieco dalej na N pod Stanowiskami przebiega ona na wysokości 296 m, podczas gdy po południowej stronie wyraźna zabagniona dolinka sięga prawie tyluż metrów, a po północnej Plenna ma swój obszar źródłowy na wysokości 290 m. Także i bardziej na W schodzi ona z 316 m na N i 358 m na S do poziomu
. zaledwie 289 ro. pod Jóźwikowem, gdzie gubi się prawie w bagnach
tego terenu. Za to dział drugorzędny (Czarna północna-Czarna
południowa) idzie grzbietem od okolic Jóźwikowa aż po Momocichę,
pod nią dopiero spada do 239 m, przecinając w poprzek zaznacza•
jącą się dolinkę, którą wyzyskują dziś w przeciwne strony płynące:
Jacentówka i potok Wiłczkowicki. Pierwsza odwadnia opisane wniesienie bezpośrednio lub przy pomocy Grodziska, który to potok wykazuje dość znaczny spadek (6,t 0 / 00), a dopływy jego, wcinając stę
w jądro wału, uzyskują nawet do 16,S°loo (Kaliga). Z przeciwnej stro·
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działa

dorzecze Czarnej południowej w postaci Pilczycy, która

płynie po terenie podmokłym, otaczając wraz z Lewaszówką
enciesienie góry Białkowej. Mając l!'niejszą siłę _ero~yjną od .swe~o
WJinocnego sąsiada nie odznacza s1ę żywotnośctł\ 1 trzymaJąc się
f:renu bardziej pol~dniowego, nie nacina właściwego grzbietu wodo-

jY 'wie

dzielnego.
Ku S występują: Lośnia i Czarna połudn}owa. . ~erwsza
zwęta zasiąg swego dorzecza w stosunku do części bardz1eJ 1?6ł!1o~• a dążąc po terenie dość monotonnym, ma mały spadek 1 stlmt:
~~~ndruje. Hezultatem jej drogi jest rozwój ~6!6 °/o przy. ogólneJ
długości 34,9 km. Przyją'!szy, jak wie~y, "! częsc1 północneJ szere~
dopływów wyłącznie z leweJ s1!'on'!, ~r~!cza Je do ~w~h na przestrzeru
od Łosienia w dół. Prawe, rowruez meliczne, zb1eraJą_wodę z obszarów miejscami silnie zabagnionych, podchodzących nieraz pod sam
dział wodny jak np. na S od góry Dobrzeszowskiej lu~ na W od
Gnieździska. Lekkie wzniesienia na E od Łopuszna od"!adma Rzezewnica osiągając maximum spadku (5,3°,00) na swym dopływie Eustachówce,
pod~zas gd-y sama ona (wraz z Czarnym Żródłem} i bar~Z!ej połudn~owa
Trzebochówka charakteryzują si~ liczbą 2,5- 2,6 /oo· Lm19: wododzteln~
biegnie tu wspomnianymi wzgórzami, a na W wody splywaJą do CzarneJ
południowej, tworząc dobrze rozgałęzioną si~ć między Mnine~ a
pusznem, gdzie (jak i ~alej na S) wyzy;skuJą podm_okłe ob~e'!1a·
Są one prawie wyłącznie lewobrzeżnymi dopływ~m• (podobme Jak
w dorzeczu lośni), co podkreśla ogólne nachyleme ku SW• Z tym
zgadza się również przebieg działu wodnego, który pa<ichod!ąc po~
Gnieżdziskiem daleko na E, wzbogaca Czarną na ntekorzyśc Łośn1.
Nic tei dziwnego, że w obszarze wzniesień m_iędzy Zarębini!m•. S~ochowicami a Czartaszowem większe urozmaiceme wskutęk poc:1ęcaa 1est na
linii Zarębinie-Czartaszów, niż po stronie wschodniej. Sam~ Czarna,
częściowo tylko płynąc p~ez opisyw9!1Y_obszar: (na prz~~trzeru.23,Skml,
w całości swego biegu osiąga rozwóJ rueco wtększy Dlf Łośn_1a l5D°/o),
spadek jej jest jednak o wiele mniejszy U:~/00). W~es2?~ grzb1et_Połud
niowo-zachodni mimo znacznej wysokości nte gra teJ roli, Jaka powmna~y
mu przypaść w udziale. Wody nie spływają z naego praWJe zupełme
w kierunku pochyłości, a raczej przebijają się przezeń, i~ą~ z połud
niowo-zachodniej jego strony, co widzimy tak w potoku Leśruckim(dorze
cze Lośni), jak i w Rogalówce Czostkowski«:j (d.orz~cze Czarnej połud
niowej). Linia wododzielna dzięki temu przYJm~Je kierunek prostopadły
do grzbietu, na niewielkiej jedynie przestrzent (na SW od Występó~}
dążąc wzdłuż niego na wysokości powyżej 300 m. Ze wspomnianych rzeczek pierwsza bierze początek na łąkach na W od Mało
goszczy, ale źródłowej jej części należałoby szukać w ~t~yczku,
spływającym ze wzniesień bardziej ~udm_o~ych (ch'?c 1 z P?1udniowo-zachodniej strony zaznacza się zastla1ąca dolinka między
punktami 312 m i 350 m). Potem, przedarłszy się przez pasmo
Małogosko-Przedborskie, dąży po terenie podmokłym na E, ucho~ząc
do tośni na S od przeciętego przez Trzebochówkę bagna Wdcz~
Gać. Nazwa bagna, 0 czym warto wspomnieć przy sposobności,
nasuwa przypuszczenie trudności komuJ?ika~yj~ych. w tym zakątku,
gdzie konieczność sypania grobel odzwierciadliła się w powyższym
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imieniu własnym (gać - grobla z faszyny). Druga z rzeczek przebijających się przez wał południowo· zachodni, Rogalówka 'czostkowska płynie wąską smugą ku Krasocinowi. Pod Borowcem roz.
~iela się, śląc wody częścio~o pop~ez ~rzbiet pod Rogalowem
1 stamtąd na NW do CzarneJ połudmoweJ, częściowo zaś na W
przez Chotów, Kuźnicę pod Komorniki do tejże Czarnej. Zach~
dzi więc tutaj zjawisko bifurkacji, którą można prześledzić wyraź.
nie w terenie mimo gospodarki człowieka na jej obsz.arze. A mianowicie omawiany potok, płynący z pod Czostkowa, tamuje duta
grobla, na której stoją zabudowania młyóskie. One to wykorzystują wodę, a ujęcie jej w rowy, stawy, czy grodzenie odpływu
grobelka~. zamazuje na _nie~ielkiej przestrzeni właściwy jej bieg.
Jednak JUZ w odległośct mecałego 0,5 km od pierwszej tamy
wracają normalne warunki i jedna rzeczka (Rogalówka) dąży pod
lasem w stronę Rogalowa, druga zaś (Chotówka) skręca na podmokle grunty pod Chotowem, skąd wraz z wodami z pod Sułkowa
a dalej z potokiem Kuźnickim, płynie ku wspólnej obu bazie- Czar~
nej południowej.
I
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Powyższe zestawienie i załączony profil (ryc. 15) charaktery·
zu1ą pewne szczegóły omówionej bifurkacji. Widzimy z nich, że
Roga!ówka ma ~ieg bardzjej wyrównany, większy zaś spadek Chotówki zaznacza stę wyraźnie zwłaszcza pod Kutnicą. Co do danych
cyfrowych, dotyczących spadku, to trzeba jednak podkreślić, że są
one d?ść wysokie przy obliczeniach oddzielnych dla każdej rzeczki
~ącznie z górnym irócllowym obszarem}, gdyż warunkuje je duta
hczba (4,5°/oo) we wspólnej części biegu, w dalszej bowiem poniżej
bifurkacji spada ona do 1,4 i 2,2°/00•

.

Sieć wodna a materiał. Omówienie sieci wodnej pod ką
t~m widz~nia . o~~raffi pos~aramy s!ę Jeszcze uzupełnić podkreśle•
otem zalezoośc1 JeJ od rodza1u matenału, w jakim się rozwija. Natu·
ralnie, że podstawą jest tu dyluwium, które mając miąższość, dochod~ącą w niek!órych miejsca~h do około SO rn, jest głównym elementem
mszczonym, Jednak zasadnicze rysy hydrograficzne zależą od pod·
łoża. I tak piaskowiec ciosowy warunkuje duże spadki w obszarze
góry Siniewskiej. W nim też np. pod Widomą czy w górnym obrze-
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przełomu

Kuźniaków, przyczyniając

się

f

231

żeniu potoku Siniewskiego rysują się wyraźne przykłady zbiorników
strumiennycb. Jeśli chodzi o ten ostatni, to obejmuje on linie
ściekowe, zasilane przez cztery źródełka, piąte zaś wytryskuje o wiele
nitej w pobliżu kontaktu z warstwao
mi młodszymi (nazwa jego Czarny
8
N
Stok jest charakterystyczna dla opi....
sywanych okolic, gdzie „stok" nie jest
imieniem własnym, ale oznacza każde
źródloJ. Ciemnica również bierze początek w piaskowcu ciosowym, głów
ną jednak część swej drogi odbywa
po obszarze, mającym w spągu dyluwium piaskowiec hieroglifowy i tym
o
o
się może częściowo wyjaśniać jej pewo
ne zabagnienie. Co do dorzecza Łośni,
oli)
....
to zależy ono w szczegółach wyraź
nie od geologii, która tłumaczy odOl
powiednim mateńałem ilastym pewne
13
o
odcinki leniwie płynące, a szeroko
]
rozlewające się, podczas gdy gdzie
Q.
indziej np. dzięki twardemu piaskowcowi dając duże spa '.!ki, wywołuje
silniejszą erozję . A więc na N spą
..:
gowe osady dolnego tńasu wpływają
do pewnego stopnia na charakter
o
do wytworzenia wyraźnie stro.ci
mego południowo - wschodniego zbo(.)
cza. Podobnie jest w sąsiedztwie po
wschodniej stronie góry Perzowej na
prawym brzegu Strawczynki (zbudo\
wanym także z górnego piaskowca
$
ciosowego), podczas gdy w lewym
'<IO
o
na wyraźne złagodzenie stoków mo·
~
globy mieć wpływ występowanie
I
warstw hieroglifowych. Te warunkują
także słabe stosunkowo zaznaczania
się przełomu Dobrzeszowski ego,
a wyraźniejsze podcięcie występuje
łam (w lewobrzeżnej partii pod Nowkiem), gdzie zalega piaskowiec z Gervilleia Murchisoni wraz z piatem
osadów jego spągu . Ciekawie uwidocznia się, podobnie jak nad Ciemnicą, związek obszarów podmokłych
z materiałem, podściełającym utwory
powierzchniowe, są one bowiem wyraźnym wskaźnikiem obecności w podłożu piaskowca hieroglifowego. Widzimy je powyżej Strawczynki (tu częśdowo graj 1 rolę

\
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warstwy z Gervilleia Murchisoni), a przede wszystkim dalej na NW
nad rzeczkami: Piotrowiecką i Glinianego Lasu. Tutaj kierunkiem
swym stosują się do linii granicznej tego osadu, podczas gdy części
dolinek. ~y~aczające na sąsiedni ~eren ~ajpru (np. Glinianego Las11)
czy waptema muszlowego (np. P1otrow1ecka), są ich pozbawione
T e?>u róv.:n,iet materiałowi należy przypisać wysoki poziom wód w~
ws1 _Skoki pod Grzymałkowem. To . sa!11o ma miejsce nad górną
~ośntą pod Gruszką 1 Klemeszowem, gdzie woda stojąca na łąkach
t droga~h oraz śliskie różowe iły utrudniają komunikację. Podobne
warunki wykazują okolice Jóźwikowa oraz górna Pilczyca i północne
obrzeżenie góry Białkowej, gdzie w zagłębieniu między Lewaszowem
a Nadworowem poziom wodny wznosi się nieco ponad powierzchnię
topograficzną. powodując powstanie dwóch maleńkich jeziorek.
~odsze ogniwo dolnego tńasu (górny pstry piaskowiec) odbija
się na powierzchni małą stosunkowo ilością nacięć erozyjnych.
Wszak z dopływów Grodziska jedynie potok Węgrzyóski z Kalig
(źródło po E stronie dolinki) wdzierają się weń, a ich silne spadki11
0
112,7°/ 00 i 1~ / 00) należy częściowo położyć _na karb tego dość odpornego materiału, w którym płyną wyrainymt parowami. Teren. naogół
przepusz~zalny, po~oduj~ wsi.ąJu:mi':, wody, która jedynie miejscami
zna~zy _stę pewny!1" zwtlgotmemanu na obszarze wkładek ilastych.
Sąs1edn1a gora Białkowa, otoczona dolinkami, sama sterczy nad
nimi, wykazując słabe nacięcia o tym samym charakterze (tylko
w mniejszej skali), co wspomniane w sąsiednim grzbiecie Momocichy.
Leżą one po wschodniej stronie wzniesienia, przy czym kontur jego
naog?ł _dość łagodny w części bardziej północnej, osiąga wskutek
po~ctęc1a ZJ?~Czną stromość na SE. Wreszcie margle rotu nie hamuią
dzieła eroZJi, która drążąc np. na terenie Grodziska wąwoziki
w piaskowcu górnym dolnego triasu, rozwija się wyraźnie wszen
w ohszarze utworów jego stropu, a obrazu całości dopełnia pewne
dość znaczne nawet zabagnienie.
. Co. do części środ~owej, to grubsza pokrywa dyluwialna przyczyma się do monotonu w stosunkach hydrograficznych w przeciwieństwie do opisanych poprzednio na N, gdzie poszczególne osady
wybijały swe piętno na sieci wodnej. Tutaj doliny są dość. a nawet
ku S ~rdzo szerokie. Znaczne powierzchnie obszarów zalewowych
stanowią pewną typową cechę, a podcięcia skalne gdzieniegdzie
tylko dają się zauważyć np. nad Sarbiczanką pod Sarbicami. Ilaste
pod~oż! tak w przewadze ka!J>ru, jak i w utworach starszych ogniw
1ura1skich. a przede wszyslklDl nadto w rauraku, sprzyja powstawaniu przestrzeni podmokłych, których maximum zalega nad
Czarną południową, wkraczając pod Gnieździskiem i w dorzecze
lośni. Dział wodny zalega tu na bagnach. podobnie jak i nieco dalej
na W w pobliżu ich, na N zaś widzimy go w analogicznej sytuacji
na E od Olszówki. Częste rowy odwadniające grają znaczną rolę,
a w zwiłlzku z zabagnieniem występują torfy np. pod TrzebochoWłl
nad T rzebochówką, czy w lasach pod Michalą Górą. Płytki poziom
wód uderza pod Grodziskiem, gdzie na czerwonych iłach kajpru po
północnej stronie wsi woda występuje mniej więcej 1,5 m poniżej
powierzchni. To samo ma miejsce np. poi Łopusznem tak w kię.
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runku północno - zachodnim w okolicach Jasienia, jak i na SE pod
Górkami, lub pod Snochowicami w spągu żwirów kajprowych. Nieliczne stosunkowo tereny wapienne jurajskie przeciwnie odznaczają
się brakiem wody. Np. na NW od Mnina pod Felcówką. pewien
mały zbiornik znaczy tafla wodna, ku której dążą wyloty rowów,
a opodal wytryskł!jące źródeł~o jest ;_edynym, :taopat~j~cy~ ~ałą
kolonię, położoną meco powyżeJ wśród piasków (na podlozu Jura1sk1m).
Na trzeciej południowej części obszaru wyraźne już piętno wy
bija materiał wapit:nny, to też gr~biet Mał?goski _{pod?bnie_ zresz~ą
jak i okolice Lasocma) zaznacza się na mapie hydrograficzneJ prawie
zupełnym brakiem odpływu powierzchniov.:ego, który kieruje si~
przeważnie równolegle do pasma.
Jedyme przełomy Rogalówk1
i Leśnicy przecinają go, nie mówiąc o okresowych potokach, spły
wających po piaskach np w okolicy Skórkowa, czy w pobliżu Mało
goszczy. Niekiedy Wprawdzie wkładki il~te powodują pewne ~:
sięki jak np. w wąwozie Gruszczyna na Jego północno,-zachodmeJ
ścianie, jednak jest to zjawisko dość odosobnione. Naogól brak
wody daje się odczuwać wyraźnie, np. kolonia Skórków (na połud
niowo - wschodnim krańcu wsi o tejże nazwie) mimo głębokości
swych studzien około 23 m, musi ją przywozić aż z Leśnicy. Podobnie w Bukowej Górze 6ak wspomniano powyżej) nie dokopano
się do niej (22-metrowy otwór nie przebił jeszcze warstw rauraku).
W całości na tej połaci terenu ważną rolę gra odwodnienie krasowe.
Pewnvm jego szczegółem jest źródło , w Brogowicach wytryskujące
koło młyna, który dawniej przez nie jedynie był zasilany fskąd
nazwa "młyn na źródłach" lub "młyn na Zimnej Wodzie"), podczas
gdy dziś sięga tu jedna z odnóg meandrującej silnie Łośni. Okresowe potoczki, o których wspomniano powyżej, mają małe znaczenie
hydrograficzne, jednak zasługują na uwagę ze względu na formy
jakie dają. Mianowicie piasek, zasypujący północno-wschodnią stro~ę
grzbietu, podlega silnej erozji wód deszczowych, które !lobią w mm
niezmiernie charakterystyczne wąwoziki. Są one wid()(:zne wyraźnie
tak pod Małogoszczą we wschodnim zboczu góry Grabki czy Krzytowej, jak i dalej na NW np. pod Skórkowem czy w pobliżu przekopu Występy- Czostków. Nawet drobne nacięcia są niezmiernie
pouczające, wykazując zależność od mateńału, w którym się wy•
tworzyły. Np. jeśli chodzi o profil podłużny dolinki, widoczne są
w nim nieraz pewne uwypuklenia, świadczące o częściowym wsią
kaniu przed osiągnięciem bazy. Co zaś do profilu poprzecznego,
to wyraźna czasem stromość u góry, wynikająca z większej odporności wskutek porostu roślinnego, zanika w głąb, gchie zbocze
osiąga nachylenie właściwe utworom piaszczystym wskutek działania
siły ciężkotci. Szczegóły te ilustruje załączone zdjęcie (ryc. 16), na
którym zaznaczają się również w pobliżu czoła wąwoziku wtórne
linie boczne. Są one wyrazem coraz szerszego zasięgu całej formy,
osiągającej nieraz imponuiące wykształcenie np. pod górą Grabki.
Sieć wodna a tektonika. Wreszcie zastanowimy się nad wpły
wem rysów tektonicznych na odwodnienie. I tu należy podkreślić dwa kierunki dolin rzecznych: NW - SE lub NE - SW.
Pierwszy z nich jest kierunkiem podłużnym, zgodnym z układem
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(i po za ni~. Na mniejszą skalę powt.arzają to dopływy Pilczycy
i jej najbardziej górna część oraz .Jacentówka. W związku z takim
przebiegiem dolin są, typowe cluses (27) np. Bobrzy pod Ćmińskiem,
Strawczynki pod górą Perzową, czy n:eczki Piotrowieckiej pod Kutniakami. To także wiąże się w północno· wschodoiej części z takim
przebiegiem działu wodnego (25), że teren źródłowy ma niuze po·
W całości
łożenie od przeciętych w dalszej drodze wzniesień.
je roznależy zaznaczyć, że tektonik a w małym stopniu warunku
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Wreszci e zwrócimy jeszcze uwagę na wpływ uskoków na
przebieg sieci wodnei. Zależność tę widzimy na N poza górnym
biegiem Plennej, idącej po dyzlokacji Radoszyckiej, w dorzecz u
Czarnej południowej na Pilczycy. Tutaj jeden uskok przebiega
w pobliżu doliny pod Huciskiem, podczas gdy drugi bardziej na N
warunkuje może kierunek .źródłowej części tak samej Pilczycy jak
Lewuzó wki i potoku Wilczkowickiego. Jego też trzymają się opisane poprzednio zabagnienia, sięgając na E aż po górną Lośnię, dą
żącą ku SE w pobliżu tegoż uskoku, równolegle doń. Również
pewien wpływ możnaby wykryć na odcinku Czarnej południowej
pod Mninem (nie mówiąc już o małym potoczku pod Sarbicami)
oraz na lopuszn iance, tak w najbardziej górnej części, jak i pod
Antonielowem i w środkowej, związanej z dyzlokacją na linii Zarę
binie - Czałczyn. Bardziej na S podobnie położona jest dolinka
między Jedlem a Marianowem (wody jej zatamow ane tworzą stawy
po E stronie szosy). Uskok południowo-Grabownicki zdaje się nie
Eustaodgrywać roli, przecinając w poprzek Rzezewnicę wraz z
dolinię
w
cja
dyzloka
istnieje
E
ch6wką. Wreazcie bardziej na
Ciemnicy na dość dużej przestrz eni na N i NE od Cierchów.

zwłaszcza na SW, jednak, jak wspomniano,
grają bardzo watną rolę, przecinając niekiedy
fałdowaó, a kiedy indziej biegnąc doń ukośnie.

V. Rozw ój krajo brazu .
Ewolucja morfologiczna. Karbońskie sfałdowanie dało górom
więtokrzyskim pewne rysy, które zachowywały pierwotn ie mimo
procesów niszczących. Z biegiem czasu jednak równomierny rozkład fałdów i niecek zaczyna się zamazywać, abrazja morska zarówno jak i czynniki atmosfe ryczne dążą do degradacji form; rzą
dzące dotąd linie tektoniczne przestają grać rolę decydującą~ krajobrazowi zaczyna nadawać piętno rodzaj budującego go mateńału.
Spiłowywanie kształtów do stadium penepleny, zalewy morskie,
wreszcie ponowne dźwiganie się lądu, dają w wyniku pewien kompleks form. Młode ruchy fałdowe, budujące nowe fałdy, odświeżające
stare linie dyzlokacyjne czy tet powodujące świeże spękania usko-
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kami, czas jakiś tylko dają przewagę rysom tektonicznym. Silne
bowiem niszczenie, podkreślone bliskością morza, znowu uwypuk)
p~e odporniejsze,. niwel_uje bardziej miękkie, doprowadzając d:
stad1un:i pewnego zrownama. I tu należy zaznaczyć, ie o ile ślady
starszeJ penepleny w górach Świętokrzyskich (chciał je widzieć
W~nderli~h (68)~ są zupełnie wątpliwe, o tyle pewne rysy w dzisiej.
SzeJ pow1erzchnt możnaby przypisać trzeciorzędowemu zrównaniu
(27,. 28, ~9, 36),. Następnie jedna~ ter~n musiał ulec odmłodzeniu,
mu~1ało ~teć m1e1sce pewne urozmaicenie rzeźby, pewne pogłębienie
d'?lin. ŚWtadczy o tym fakt, że płaszcz dyluwialny, jaki pokrył omawiany obszar, grubą warstwą wypełnia dziś jeszcze doliny, sięgajllc
dość głęboko poniżej obecnych den. To znowu pozwala snuć wnioski
d«;>tyczące h!storu odwodnienia. _A mianowicie mówi o względn~
wieku tegoz, starszym naturalrue o~ dy~uwium, a. wiążącym się
z okresem po ostatmch ruchach wyp1ętrzaJących. Pierwotnie pan0a
wał dawny konsekwentny spływ wód (27J, który następnie zachował się dzięki epigenezie. Doliny subsekwentne grały rolę podrzędną
Występujące na omawianym obszarze cluses, przygotowane prze;
poprzednio omówione linie odpływowe wcześniejsze, powstały drogą
antec~de~cji dzięki . ruchom w~iętrz~jącym. . One to, wywoławszy
energiczn1e1szą eroz1ę, odmłodziły doliny, daJąc wyraźne przełomy
Wreszcie miało miejsce zasypanie lodowcowe, które nie odbił~
się prawie zupełnie na rozłożeniu głównych linii ściekowych. Rzeki
~zisiejsze przys1<?sow~e . są do powierzchni poddyluwialnej, a praca
ich poleąa obecnie głowme. na odgrzeb~aniu swych dawnych koryt,
co w rożnych punktach Jest w stadium różnego zaawansowania.
Mogą t~ grać rolę rozmaite wpływy przyspieszające czy opóźniające
np.• stwierdzono (2), ~e wskutek silniejszego działania ruchów epirogenicznych na terenie dorzecza Czarnej ma tu miejsce większa
erozja niż w dorzeczu Nidy (czego wynikiem jest także przesuwanie
się. działu wodnego Czarna - Nida ku E). Mogą być pewne lokalne
zmiany o~~ływu, mogą 1=11ieć miejsce przeciągnięcia czy bifurkacje.
W calośCI Jednak zasadrucze rysy przedlodowcowe odzwierciadlają
się w sieci dzisi.ejszej. Jeśli zaś chodzi o bardziej szczegółowe dane,
d?tyczące przebiegu wód, to zostały one przytoczone już w poprzednim ~ozdziale, tutaj tylko zreasumujemy je. Doliny konsekwentne
O?Ja.w1anego obsz~u . ~wi~rciadlają pierwotny kierunek promiemśc1e rozchodzące, się stect. Dążą one ku kotlinie Nidy (Bobrza,
część Łośni) lub na SW ku Pilicy (górna część dorzecza Czarnej
południ?wej, w przedłużeniu której leży przełom Rogalowski). Co
do . odcinków subsekwentnych, to obrazują je opisane poprzednio
doli.ny po~luż_ne, przy czvm specjalnie charakterystyczne jest sze•
rok1e obn1zeme, łączące Czarną południową z ł.ośnią. Musiało ono
grać ważną rolę, odprowadzając wody prawdopodobnie w jednym
kierunku i to przypuszczalnie ku NW. Może pewien związek z tym
odpływem miałaby dążąca z pod Milechowa na NW dolinka, wią•
żąca się (co przy sposobności warto zaznaczyć) z zaobserwowanym
tu, jak już wspomniano uprzednio, przez Świdzińskiego (64) uskokiem.
Z drugiej za6 strony Nida wraz z dolną Łośnią na S od Bolmina to znowu inne zagadnienie, czekające również na rozwiązanie
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s·emiradzki (56) chciał ją prowadzić pierwotnie dalej na SE, pr~dyluwium późniejszy odwrót ku W). Naturalme,
~•sunajbardziej pewne w tych poszukiwaniach byłyby o~serwacje
::Casowe, jednak jeśli chodzi o teren Czarn~ południowa. ~
Łośnia, są one bardzo utrudnione wskutek ~1lnego zabagm':rua
i obfitości materiału eolicznego, W ka~dym .razie d~s-rć stałv 1es~
ziom około 240 m (239 m), zaznaczaJący się na duzeJ P:zestr:zem
ółnocnych okolic Jedla przez Michalą Górę aż poza Gruezdz1sko.
B ~ziej na NW widzimy go pod Zarębiniem i dalej w stronę .Mnina,
E pod Krężołami. Znaczy się on równid pod Mieczynem i na
~łnocnym zboczu grzbietu Małogoskiego :18: ~ ~ ~ru!zczyna.
Wyższą krawędź obserwujemy na wysokosct mmeJ w1ę~eJ 247 m
pod Czartaszowem, Baryczą, Zarębiniem (obniżona): a dal~1 ~raźna
jest pod Lasocinem oraz pod Hutą. Na przeslrzent od Llp1eJ ~ry
w dół zaznacza się poziom najniższy (około 228 m). od Ska!k• ~o
Budzisław i od Rogalowa po Żeleźnicę. Tej wysokośc~ odpow1adaJą
również „wyspy" pod Brygidowem i Ostrą Górką. \Ytążąc ze sobą
wzniesienia poniżej których widoczne są owe poz.10my, otr!ymalibyśmy trzy pasy (1) Zarębinie - Czartaszów - Mtchala Gora .Gnietdzisko, 2) Lasocin - Mieczyn i okolice Trzebochowy, 3) . grzb!et
Małogoski), które mogły grać dawniej p~wną rolę, w_al't!nk~Jąc k1~runek odpływu wód, (pasy owe, rozdzielone zagłęb1entamt,. są widoczne na profilach I - VIl ryc. 17). .c? do pasma •gran!czneg~
południowo-zachodnie.go, pociętego eroZYJnte n~ NE (gd21~ działa te~
zasypywanie przez piasek), to brak mu wyraznych poziomów z ter
strony. Poza wspomnianym powyżej na NW od .~uszczyna znaczy się zaledwie fragmentarycznie wyższy. (powyzei 255 m) na NE
od Gruszczyna (profil Ili) i pod Występami. Przechodząc na E do
doliny Lośni , widzimy 240-metrowy pozio°;' po obu _stronach Rzezewnicy pod Fanisławicami i Fanisławiczkam1, skąd sięga daleko na ~
po Sochów i okolice Korczyna, miejscan:ii !1adbudow3:ny z?aczme
wydmami (do 260 m na zachód od Los1ema). Bardzie1 połnocny
obszar charakteryzuje się wysokością około 347 m np. na S !<-railcu
Piotrowca po północnej stronie rzeki czy na E od Snochowic, po~
Dobrzeszowem zaś zaznacza się wyraźnie wys. 260 m. W p6łnocneJ
części naszego terenu powierzchnie tego rodzaju grają mniejszą rol~.
Przykład ich znajdziemy między Wólką Klucką. a Straszow~m, gdzie
mają wys. około 270 m, a na NW w obrzeżeniu wzgór! P.task<?wcowych znaczą się na wysokości około 240 m nad Grodzis~1em t !1ad
górną Pilczycą (powyżej Huciska), między Lewaszówką_ 1 potC?kie!11
Wiłczkowickim oraz nad Jacentówkc;. Wskutek lego uw1docz!1ta się
połączenie dwóc:h ostatnio wymienionvch dolin, co podkreśla Jesz~z~
zabagnione obniżenie między nimi, przez które (o czym była 1uz
mowa poprzedniol biegnie dziś prawie niewidocznie ~iał ':"odny
między Czarną południową a Czamą północną. Skrawki wyzszych
poziomów (ponad 250 m i około 270 m) zarysowu!ą ~ię np. po~
Wilczkowicami i Lewaszowem oraz na SW od Joźw1kowa (tutaJ
około 260 m). Pewną ilustracją powyższych .wywodów m?gą b~ć
wzmiankowane już profile poprzeczne (ryc. 17). One rów~et daJą
charakterystykę dolin przełomowych, tak północnych (profile XIV,
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i XVII}, jak i południowych (profile VIII, IX i X), podkreślając
poziomy w asymetrycznych przeważnie zboczach, które np. na
S
mają stromy kontur południowo - wschodni, a łagodny północno
uchodni, na N zaś są rótne, uzależnione przeważnie (ale nie wyłącznie) od rodzaju budującego je mateńału.
Formy polodowcowe. Dyluwium, pokrywszy teren odmłod
ny, odegrało rolę czynnika maskującego właściwe rysy krajobzo
ra•
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Ryc. 18. Gołoborze na uczycie góry Dobrzeszowskiei,
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zowe. Zdarcie powłoki dyluwialnej odsłoniłoby kształty powier
zchni
zgodne w ogólnych liniach z formami dzisiejszymi, iedynie o bardzi
ej
zaakcentowanych różnicach wysokości. Płaszcz osadów lodowc
09
wych posiad a na N około 15 m miąższości, w środkowej części
osiąga swe maximum około 60 m na N, a poza tym występuje
na
dużej przest rzeni i dalej na S. Wyścieła on niemal całkowicie
obszary nitsze i otula zbocza wyższych wzniesień. Kuhninacje
nak wznoszą się ponad przeciętnym poziomem zasięgu zasypajednia
morenowego (mniej więcej powyżej 320 m) i tutaj musiało działać
wietrzenie peńglacjalne. Przykładem tego są gołoborza, zalega
jące
tak na szczycie góry Perzowej, jak i pobliskiej Dobrze
azowskiej
(ryc. 18). Chara kter ·ich przemawiałby (przy braku głazów dylu
wialnych) za powstaniem dzięki wietrzeniu mechanicznemu w klima-•
cie zimnym na terenie nie pokrytym lodem. Byłaby to ta sama
„periglacjalM facja", którą Łoziński (33, 3S) widzi w
ym
pasmie gór Świętokrzyskich. Sobolew {60} opisuje ją w tengłówn
sposób,
że zalega ona na grzbietach powyżej wszelkich utworó w dyluwial-
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nych i właśnie na podstawie linii występowania gołoborzy, które
uznaje za utwory tworzące się ponad lodem, oznacza wysokość pokrywy dyluwialnej na około 340 m. Uwaga Łozińskiego l35) co do
tego, te potwierdze niem powstawan ia nagromadz enia bJok6w in situ
jest często widoczna łączność ich ze skałą, znajduje swe potwierdzenie np. na górze Dobrzeszowskiej. Opinie zaś tak tego autora
jak i Sobolewa o wpływie niszczącym, jaki wywiera flora na dalsz~
istnienie gołoborza, unaocznia załączona fotografia (ryc. 19). Poczy-

oksfordzkiego, ciągnących się w kierunku NNW-SSE. O ile jednak
one są niezbyt wysoki~, wydlutone, przeważnie eksploatow ane1 słabo
pokryte roślinnością, o tyle interesujące nas wzniesienie, uwień
czone lasem, wznosi się stromo ponad monotonny łere1! moreny
dennej. Sięgając 268 m o. p. m., ma około 12 m wysokości względ
nej przy czym wyróżnia się swym okrągłym zarysem, wyraź
ny~ spadkiem i mateńałem kamienistym, co pozwoliłoby może na
podejrzewa nie istnienia lu czegoś w rodzaju utworu morenowo-

N
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Ryc. 20. Schemat łuków wydmowych pod Fani,ławiczlcami.

FoL autor.

Ryc. 19.

Gołobone

na szczycie góry Perzowej.

nając od niższych roślin, pokrywających jednolitym płaszczem powierzchnie poszczególnych bloków, po przez bogatą pokrywę zielną,
wdzierającą się w kaźdą szczelinę at do wysokopien nego lasu wszystko to walczy z gołoborzem, prowadząc zwycięsko do jego
stopniowego zaniku.
Co do form akumulacji lodowcowej, to musimy zaznaczyć, że
nie odgrywają one znacznej roli. To też napróżno szukalibyśmy tu
większych wzniesień tego typu, jedynie miniaturą ich są pagórki
pod Sojawą Snochowicką i pod Hutą wraz z drobniejszymi sąsiadu
iącymi z tym ostatnim na N. Co do pierwszego, to wspomina o nim
Czarnocki (14), na mapie nwidocznia go wydłużooy kształt izohypsy
260 m, a w terenie tworzy on niemal płaską, bardzo łagodml ondulację (odbiegającą wyraźnie od formy typowego ozu), co prawda
silnie żwirzastą na powierzchni, ale brak odkrywek (teren ten zai·
muje pole uprawne) nie pozwolił mi na przyjrzenie się jej budowie.
Co zaś do drugiego, to leży on w sąsiedztwie pagórków wapienia
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czołowego. Na N odeń znaczą się jeszcze usiane glazikami dro~niejsze kilkumetrowej wysokości formy o bardzo łagodnym kształcie.
Te szczegóły akumulacji lodowcowej_ ledwo zaznac~ają się
w krajobrazie dyluwialny m,.~ k_tórym panuJe _pła~ka rówmna moreny dennej. Przewata w rueJ piasek z głaza.mt, piasek, któ!"V przenoszony przez wody czy przewiany cechuje przede wszystlum śro~
kową część interesującego nas o~szaru. Po!"5tałe ze~ ~drny zalega1ą
na dutej stosunkowo przestrzem , występu1ą~ p_owyzeJ taras~w. zalewowych z jednej strony, a poniżej krawędzi ~,ększyc~ wzn1es1eń. z drugiej, wyjątkowo tylko maskując je swymi fo!'111~mt- Szereg t~b
pól zaznacza się w terenie w ;óżoym poło~e~u- t ~ksz~lcem u,
przy czym w części północnej me jlrają one Jak!e1ś większe1_ samodzielnej roli, otulając niekiedy tylko zbocza p1askowc~we Jak np,
na SE góry Białkowej. Piaski zaś wydmowe spo~y~a stę tu dość
często np. pod Filipami czy na N od Wólki KłuckteJ, a pewne znacunie krajobrazow e mają pola piaszczvsle np. pod Pyszną ~6rką
na SE od Radoszyc. Co do części środkowej, to wydmy rozstad~
się na niej w dość dużej ilości. A więc na prawym br!egu .Lośni
widzimy je pooad tarasem zalewowym na E od Fan1slaw1czek,
a przede wszystkim na W od Łosienia. Są .on~ tu ustalone, pokryte
lasem i charakteryzują się tym, że na E ms_k1e, ro!ną ~u. W, _przyczyniając się silnie do urozmaicen ia pow1erz~hn1•. m1eJSCfiml za~
sąsiadują w typowy sposób z dość znacznyłD:• bag1enkam1.. J?al~1
na W od Fanisławiczek mapa wskazuje po1edyńcze wzntes1en1e
o typie wydmowym, tymczasem autopsja stwierdza pięknie wy·
kształcony pas (ryc. 20), który mógłby być pokazowym przykładem
procesów wydmowyc h, jakie tu zachodziły w cza.sach p~ed utrwaleniem porastającym dziś lasem sosnowym. Luki wyraźme otwarte
ku W, z pewnym odchylenie m ku S, wykazują łagodny spadek
ze strony podwiatrow ej, odwiatrowy stok zaś jest stromy, doch~
dzący do 30°, co przy znacznej wysokości względnej (do 15 m) da1e
~ St.
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formy imponując!. Łań~ch tworzą większe (bardziej południowe)
~d~y, z któ~1 zrósł. się szereg drobniej1łzych, dając całość prawdz1w!e p~uc~aJącą. Wtdać wyraźnie miejsca zrostu, wahania linii
kulmmacYJne], zarysowane plastyc,?:nie wskutek braku znacznie•szego madmskuJącego p~szycia leśnego.. ~ieco bardziej na NW leżą~
teren wy owy fp? połnocno-wschodme1 stronie wzgórza pod Czartaszo~em) zaledwie zaznacza się w porównaniu z poprzedn"
Częśc10wo_ tylko pokryty roślinnością, daje pole dalszej pracy wiat'::·
gdy p~z~c1wnie bardzi~j na NW pod Łopusznem (na S odeń) tra~
fiamy JUz na wydmy ustalone, pokryte lasem. Na NW obszaru piaski
wydmowe zale~ają na półn?cnv - zachód od Mnina (między koloni
Szwedy :-.Felco~ka a Słupią), przy czym w swej części południowo~
wschod!łteJ rozw1a_ne, ku
ust~ają się, dając pod Słupią kształty
o • for?J•e. lypoweJ. W sąs1edztw1e południowo - zachodnim (mniej
W?ęceJ rownolegl~ do szosy Mnin - Jasieńl rozwinęły się one na
większą .s~alę, w!doc 7 ne ze wzniesień Lasocińskich po ich północno
wschodmeJ strome. W części północno-wschodniej niższe osią a·
maxh~um wzniesienia koło Bi!łłkowa. ~dzie dochodzą do
m
co da1e ?k~ło 1~.m wysokośet względnej. Występując tu zbiorowo,
pozwalaJą sle~uc swe dość skomplikowane zarysy. Mimo częścio
wego_ pokry~a lasem pr.zesuwają się one ciągle ku E, przysypując
bagnistą .d?Jtnkę CzarneJ (np. folwark Olszyny) i przerzucając się
także n~ J!J lf>wy hr_zeg pod Antonielów. O kierunku drogi i obszarze z~sila1ącvm daJe _wyobrażenie obserwacja terenu bardziej zachodruego. Tu zalega,ący pod Budzisławem piasek, przenoszony
ku E, pozwał~ u~hwycić p~acę wiatru in statu agendi w postaci
wyd';lly ~ędruJąceJ, która dziś doszła do wzgórz Lasocińskich, przeSyPUJąc się przez dro~ę. Pewne nasypy piaszczyste widnieją rów·
n!eż w pobliżu dawnej cegielni pod Wysoką Górą (na W od Lasocma), ~ dalszy utrwalony już obs7.a~ pnedstawia teren pod Skałką,
porośnięty_ ~tarym la~em. Bardz1e1 na SE okolice Mieczyna (po
P1:2ez Wo1c1ec~ów,. M1eczyn i Hutę) są typowo wydmowe. Oma•
wiane. formy s1ęga1ą 239 ~ n. p. m. jak np. wielka wydma na N
od M1eczyna, wzn.osząca się o½<>f~ 8 m ponad otoczenie, a licząca
km w dł_ugo_śc1 swego ramienia północnego, podczas gdy połud
nio~e W>:nos1 meca~e 0,5 km. Dość duże przestrzenie nie pokryte
r?śbnnośc1_ą, pozwalaJą na przenoszenie piasku, który zalega tu obfi·
c1!. Oale1 , ku . E z9:rysy ~oszczególnych wydm znaczą się at po
!"(tch~ą Górę I okohc~ Gme:tcbiska, a na W widzimy je pod StoJewskie.m u fłóp grzb1etu Małogosko - Przedborskiego. Pasmo to
s!anowt ~rarucę pó•~ocno •w!~hodnią wielkich pól wydmowych, jakie
~•ągną stę stąd . az po Pd1cę. Do opisywanego terenu dotykają
Jeszcze nasypy piaszczyste, zalegające mię&y Kozłowem a Czostkowem oraz . ~~oczne _w_zdłuż ograniczającej je doliny Rogalówki
CzostkowskieJ 1 bardzteJ na NW w kierunku Krasocina Piasek,
p~esypują~y się tu ku _NE, zaścieła duże przestrzenie koł~ wspommane~o . os1e_dla, a dale1 na drodze do Borowca układa się w por~słe. JUZ dziś la~em ~dmy. Dążąc grzbietem Małogoskim na SE,
wtdz1my wszędzie po Jego północno-wschodniej stronie masy piaaków, wypełniające liczne nacięcia i dające bardzo piękne fonny
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erozyjne (o czym była już mowa powyżej}. Wiatr, pnenosząc
materiał, układa go w wąwozikach wapienia jurajskiego, gdzieniegdzie prowadząc do wytwouenia wydm jak np. po S stronie góry
Wielkiej Brogowicy nad Lośnią.
Z przeglądu wynika, ie na,;ypy piaszczyste grają dutą rolę.
Opisane przykłady wykazały ich różnorodność, a jednocześnie
i różnowiekowość, notuiąc obok pewnych utrwalonych jut istnienie
nowo powstających w sąsiedztwie. Od czasów, kiedy warunki na
to pozwoliły, tworzą się one at po dzień dzisiejszy. Obfitość
mateńału pozwala na bogactwo form oraz gra ważną rolę w gospodarce człowieka tak rolnej, jak i leśnej (pomijając przemysłową,
o której mówią jednak nazwy np. z pod Mieczyna: Huta Stara.
Huta Nowa). Na opisywanym terenie las sosnowy dość często po•
rasta piaski wydmowe, umacniając je, choć w wielu miejscach,
jak zaznaczono powyżej, ulegają one dalszemu przesuwaniu przez
wiatr.
Pewną rolę gra również less, który jednak nie ma większego
znaczenia. Typowo rozwinięty na E gór Świętokrzyskich, zanika
ku W, gdzie mógł zalegać kiedyś, będąc dziś zniszczony (chociaż
mote w pewnych miejscach nie było odpowiednich dla niego warunków). ł.oziński (34), ograniczając jego zwarty zasiąg do wschodniej
części gór Świętokrzyskich po Opatów, dalej na W widzi już tylko
stopniowo malejące wysepki np. pod Bodzentynem. Sawicki (54)
przesuwa go do Zagnańska, ale jeszcze i dalej na W typowo
lessowe są wschodnie zbocza góry Baraniej na prawym brzegu
Bobrzy. Występują tu mianowicie dwa płaty tego utworu: jeden
na SE koło Oblęgorka, drugi na NE pod Pępkami. Pierwszy, widoczny nawet z mapy, znaczy się stromościennymi wąwozikami po
północno - wschodniei stronie wsi oraz na NNW powyżej dworu;
drugi wyraźny w drodze z Pępic do Porzecza, wysuwa się stąd
na SW, cechując się charakterystycznymi, rozwidlającymi się a głę
bokimi wcięciami. W obu wypadkach uderza gwałtowna zmiana
krajobrazu: zagłębienia, niewidoczne z pewnej odległości, otwierają
się niespodzianie przed nami, dając dość duże deniwelacje, mikroformy zaś, wynikające, ogólnie rzecz biorąc, ze struktury lessu,
zarysowują się ze znaczną wyrazistością. I tu trzeba podkreślić
z jednej strony typowe, łagodzące różnice poziomowe i spadkowe
działanie lessu, który zasypał pierwotną rzeźbę, niwelując ją do
pewnego stopnia, co nie jest widoczne na omawianym terenie, gdzie
został on już prawie zupełnie zniszczony. Z drugiej zaś strony
charakterystyczne dla niego jest wybitne urozmaicenie, jakie wprowadza swymi stromymi wąwozami, czego miniaturą są opisane powyżej formy. Co do wysokości zalegania lessu1 to Sobolew (60)
umieszczał go powyżej 280 m, Łoziński zaś (34) prowadził górną
granicę w obrębie 300 350 m, jednak na interesującym nas
obszarze widać go już na wysokości 250 - 260 m, a maximum
wzniesienia wynosi przeszło 300 m. W całości, zajmując niewielką
przestrzeń, odgrywa jednak rolę gospodarczą, umożliwiając lepsze
zbiory.
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VI. R e
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o ny.

Całość
wyróżnienie

zestawionych w niniejszej pracy rozważań pozwala na
szeregu regionów, charakteryzujących się zespołem pewnych wspólnych danemu wycinkowi terenu cech. Czarnocki (15)
opierając się na podstawie geologicznej, podzielił góry Świętokrzyski~
na sześć takich jednostek. Omawiany obszar wchodziłby w skład
trzech z nich: t. zw. Koneckiej na N, przejściowej w środku i Chę
cińskiej na S i SW. Taki podział jest wystarczający, jeśli chodzi
o całość gór Świętokrzyskich, jednak zbyt schematyczny w nasz.ym
wypadku, gdzie s:tczegółowe badanie małej przestrzeni pozwala na
większe jeszcze rozczłonkowanie. Stanowiąc sama w sobie pewną
całość, interesująca nas powierzchnia zawiera dość różnorodne krajobrazy, których wyszczególnieniem zajmiemy się poniżej. Należy
zaznaczyć, że będziemy mówili o regionach, uwarunkowanych morfologią terenu (charakterystyka ich wynika z poprzednich wywodów, obecnie jedynie uszeregujemy ie), ale wzbogaconych jeszcze
takimi czynnikami jak np. szata roślinna czy pewne rysy antropogeograficzne.
Cz ę ś ć p 6 ł n o c n o · ws c hod n i a. I tak w północno-wschod
niej części obszaru możemy wyróżnić trzy tego rodzaju jednostki:
1) Oblęgorska - Dobrzeszowską, 2) Sarbicko - Momocisko - Klucką,
3) Radoszycko - Wyrębowską i Wilczkowicką. Pierwsza z nich
obejmuje wyniesienia dolnego pstrego piaskowca, zamykające horyzont na N tak, jak na S czyni to grzbiet Małogosko - Przedborski.
Poszczególne wzgórza rysują się kopulasto, a wieńczące szczyty
gołoborza giną wśród lasu, który pokrywa tu duże przestrzenie,
bujnie rosnąc na spągowo-triasowej glebie. Przełomy, charakteryzujące ten pas, są liniami komunikacyjnymi, przy których rozsiadły
się wsie np. Kuźniaki czy Bobrza. Osiedla naogół trzymają się tu
miejsc niższych, rzadko wchodząc wys oko na zbocza, co ma miPjsce
na przykładzie Widomej, leżącej mniej więcej 400 m n. p. m. Ludność, przeważnie uboga, stara się wykorzystać jak najlepiej słabą
(pominąwszy płaty lessowe), piaszczystą glebę. W poszukiwaniu roli
karczuje drzewa, wynosi znaczne nieraz głazy piaskowca na brzeg
przyszłego pola (ryc. 21), a oczyściwszy do pewnego stopnia takie
polanki śródleśne czy na skraju lasu, sieje na nich żyto czy sadzi
ziemniaki.
Drugi region - to teren niższy o dużej różnorodności, jaką
wprowadzają otoczone d olinnymi obniżeniami, pojedvńcze okrągławe
wzgórza czy też cały pas wyższy, ciągnący się od Momocichy na E.
Łagodne ich kontury, nadając malowniczą falistość okolicy, nie sta•
nowią jednak zapory, rozdzielającej osiedla obu stoków. Przeciwnie,
wsie umieszczają się często prostopadle do zboczy np. Szóstaki.
choć do samego szczytu przeważnie nie docierają, wyjątkowo
w Nowku wznosząc się dość wysoko, a w Filipach koronując lokalną
kulminację. Kamionlii piaskowcowe obrzeżają drogi, a mateńał ie~
służy do budowy (iak wszędzie tam, gdzie występuje). Wkładki
ilaste, warunkując pewną podmokłość gruntu, sprzyjają zaleganiu
mokrych łąk (np. pod Jóiwikowem) przy dość zą.acznej jednak po·
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krywie leśnej. Ku E zaczyna się dawny teren kopalniany, odbijający swe piętno lak na krajobrazie (np. hałdy Glinianego Lasu), jak
i na ludności, która nabiera cech sfery robotniczej, co uderza
zwłaszcza dalej na E np. w Krasnej.
Wreszcie trzeci region zalega nad Grodziskiem, Jacentówką
oraz między Wilczkowicami a Pijanowem. Możnaby go n_azwać
przejściowym między północnym ~olno-t~asowym a połu~m.owym
kajprowym. Cechują go małe demwelaąe, a silne zabagmeme do-

Fot. autor.

Ryc. 21. Kamionka z głazów piaskowca ciosowego pod szczytem
góry Siniewskiej.

pełnia obrazu całości, która nie odgrywa ważniejszej roli. Wsie
trzymają się przeważnie , obszarów wyżs_zych, t<;> też leżą głó!"nie

u podnó:ta pasma Mowoc1chy czy góry BtałkoweJ. CentJ:um zamteresowań tutejszych są Radoszyce. które wśród .swych mte~zkańców
liczą wielu kowali i stelmachów, zajmujących ~•ę produkąą wozów
tak na zbyt miejscowy, jak i do dalszych okolic.
Czę ś ć śr o d ko w a. Czę~ć środ~o!"a rozpada_ się 1:a ~ztery
wyraźne jednostki. Jedna z okolic Słupa ! C~erwoneJ \Yoli ciągnie
się po przez Mnin, Łopuszno poz~ Orczo!" t ~abo.wn,1cę. Druga
leży na E od poprzedniej między Snochow1cam1, Łos1emem, Strawczynem a Porzeczem. Trzecia obejmuje doliny: Czarnej południowej
i Trzebochówki, zawierając jeszcze subregion w postaci _d~żej P!zestrzeni wydmowej między Białkowem, Mi~CZ}'.nem a Gnt~zdz1sk1e!11.
Czwartą wreszcie tworzą: a) wał Lasoc1ńsk1, b) pagórki pod Mae·
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czynem, c) wzgórza n9: S . od Czartaszo wa. Pierwszy z wymienio ny~h obszarów wznosi się na NW łagodnym łukiem wyniesie~
~Jp~wyc h, widoczny ch i dalej na SE at poza Orczów, Grabowm~ę 1 Cza!taszó w. Tutaj ciągnie się jednolity wal Snochowicki,
który czę~cio~o porasta l_~s, a typ jego Jest przy.kładem zależności
~zaty rośl!nneJ o~ ~eolo~u (sosna na piaskach, jodła na terenach
ilów,. a między m_mi. św,er~). . Dal!j ?a W prawie równolegl e do
grzbietu Snochow1ck1ego ciągrue się mny o odmienny m nieco charak~erzł;. Wzgórza, bardziej pokawałkowane, rozcinają poprzeczn e
obniżenia, a ~ałość, pozbawio na prawie szaty leśnej, skupia większą
(w ~orównar uu z ~erenem p~p~edni m) ilość osiedli, których ludności
musi wystarczyć lachy P!on, Jakiego dostarczają żwirzaste pola tutejszt:, ~hara!cte rystyc~y Jest typ nazw wsi lej okolicy, wiążący się
z un1~nam wła~~yma , np; _Eustachó w, Marianów , czy dalej na W:
Anto_m elów, Wo1c1echow t anne, a o pewnych kierunkac h osadnictw a
mó~1łyby może Zagórki _(na ~E od_ Górek)! Zabrody na W czy Za!aski na _SW. ~!ó~nym ! ogn1skanu omawiane go regionu są: Mnin
• wyraźme rozw11a1ące się Łopuszno.
Następ!ły _obszai: Jeży _bardziej na E nad Łośnią, dolnym odcin.
kiem rzeczk~ P1otrow1eck1eJ, Strawczy nki i nad Trupieńcem. Panuje
tu monotoru a, spowo~ow ao~ g~ubą J:!Okrywą dyluwialną. Głęboko
ukryte J>OO!ote nie ~wi~oczrua. się, dopiero poza opisywan ym terenem
wyn~za s_1ę dewonskt e wzgórze (he łmców. W całości przewata
materiał ~•asz~zysty: ~tóry ?ie daje prawie indywid~ alnych form
poza _okob~am1 ~os1e~a, gdzie występują opisane powyżej wydmy.
~sobltwośc!ą. są, 1ak .wiemy, pła_ty lessowe, jednak otulając zbocza
góry ~~ram!'• zaledwie wkraczaJą na omawianą powierzchnię i z dobrocłz1e1stw tch korzysta w tej części minimaln a ilość ludności reszta
zaś ma do rozporządzenia przeważnie piaszczystą glebę lodo~cową.
Przechodząc , d~ trzecie~o . regionu, musimy podkrdlić jego
znaczną rozległośc I zabagmen te, które zaznacza się na dużej
~rzestrze ni. Widzim_y ~o na NW, gdzie między Ostrą Górką, Ewelinowem. a Zabrodam1 me może być bezpośredniej komunika cji wskute~ bagien nad Cz.arną. Dalej na SE jest suszej, ale nad Trzebochowką wraca znow~ poprze?n.i krajo~raz tylko w mniejszej skali.
o samo powtarza s•~ powyzeJ Skałka, nad dolną ł..opuszniankłl
1 górną Czarną południową tak np. pod Jasieniem , jak i pod Naramowem, a nazwa Mokre małego osiedla pod Mninem mówi rówoiet
sama ~a siebie. Na całej niemal przestrze ni porasta las, miejscami
ustępurąc podn:iokłym łąkom np. koło Słojewska czy Wojciech owa.
Pewne_ urozmatc erue wprowad z "łją wydmy wspomnia nego powyżej
s~breg1on~, któ!Y pokryty. w _dużej części sosną. świeci jednak często
naeporośn1ętym1 obs~aram1 piasku, będącego plagą okoliczny ch wsi,
k~rych poi!' z~sypuJe wytrwale , na drogach zaś nieomal uniemotli wia kor.ounikacJę zwłaszcza kołową (np. pod Mieczyne m). Cechą
charakterystyczną jest również eksploata cja torfu.
~zwa~y w~eszcie region jest b ardziej urozmaic ony dzięki
mat~r•alo ~• ~ap1e!1°emu. I tu wał Lasociński wyróżnia się skał
kami, wb1Ja Się klt~em swych nagich wzgórz w zieleń otaczających
lasów. Charakte r ich, podchwyc ony w nazwie jednego z osiedli
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(Skałka), odbił się na gospodar ce człowieka. eksploatującego je częś
ciowo, a zakładającego poniżej swe pola, w których niedaleki m są
siedztwie leżą podmokle tereny opisanego powyżej regionu nad Czarną.
Pagórki Mieczyna odgrywają bardzo niewielką rolę krajobrazową,
ale mają pewne znaczenie , gdyż dostarczają twardego wapienia.
Używa się go, między innymi, przy budowie dróg, co zwłaszcza
w najbliższej, silnie zapiaszcz onej okolicy polepsza nieco warunki
komunika cyjne. Dalej na E wznoszą się wspomnia ne jurajskie wzgórza
na S od Czartaszo wa. Znaczą się one wyraźnie w krajobraz ie, się
gając na S do 70 m ponad bagnistą dolinCc Trzeboch ówki. Pokryte
lasem po jej S stronie, ku N stają się niemal nagie, a nieliczne
krzaki, porastające tu ich zbocza, nie zasłaniaja dołów kamienioło
mów. Osiedla przedstawiają się dość ubogo, jedyną większą wsią
jest Gnieździsko.
C z ę ś ć p o I u d n i o w o - z ac h o d n i a. W reszcie ostatnią jednostkę stanowi pasmo południowo-zachodnie, które, jak wiemy, silnie
zaznacza się w terenie. Outa wysokość względna, sterczące skałki,
liczne nacięcia po stronie północno-wschodniej, obramow anie pasem
wydłużonych wzgórz na SW - oto główne rysy tej części, która
ciągnie się od Bocheńca na NW, pozbawio na szaty leśnej, pokrywającej dopiero dalej okolice Ludwinow a, Czostkow a czy Krasocina .
Mateńał wapienny , powodując zjawiska krasowe, warunkuj e uciążliwy
dla człowieka brak wody. Okresowe strumyczk i, żłobiąc liczne wą
woziki, urozmaicające rzetbę terenu, mają jeduak dolinki przeważ
nie suche. Jedynie Lośoia, Leśnica i Rogalówk a przedzierają się
przez grzbiet i te obniżenia wraz z głębokim wąwozem pod Wystę
pami zostały wykorzys tane przez wsie. Inne osiedla trzymają się
podnóża pasma, a bardzo charakter ystyczne jest położenie wzdłuż
Qranicy wapienno -piaskowc owej, co uderza we wsi Cieśle, a częś
ciowo zaznacza aię i w Gruszczy nie.
Na tym zamkniem y omawiani e całości terenu, podkreślając
raz jeszcze, że podział na powyż.szy szereg wyróżnionych regionów
znajduje swe podstawo we uzasadnie nie w uprzednio omówiony ch
danych morfologicznych.
Na zakończenie niech mi wolno będzie złożyć podziękowanie
panu J. Czarnock iemu za cenne wskazów ki i wyrazić wdzięczność
za pozwolen ie tak korzystan ia z rękopiśmiennych map, jak i oparcia
aię na nieb w niniejszej pracy.
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RŚStJIIE

CONTRIBlJ TION ALA MORPHOL OGIE DE LA BORDIJRE
OCCIDENT ALE DES MONT AGNES DE SAINTE• CROIX

par

w.

Riehlłnir•Kondraek•

Le but pńncipal du pr~ent ouvrage est de aouligner Utroite d~pe11~
qui existe da111 la region etudiee entre le relief et lea Eacteur, geolog1ques.....
terrain dłcrit borde la partie ouest du mauli de Sainte-Croix. Jl peuł łtre d&VI
en troi, partłea: NE (Trias inferieur - gres bigarre). medlane (prepondłrancp d~
Keuper et le Jurauique interieur) et SW (Jur~•~ique .lluJ?erJeur et. Cret~ce).
que partout U est couvert d'un mauleau monuDlque, qu1 1 etend JUSQU a uue ell„
tude d'environ 320 m. Seules, les parties elevees en soot depourvuea, car
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dominaient le glacier et łtalent aoumlaes ! des processus de decompo1itio11 des
roches proprea aux regions periglaciaires. Ou distingue deux morainu, ■eparees
par UD niveau conten&11t des restants de Oore interglaciaire. Sur la moraine
1 up&ieure on voit des ubles et du loess.
La majeure partie du terrain decrit (64 %) est comprise entre 230 et 290 m
d'altitude. Lea denivellations oe sont pas considerables, except4 au NE eł au SW
ou elles vont en croissant et atteignent 185 m au NE. et 90 m au SW. Ces con•
trastes s'expliquent par les differencea de durete des roches, qui comtituent le
facteur pńncipal du relief. Au NE. le gres bigarre (dur) donoe des hauteur■ fusqu'l <ł48 m d 'altitude (montagne Siniewska). Au SW l'Astartien. le Kimeridgien et
l'Albien ferment Ulle crete bien disłincte. La partie mediane dans son ensemble
elf plutot monotone. mais, lei aum, le changement de consistance de la roche se
reflete dans Ja topographie. Le Keuper tendre, vaseux. remplit cetłe plaine, mais
lcs z-0nes de aes conglomerab &e trabissent par des collines atteignant juaqu'a
300 m d'altitude. Il en elt de meme pour le Jurauique dont lea calcaire■ 1'accu•
aent egalement par de petitea elevatioos.
La relation entre la morphologie et la resistance dea rochea se constate non
„ulemenł dans les grandea lignes du relief, maia ausai dan, sea detail11 qui foot
valoir les propriłtłł typlque1 de certaines rochei. Au NE. ce aont les (!ru avec
leurs diaclaaes caracteriatiqu es, facilitant la decomposition. Plus au Sud. lu con•
.zlomerata jouent un role collliiderable et leurs residua sont nploites comme gra•
yjera. Enłin. dans le calcaire. on aper~oit quelques details de relief karatique
avec des lapies. de petit• entonnoin. de la terre rouge,
En ce qui coocerne la tectoolque de la region. il convient de mentio11Der
d'aprea Czunocki, que lea plisaemeota suivent la direction ancienne berc}'nlenne
(WNW-ESE ) i la proximite du mauif de Sainte Croi.x. Plus i l'W leur parcours
est NNW-SSE. On peut relever auB&i !'influence de l'ancien manii dana lu changements caracteristique■ dea axes. Mail en generał les direction.& tectoniques ne
constituent pa■ les lignes małtreues du modele, car elles ne s'accu,ent que li, ou
la roche est u,ez dure pour les conserver. Par exemple. au Nord, lea axee des
plis culminent dans le gres bigarre interieur (gr4a maasif), maia aont invłsibles
dana la topograpbie de■ coucbes łendres plus jeuoes (gr~ a Hieroglvphe1). Au
Sud, le Juruaique supeńeur donne une CTete sur le versant d'un anticlinal dont
l'axe, form6 par le Keuper peu reai1tant, n'a pas pu saccuser. Cette difference
dam la qualite des rochea aboutit jusqu'A des relief• disvmmetriques. monoclinaux.
QUfl l'on voit frequemment dans notre region. Lea dltea ainai formees se rencontrent,
au SW. dana les hauteur1 de Małofoszc:r.. et, plus au Nord. dans des colline■ c:alcaires. Partout la pente raide se trouve du cótł oppoae a l'inclinaison des cou•
cbea et sa conaervation est due A la durete de la roche.
Parmi les lignes de failles tertiairea (longitudinale s et traosversalea) la pńn•
cipale. puae de la Miedziana Góra par Oblęgor, Kumiaki. Dobrzeszów, Pijanów.
Eile separe lea elevatioos du NE de notre terrain de la partie mediane (cuvette
d'łUondrement de Kielce). Dana cetle meme sectioo NE. on volt d'autres disloca·
tiom dont quelques uoes aUJt environa de ł.opusmo, ou eUes aont paralleles, et
d'autres. encore pl115 petite,. au Sud. Mal.a aucuoe d'entre elles ne joue de r0le
considerable, sauf celle de Miedziana Góra a qui est do le relief plus accu,i de
la partie NE de notre region.
Le reseau bydrographlq ue comprend les eaux qui se dirigent vers la Nida
(&brza eł lofoia) ou la Pilica (Czarna aepłentrionale et Czarna meridionale).
Lu ńvierea. originellemen t consequentes, oot comerve pa.r epifenie (d'apre1 Len·
cewicz. qui admet l'existence d'une pelleplaine tertiaire) leur clirection primitive.
Elle■ traversent les crite■ en formant de■ cluses. Lea traits aubsequents oe jouent
qu'un rOle secondaite. L'epoque glaciaife constitue une etape importante dans le
diveloppemen t du reseau hydrographiq ue. Su depóts ont comble les, vallees ou
U, atteignent une profondeur conliderable (jusqu'i quelques dizaines de metres
au;deasous du niveau actuel des rivieru). L'epaisseur de ces sedimenls est preuve,
lu anterieuremen t a la glaciation, le relief Hait plus accentue. Lea rivieres actueJles
eblaient leurs lib anciena et. bien que leur parcours soit peut-ctre un peu plus
compliqut que celui des cours d'eaux de la periode preglaciaire. il le repełe
dani' ses frandes ligo._. Pour rłaumer on constate la predominanc e dea valleea
~ansversalu (NE - SW). telles par ex. celle de la Bobrza, de la plus grande partie
• la ł.Ośnia, de la sectioo supeńeure du bassin de la Czarna mericlionale. Lea
lefments longitudinaux sont medioc(es en tant que cbena= d 'ecoulement. mais
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leurs vallhs s'accentuent daDS le paysage par exemple sous forme d'une large
depression unissant la Czarna meridionale a la Łośnia. Jci aussi, la resistance dea
roches joue un certain róle, mais pas le role principal, dans le modele, L'erorion
ayant deblaye !es materiaux plus tendres n'a pas pu attaquer aussi vłgoureusement
la roche dure, d'ou une augmenłation de pente; de la aussi les parois raides des
defiles. Au contraire, dans le gre1, a Hieroglyphes ou dans les mames du Roth la
rapidite de l'erosion et les terrains marecageux temoignent du peu de resWance
de la roche.
La glaciation, dont le róle dans le developpement du rliseau bydrographique
a 6ł6 dłcrit plus haut. a exerce une influence sur certains details du relief actneL
Citons par ex, !es chaos de blocs de facies periglaciaire sur les montagnes Perzowa eł Dobrzeszowska. On ne voit guere de reliefs de son accumulation a part
quelques petites collines de graviers. mais toute la region glaciaire (surtout 18
partie mediane> est recouverte par la moralne de fond, dont Ies materiaux forment
des dunes. Les champs de dunes s'etalent sur de grandes etendues sur la ńve
droite de la Łośnia, aux environs du Łosień. pres de Czartaszów eł Łopuszno,
entre Mnin et Lasocin, pre1, de Budzisław. aux environs de Mieczyn, au pied de
la cole SW. du c6te SW. On trouve egalement des petits lambeaux de loess au NE
pres d'Oblęgorek et de Pępice.
L'ensemble des formes qui viennent d'etre decrites permet de distinguer,
dans le terrain a l'etude, quelques regions geographiques (łrois dans la partie NE.
quatre dans la partie mediane et une au SW) ou la diversite des conditions geologiques exerce une influence indiscutable sur le paysage et sur la vie des babitants,
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CIĄGI

POLIGONOWE
ZAMIAST TRIANGULACJI IV RZĘDU
W TERENACH ZALESIONYCH
Zakładając punkty tńangulacji szczegółowej, musi się mieć
na uwadze zasadnicze dwa cele, którym one mają służyć: jeden
to danie podstaw dla prac topograficznych i fotogrametrycznych,
drugi dla prac pomiarowych ogólno-państwowych.
Ilość koniecznych punktów stałych, rozmieszczonych mniejwięcej równomiernie w terenie, na jednostkę przyjętą tj. na
jeden stolik topograficzny dla skali 1: 20000, a więc na obszar
około 100 km2 , będzie d]a obu celów różna. Dla prac topograficznych i fotogrametrycznych ilość punktów koniecznych jest
większą niż dla prac ogólno-państwowych lecz za to jakość
punktów będzie odwrotna, mniejsza ilość punktów dla celu drugie,to musi być dokładnie wyznaczona.
Z tego powodu pewne punkty zakładane przy tńangulacji
szczegółowej nie będą się nadawać dla celu drugiego mam
tu na myśli tak zwane sygnały drzewne.
Jest to zupełnie zrozumiałe, sygnał drzewny nawet najsolidniej zbudowany na silnym drzewie nie może być nigdy tak
dokładnie wyznaczonym, jak inny zwykły sygnał IV- go rzędu.
Może się zdarzyć, że wyznaczenie będzie równie dokładne, lecz
ja to sklasyfikuję jako „przypadek".
Drzewo pod wpływem wiatru zawsze będzie miało mniejszy lub większy ruch, który musi się odbić na przytwierdzonym
do niego sygnale jako nie regularny ruch wahadłowy. Te wychylenia się sygnału utrudniają obserwacje, dają mniej doldadne
wyniki, odbijające się przy obliczeniach na wyniku ostatecznym.
Dlatego też obserwacje sygnałów drzewnych z dalszych celowych,
będą lepsze niż z bliższych,
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Ten ruch wahadłowy, jak również wychylenie się żerdzi
wpływem ciężaru krzyżaków, jest źródłem drugiej niedokładności, a mianowicie samego utrwalenia ziemntgo.
Błędy wyznaczenia, punktu zabudowanego jako sygnał
drzewny, nie odbiją się przy pracy topografa lub fotogrametry
pracującego w skali 1 : 20 OOO lub nawet 1: 10 OOO. Są jednak ni~
do przyjęcia w innych pracach pomiarowych, przede wszystkim
dla celów miernictwa cywilnego.
Z powyżej przytoczonych powodów należy sygnały drzewne
uważać za zło konieczne, unikać ich, stosując je tylko tam gdzie
nie ma innego sposobu wyjścia.
Podejdźmy do tego zagadnienia z innego punktu widzenia,
a wówczas wyjaśni się, dlaczego proponuję zastąpić w terenie
gęsto zalesionym tńangulacię szczegółową N rzędu, punktami
węzłowymi sieci poligonowej.
Topograf stojąc ze stolikiem nad punktem trygonometrycznym powinien mieć możność zorientowania stolika, przez celowanie na inny punkt trygonometryczny, tego samego wymaga
fotogrametra dochodząc ciągiem poligonowym do punktu trygonometrycznego. Jak uzyskać tą możliwość w terenie zalesionym?
O ile las jest zagospodarowany i są utrzymane linie leśne
"duchty", to utrwalając punkt trygonometryczny na duchcie,
otrzymuje topograf nie tylko sam punkt naniesiony lecz i kierunek, szczególnie gdy pracuje na fotoplanach. Jest on dla
niego niejako podstawą - bazą dla dalszych prac. Jeszcze
lepiej o ile punkt ten będzie umieszczony na skrzytowaniu
ducht lub rowów i t. p., wówczas prócz punktu otrzymujemy
jeszcze dwa kierunki podstawowe.
Dla fotogrametry, taki wybór miejsca na punkt trygonometryczny ma też duże znaczenie. Skrzyżowanie ducht, a tym
samym i punkt trygonometryczny uwidoczni się na fotografii
lotniczej nawet bez znaku fotogrametrycznego· Miejsce takie
można łatwo zidentyfikować na odbitce, punkt taki można dobrze wykorzystać do pracy na radio - tńangulatorze.
Jeżeli teraz chcemy w ten sposób wyznaczyć punkt, to
jesteśmy zmuszeni budować wysokie sygnały, powyżej 20 a nawet przeważnie powyżej 30 m. Tego rodz.a j u sygnał musi być
dobrze skonstruowany, nogi odpowiednio wysoko wyciągnięte,
gdyż nie celowym jest nadmierne wysuwanie żerdzi sygnałowej.
Żerdź sygnałową wysuwamy normalnie 2 m ponad zbicit:
nóg, w pewnych okolicznościach możemy ją wysuwać więceJ
(o równe metry) lecz nie wyżej jak 4 m. Większe wysuwanie
żerdzi jest niedobrym, gdyż łatwo wychyla się ona po pewnym
czasie z pionu, pod wpływem ciężaru krzyżaków, a wówczas
. •
wyznaczenie tego punktu znów jest mniej dokładnym,
Czas budowy sygnału wysokiego około 30 m przeciętnie
3 dni, i to już przy dobrze zgranej partii budowlanej, zaś koszt
zależnie od warunków miejscowych około 300 do 400 Zł.
Jak widać z powyższego, opracowanie terenu leśnego
wysokimi sygnałallli podąga za sobą znaczne koszta.
pod
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Gdybyśmy teraz
sygnały dl'zewne?
Pomijając już

dla

obniżenia

fakt mniejszej

kosztów chcieli

dokładności

stosować

wyznac-zenia, nie

można prawie nigdy umieścić go tuż przy samej duchcie, gdyż
załeznym to jest od miejsca na którym rośnie drzewo nadające

się

do tego by na nim umieścić sygnał drzewny. Tak samo
byśmy chcieli zastosować sygnał drzewny na miejscu
0
skrzyżowania ducht, będzie on zawsze mniej lub więcej położony
z boku.
Nastręcza to też drugą niedogodność dla topografa poruszającego się po wykreślonej na stoliku linii kierunkowej (ducbcie)· sygnał drzewny nie będzie w wielu wypadkach widoczny,
gdy'ż zasłonią go drzewa. Często bowiem zachodzi wypadek iż
idąc duchtą, widzimy go dopiero podchodząc tuż do niego, sygnał zwykły ustawiony na duchcie będzie dobrze widocznym.
Widzimy więc, że i w tym wypadku sygnał drzewny nie
spełni zadania, który od punktu wymagamy. Tńangulator wybierając miejsce na sygnał, nie może tylko mieć na uwadze
„byleby punkt był dany" ale powinien i musi się zastanowić
nad możliwością wykorzystania tego punktu, przy dalszych
pracach pomiarowych.
Muszę tu jednak nadmienić, że nie możemy zupełnie odrzucić sygnałów drzewnych, choć uważamy je za zło konieczne.
Weźmy taki wypadek: opracowujemy teren częściowo zalesiony,
lecz bagnisty. Mamy wśród bagna wysepkę, na której należy
umieścić punkt. Rosną tam drzewa, nie dające się zużytkować
jako budulec do budowy zwykłego sygnału, na których jednak
można zbudować sygnał drzewny. Dostawa drewna potrzebnego
do budowy, może być czasem wręcz niemożliwą, zawsze będzie
bardzo trudną i kosztowną.
W tym wypadku, naturalnie zdecydować należy się na
sygnał drzewny, ponieważ tych parę żerdzi potrzebnych do
konstrukcji, w najgorszym razie doniosą ludzie. Z praktyki
znam wypadki, że tego rodzaju „dostawę" budulca ludźmi, musiało się wykonać, na przestrzeni kilku kilometrów.
Omówiłem w skróceniu trudności zabudowy sygnałami
terenu zalesionego. Jakby się teraz przedstawiała nasza praca,
gdybyśmy zastosowali ciągi poligonowe.
Ilość stanowisk, które budujemy dla opracowania terenu
sygnałami, byłaby i w tym wypadku wystarczającą . Należałoby
więc tylko zaprojektować sieć ciągów poligonowych, tak by
punkty węzłowe zastąpiły nam punkty IV rxędu.
Utrwalenie punktów węxłowych wykonałoby się, tak samo
jak punktów IV rzędu, z tym, że centr nie byłby zaznaczony
krzyżem, lecz rurką żelazną o średnicy 3 cm wpuszczoną w cement. dla ustawienia tyczki.
Jeżeli idzie o pracę, to naturalnie wykonywanie ciąitów
poligonowych zwiększyłoby pracę osobistą triangulatora i zależ
nie od ilości ciągów, któreby musiał wykonać, zmniejszyłby się

ile
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o~ólny obszar opracowan ego terenu przez jednego tńangulatora
Nae powinno to jednak wpłynąć na podwyższenie kosztów·
gdyż opracowan ie terenu ciągami poHgonowymi byłoby łaósz~
od opracowan ia wysokimi sygnałami. Postaram się to udowodnić
Chcąc otrzymać współrzędne punktów węzłowych z tą samą
dokładnością co punktów IV rzędu, nie potrzeba byłoby stosować
ścisłych metod wyrównan ia równoczes nego. Wystarczy wyrównać koleino współrzędne punktów węzłowych, przechodz ac z iedn_vch na dr~gie, z. uw~l!lędnieniem wag, o czym przekonałem
s1ę, wykonu1ąc obltczema z dotychczas owych materiałów polo'Yvcb .. Naiwyżej możnaby było stosować metodę wtórnego pn:eltczenta lub uproszczoną równoczes nel!o wyrównan ia.
Punkty węzłowe można utrwalać z zupełna łatwością na
skrzyżowaniu ducbt, przecięciu się rowów itp. Należałoby jednak prócz łel!o na katdvm ciąj!u dochodzącym do punktu wezłowego, utrwalać również punkt poligonow v pośredni (rurką
drenową i palikieml lecz nie najhlitszv a trocbe dalszy, dobne
z punlciu wedowec!o widoczny. Dałoby to wielkie korzyści d)a
tooo!lrafa i fotoc!rametry, którzy przez to otrzymalib y możność
orientowan ia swvch prac na punktach węzłowych.
Dla skali.w której jedni i drudzy pracują, nie potrzeba byłoby po wyrównan iu w11:nółrzednvch punktu węzłowelfo, wyrównywać całetto ciąl!u. W111nółrzędne punktów pośrednich, obliczone dla otrzymani a orzvb1i żonych współrzednvch punktu węzło
wego, bvłyby zuoełnie dla tego celu wysłarczaiące.
Moim zdaniem korzyść dla prac topografa i fotogrametry
byłaby przy zastosowa niu tej metody, niewspółmiernie duża,
w stosunku do zwiększenia się pracv trian~uJat ora.
Sorawa ta zaimuie mnie iuż od kHku lat. Prowadząc pracę
w dziale trian~ulaci i szczegółowej, robiłE'm trzykrotni e próby,
których rezultat hvł zawsze dohrv, i co skłoniło mnie do napisania teilo arlvkułit. Dobrze byłoby, ,1dyby na zebranju sekcji
t!eol!raficznei T. W. W . koledzy, pracuiacv we wszystkich działach naszych prac oolowvch, wypowied zieli się w tej sprawie.
Podam teraz dane z prac próbnych, celem zobrazowa nia
różnicy kosztów.
Pomiędzy punktami m rzędu A, B, C (ryc. 1), te-ren pokryty był wysokopie nnym lasem. Punkt A - wie?.a bardzo
wysoka, punkt B - wieża średnia . Dla opanowan ia lasu i wyznaczenia w nim kilku punktów IV rzędu, trzeba byłoby na
punkcie C budować wysoką wieżę (stolik 30--34 m). Tymczasem
z punktu C na którym wybudowa no podwyższone stanowisko,
opanowvw uie się teren na wszy~łkie strony bard7o dobrze,
z wyjątkiem lasu za punktem C. Wyznacze nie punktu C jako
stanowiska podwyższonego również bardzo dobre.
Gdybyśmy wybudowa li na punkcie C zamiast podwytszo netto stanowisk a - wieżę, różnica kosztów wvniosłaby około
700 Zł. Kos-zł budnwv 3 wysokich sv~nałów IV rzędu, licząc
orzeciętnie nlcolo 350 Zł sygnał, wyniósłby 1050 Zł, a więc ogólny
koszt 1750 Zł.

-

800

Zaprojekto wano wobec tego sieć poligonową z 3 ma pun~tami węzłowymi. Długość pomierzon ych ciągów 16 km. PrzyJmuiąc za przeciętną normę dziennej pracy 2 km wytyczone go
i pomierzon ego ciągu, wykonano ten pomiar w 8 dmach.
,\

.. . . .... ..

Ryc. 1. Szkic sieci cią!łów poligonowych
pkt, tryg. A. B i C z pkt. węzłowymi

pomiędzy

w,. w•. Wa,

Koszt tej pracy:
Dodatek triangulator a za 8 dni •
• . . • • • , 96 Zł
4 r obotników p o 4 Zł (16 X 8) • . • . • • • . . 128 Zł
R a z e m • • 224 Zł

Podwyższając ten koszt nawet do 300 Zł, osiągamy jeszcze
w tym wypadku oszczędno ść około 1450 Zł.
Był to wypadek specjalny. Rozpatrzm y te~az wypadek
drugi, więcej ogólny, gdzie wysokość budowy ~•eż ~I rzędu
bez względu na to czy teren opracowan o s1ec1ą poli!lonową,
czy też wysokimi sygnałami, była ta sama.
Punktów węzłowych założono 13, przy czym długość pomierzonyc h ciągów wynosiła 132 km (ilość ciągó~ mogłaby być
zredukowaną, lecz ponieważ była to próba, pomierzon o dodał•
kowe ciągi).
Koszt budowy 13 syslnałów, licząc przeciętnie około 300 Zł
sygnał, wyniósłby 3900 Zł, 132 km ciągu po 2 Ian dziennie,
71 dni pracy.
Dodatek ldangulalora u 71 dni ,
4 roboł11ik6w po 4 Zł (16 X 71) •

• 710 Zł
. 1136 Zł
R a z e m • 1846 Zł

.-.,

Gdy policzymy dodatkowe koszta, jak dojazdy skła
dowe itp., może!DY tą sumę zaokrąglić nawet do 2500
zawsze otrzymamy Jeszcze około 1400 Zł oszczędności.
. Z podanych zestawień widać, że zastępując w terenie zalesionym ~unkty IV rz.ędu _(wysokie_ sygnały), siecią poligonową
z pu!1ktam1 węzłowymi, osiągamy me tylko korzyść dla topografów 1 foto~ramelrów, ale również obniżenie kosztów pracy.

zi.

Parę_

lat temu, wykonując . ~omiar sieci poligonowej, wyten sposób. Wymlu otrzymane nie były zadawalntaJ ące. Jednym z powodów, to krótkie boki gdyż tymi łatami
m?żna wykonywać pomiar na maksymalną odiegłość 150 m a nawet tyl1<o 140m, wobec czego ilość stanowisk musi być bard~ duia.
W PłV~a to uie~nie na szybkość i dokładność pracy. Przy'
tego rodzaJu łatach, Jak omawiane Wild'owskie, jest jeszcze ta
P~~bowaltśmy

Ryc. 3. Inwarowa

ł.ata

..

bazowa z

Ryc, 2. Dalekomierz precyzyjny Wild'a,
uniwenalny teodolit z Jclinami optycznymi I pn:eciwwag4•

podziałką,

Muszę tu zaznaczyć, że pomiar ciągów poligonowych tak
w pierwszym jak i drugim, przytoczonym przezemnie wypadku,
był prowadzony „przestarzałą" metodą, gdyż boki były mierzone
taśmą stalową. Ten sposób należałoby bezwarunkowo zarzucić.
Pomiar długości boków sposobem optycznym, a w szczególnoś.ci przy pomocy inwarowych łat bazowych, jest daleko
szybszy i umożliwia prowadzenie ciągów w terenach trudnych
i bagnistych, dając w tym wypadku daleko dokładniejsze wyniki
niż pomiar taśmą. Przy zastosowaniu optycznego sposobu pomiaru długości boków, przeciętna norma pracy dziennej powin·
na wynosić około 3 km.
Mamy dwa zasadnicze rodzaje, sposobów pomiaru optycznego długości boków, przy ciągach poligonowych:
1) stały kąt, zmienna długość bazy (dwu-obrazowość)
2} zmienny kąt, stała długość bazy.
Do pierwszej grupy należy Wild'owska łata bazowa z podziałką wraz z nasadzonymi klinami na uniwersalny teodolit
Wilda (ryc. 2).
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łata

bazowa

Wiłd'a.

jedna wielka niedogodność, że podwójny obraz łaty przed odczytem, trzeba zgrać - sprowadzić do koincydencji. Na odległ?ść o.koło 12_0 m, kres.ki po~zi!łu są tak drobne, że najlżejsza
w1~r~c1a powietrza umemoihw1a dokładne zgranie, i może się
stac zródłem poważnych błędów. Praca tymi łatami w lasach
często bagnis_t~ch, w porze letniej staje się wręcz niemożliw~
Do drug1eJ grupy należą te systemy, gdzie łata - baza inwarowa ma długość stałą, zakończona obustronnie markami na
które celujemy mierząc kąt pomiędzy nimi. Dla tego rod~aju
stał~ch łat bazowych są tabele, podające długość boku według
pomierzonego kąta, . przy czym obliczona odległość jest niezaletną od kąta nachylenia terenu (ryc. 3).
Nie będę tutaj podawał i opisywał sposobu pomiaru. Stwierdz~m tylko, że mierząc odległość łatami bazowymi inwarowymi
osiąga się duże dokładności.

W !lorszych warunkach terenowych, wyniki pomiaru łatami
bazowymi są lepsze, niż ~rzy. ~wykłym pomiarze taśmą stalową.
Długość ~okó~ można obiera~ 1 do 500 m. lecz wówczas pomiar
kąta musi byc wykonany z większą dokładnością.
.
Łat~ in~a~owe Wilda mają jeszcze tą wielką dogodność,
ze ustawia się Je na statywach, takich jak i instrument, co bardzo ułatwia i przyspiesza pracę.
.. Nie będziemy odosobnieni wprowadzając zamiast triangulacu IV rzędu w terenach zalesionych pomiary metodą ciągów
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poligonowych. Tego rodzaju próby z dużym powodzeniem zoprzeprowadzone zagranicą, szczególnie w Szwajcarii,
S. S. R., Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej i Kanadzie.
Naprzykład w sprawozdaniu przedstawiciela Z. S. S. R. na
7 Zjazd Bałtyckiej _Komisji Geodezyjnej, ~rof. ąanił!)wa.. (Leningrad 1934), zoaleźc możemy zarys rozwo1u poligoruzacJt precyzyjnej w Z. S. S. R.
Prof. Daniłow twierdzi, że poligonometria po wprowadzeniu precyzyjnych optycznych s~osobów pomiaru dł~goś~i boków,
przychodzi znów do swego p1e~otn~io zna~zerua, _Jako po_dstawa dla zdjęć szczegółowych, wyp1eraJąc częściowo t~1angulac1ę.
Powołuje się on tu też na artykuł prof. K. W e1~la ogło
szony na 6 Zjazd Bałtyckiej Komisji Geodezyjnej w Warszawie
w roku 1932, pod tytułem „Triangulacja bez pomiaru kątów".
Kanada i Z. S. S. R. wykonując prace na bardzo wielkich
przestrzeniach, a mając stosunkowo bardzo małą ilość punktów
trygonometrycznych, przez zastosowanie precyzyjnej paralak·
tycznej matody poligonizacii, były w stanie pchnąć prace szybko
naprzód. zastępując nawet tri~ngula~ję Il! rzędu, a w niektórych wypadkach i Il rzędu tymi pom1ar~m1.
.
•
.
W spornnę !u, że przy paralaktyczne, m-:t~dz1e pom1ai;u mierzy się co pewien odstęp taśmą lub drutami mwarowymi bazy.
a specjalną metodą mierzy się bardzo dokładnie kąty paral.aktyc2me,
Jedną z licznych swych prób na dokładność te1 metody,
podaje prof. Daniłow.
Baza triangulacyjna pod Riazao.iem pomierz'!na no~alnym
sposobem, o d~ug~ści 9929 m, z~stał~ P?wł~fnte pomierzoną
m ~todą precyzy1ne1 paraił~ktyczneJ po~igoniza~•· Kąty parala~lyczne mieTZone precyzyJnym teodolitem Wilda były w granicach od 2° do 4°, Wynik pomiaru długości różnił się o 0,368 m
(był za dużv), co odpowiada błędowi t/Z7 OOO.
Wyniki pomiarów na krótszych przestrzeniach były lepsze.
Druga próba, dała dla cią,lu 4290 m długiego, przy .czym bezpośrednia odległość pomiędzy punktami końcowymi ~iągu ~yno·
siła 4134 m, błąd 0,039 m, co jest 1/105 OOO. Długośc sekcJ1 wy·
nosiła przeciętnie 858 m, bazy 24 m.
•
Co do tych metod stosowanych przez Z. S: S. ~-, 1 Kanadę,
nie można dzisiaj jeszcze nic ostatecznego pow1edz1ec. Dla nas
pracujących na mniejszych obszarach nie mają one z_astosowania, przy czym dokładność współrzędn~ch ze zrozumiałych po. . . b
wodów, jest u nas wyma~aną dalek_o wi_ększa.
Przytoczyłem tu tylko wyjątki z hteratury m1ei:_01cze1, alwskazać na nowe drogi, których się szuka we wszystkich zag
nieniach.
•
t · ,ę lacii
Zastosowanie ciągów polhtonowych zamiast rl!DsU b ć
IV rzędu w terenach zalesionych, moim zdaniem powm!1°k ~
wprowadzone. Da to nowe pole do doświadczeń, celem 1~
lepszeS!o przystosowania naszych prac, dla potrzeb ponua
stały już
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p0L1GONzOGE AN STELLE DER TRIANGULATION
ORDNUNG IM BEWALDETEN GELANDE

ff

Ing. Le e b ner, ObenUeutn-t.
Da die an~leften TrianQulationspunkte nicht nur ais Grundlage fur die
topoQraphischen und photogrametriscben Arbeiten. aber auch fur aUe Zivilver•
messuogen dienen ,ollen. ao aucb die KoordlnatenbestimmUDg filr die Punkte IV
Ordoung mun von entsprechender Genauigkeit sein.
Die Baumlafeln wegen ibrer nicht ausreichender Genauigkeit in der Koordinateobestimmun11, konnen ais Grundlage fiir Zivilvermessungen nicht verwendet
werdeo,
Die Wahl der Sifnalorłe im be-waldeten Gelli.Dde muss sehr sorgfiltig au1Qeflihd werden, da łiir die łopo• und pbotogrametrischen Arbeiten die Moglichkeit einer Orientierung von grouer Bedeutung ist, Diess ka11n man erreiche11.
w~no man die Punkte an Waldlinien oder ihrer Kreutzun,! (wie a uch d.i e der
Waldwefe, u. s. w.) anleft. In diesem Falle bekommt der Topograpb nicht nur
einen Festpunkt. aber noch eine oder zwei Linie-o, welcbe fur seine weitere Arbtiten die Basblinien bilden, besonders wenn er auf Photoplanen arbeitet.
So angelegte Punkte triten ohne Vorbereitung auf Luftaufnahmen vor, sind
leicht zu ideotifizieren und konnen mit Raaial-triangulator guł ausgeniitzt werden,
Da gewobnJich bocbgewacbsene Biume sich seitwiirts der Waldlinie befinden ist das Anlegeo von Baumtafeln an solchen Stellen maocbmal fast Unmoglich.
Da,s ist der Zweite Grund, der die Anwendung der Baumtafeln hindert,
Immerbin triiten solche Filie vor. die uns zur Errichtunt der Baumtafeln
zwiogen. Zum Beispiel, im st.arie sumpfigen Gelii.nde wo das Beistellen des Baumałerials grosse Schwierij!keiten bietet. Aus der Praxis konnen wir Falle wo da11
Beistelleo dea Baumaterlals auf Entfernung von par Kilometer. nur mit den Tri•
gern m6glich war. In diesen Fallen muu man sich auf die Baumtafeln entscbliesen.
Durchecbnitliche Sigoalhóbe im bewaldeten Geliinde betrigt 30 oft iiber 30 m.
Der Bau elnea solchen Signals kostet 300 bis 400 zł. und dauert bei iut telibter
Arbeiterabteilung 3 Tafe.
Au, deo erwiboteo Angaben ergibt sich. dass diese Art bearheitung des
Gelindes kostspielig ial
Wie wahre es, wen man an Stelle der Triangulation IV Ordnung Poligon~iige mit Knotenpunkte anlegen mlSchte?
Die Anzabl der Standtpunkte (Triangulationspunkte I - fil Ordnung) wibre
die selbe, min mOsste nur ein Poligonnetz projektieren deuen Knotenpunkte die Tr1angulationspunkte IV Ordnung ersetzen solten.
Um die Koordinaten der Koołenpunkte. mit der Genauigkeit der Triugulationepunkte IV Ordnung zu erhalten, wihre es ausrelchend die Ausgleicbung mit
Nabrungsmetoden auuufiibren.
Zweck Erleichterung der Orientierung1móglichkeiten muute man den TOJ'O·
grapbeo nicbt nur die Koordinaten der Knotenpunkte, aber auch die von den Politonzwischeopunkten In der Umgebunf vom Knotenpuokt aoQeben.
Fiir diesen Zweck wih,re es unnotitt eine Koordinatenau1gleichung der
Zwischenpunkte durcbzufli.hren, da die beileufigen Koordinaten wllbren binreicbend genau se-in.
Die bishórigen Proben erwłeaen, daa dieaes Arbeitsistem guł und billlfer
łat, Die erste Probe ergab eine Kostenvermindel'llnll von ungefihr 1450 zł„ die
zweite 1400 zł.
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"NTONI ZAWADZKI
i,IJA l<ORP. GEOGR.

Bei deo obeo erwihnten PoliQonmenungen waren aber die Distanzen nocb
mit Stablband gemes■en. Mit Anweoduog von optischen Distanzmesser mu111te
min n >eh eine weilere Kostenvermindtrung erreichen, da die Arbeit achneller
vorwirltschreiten munie.
Die mit Wild Diatanzlatten erzielten Ergebnine waren nichl befriedij!end.
wegen Einflu,s der Lu•tvibralion im Waldgelinde, dagegen 1ehr gule Resullate,
trolz; erb5.1ter Arbeitsleistung und ausreicbender Genauigkeit. sind mit den Wild
Invar B uislatten zu erreichen.
Im Auslaod łand die Poligonometrie groue Anweodung, zum Beisplel in
S. S. S. R. und Ka 1ada. wo es an Trianf!ulationspunkten niederer Ordlluni mangelt und deren Anlegung durch die Metode der parallakliachen Prizisionspoli~onmetrie ersatzt wurde, wie man es ersieht aus den Beńcht von Prof. Danilow Vertreler des S. S. S. R. in der 7 Tagung der Baltiscb„n Geoditischen Kommission
Leningrad 1934. Die angegebenen Ergebnisse aus den Arbeiten in S. S. S. R.
zeigen auł sehr gute Resultate.
In seloern Artikel. beruft sich Prof. Daniłow auf deo Vorłrag von Prof.
K. Weigel 16 Taiung der Baltischen Geodiitiscben Komrnission Warszawa 1932)
"Triaogulirun~ ohoe Winkelmessung".
Du Einl!iłtren von Poli~onzugen an Stelłe der Triangulation IV Ordnung
łm bew11lelen G:Uinde, soli fiir unsere Ar'beilen eioe oeues Erfahrungsgebieł
bilden, zweck besserer Anpauung unserer Arbeiten fur Detailaufnahmen.
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PRACE POLSKIEJ WYPRAWY NAUKOWEJ
NA GRENLANDIĘ W 1937 R.
W ostatnich dniach września b. r. powróciła do kraju
Pierwsza Polska Wyprawa Naukowa na Grenlandię wykonując
całkowicie swoje zamierzenia w czasie paromiesięcznej pracy
terenowej. Opracowanie bogatych materiałów zebranych w czasie wyprawy przez poszczególnych członków wyprawy jest już
w toku, uzyskane zaś wyniki zostaną ogłoszone w specjalnym
sprawozdaniu, obejmującYJil całość prac wykonanych, po całko
witym zakończeniu opracowania.
Przeprowadzone pomiary zarówno triangulacyjne jak i fotogrametryczne będą stanowiły podstawę dla opracowania naukowych wyników całej wyprawy. Dlatego też obserwacje triangulacyjne i zdjęcia fotogrametryczne są już opracowywane bardz:o intensywnie w Wojskowym Instytucie Geograficznym, aby
móc wykonać i wydać dokładną mapę zdiętego obszaru, podobnie jak fotogrametryczną mapę Polskiej Wyprawy na Spitsbergen w 1934 r .• która została całkowicie opracowana w niespełna
rok po powrocie z wyprawy.
Zanim przedstawię szczegółowe sprawozdanie z prac geodezyjnych i fotogrametrycznvch wraz z organizacją wyprawy
i warunkami pracy, podam obecnie w ogólnych chociażby zarysach osiągnięte przez nas wyniki, dla zońentowania ogółu 28interesowanych w całokształcie prac wykonanych w czasie
wyprawy.
Polska wyprawa, składająca się z 7-rniu członków, których
zadaniem było przeprowadzenie badań j!eoloj1icznych, glaciolo~icznvch, morfologicznvch, botanicznych, meteorologicznych,
oraz opracowanie mapv badanego obszaru, wyruszyła na CrenIandię z Kopenha,H 25. V. b. r. Po trzytygodniowej podróży
statkiem dotarła wyprawa do Ei!edesminde portu - osady esldmoskiej znajdującej się na zachodnim wybrzeiu Grenlandii, aby
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Davisa, czerwiec 1937.

Fot. mjr A. Zawadtl<l.

Przechodzenie przez spiętrzenia i szczeliny na lądolodzie-Grenlandia. lipiec 1937•
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Fot. mjr A. Zawaddf.
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Baza główna Pobkiei Wyprawy -

Grenlandia. Upiec 1937.

_,
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Fot. mjr A. Zawaddl.

Eakimoa na kaiaku przed czołem lodowca. stromo spadającego doffordu
Ańeniorfilc - Grenlandia, lipiec 1937.

stamtąd na motorówce dotrzeć w dniu 16. VI. do projektowanego miejsca pracy, obejmującego obszar przyleg&jący do wschodniej części fiordu Ańersiorfik.
16 czerv,ca został zatknięty poraz pierwszy polski sztandar
na Grenlandii w bazie wyprawy, założonej mniejwięcej na
67° 50' szerokości geograficznej północnej i na 50° 10' długości
geograficznej zachodniej, w odległości około 1 km od krawędzi
lądolodu.

Fol. mjr A. Z,uood%1tl.

Przedpole i .zachodnia

krawędź lądolodu

-

GTenlancUa. lipiec 1937.

Przeprowadzony wywiad ' terenu wykazał, że obszar, na
którym wyprawa miała przeprowadzać swoje badania, jest bardzo urozmaicony. Obejmuje bowiem teren górzysty, o deniwelacjach ponad 500 m, ze szczytami skalnymi wznoszącymi się
stromo wprost z fiordu, pokrytymi uginającą się tundrą i twardą
nawierzchnią lodowcową z licznymi szczelinami i spiętrzeniami.
Warunki dla zastosowania stereoskopowych zdjęć naziemnych
okazały się zupełnie odpowiednie. Część 300 km 2 obszaru, na
którym przeprowadzano prace wyprawy, posiadała nawet zdję
cia topograficzne w skali 1 : 250 OOO. Zdjęcia te oparte były na
rzadkiej sieci punktów tńangulacvinvch tak, że na opracowywanym przez nas obszarze znajdował się zaledwie 1 punkt
triangulacyjny, a następne były w odległości 25 i 40 km.
Celem umożliwienia prowadzenia równoczesnej pracy w kilku
grupach fachowych mieliśmy do pomocy 6- ciu eskimosów, zaangażowanych do pracy z najbliższej osady eskimoskiej Kangatsiak, odległej od bazy wyprawy około 160 km. Normalnie
4-ch eskimoaów było przydzielonych do Qrupy pomiarowei, dla
przenoszenia sprzętu fotogrametrycznego, 1 pracował z glacjologiem i 1 w bazie, gdzie byłą również łódź z motorem przy-

F ot. mjr A. Zawodzl<I.

Pofałdowana krawędf lądolodu spływającego do fiordu Ańersiorfik -

lipiec 1937.

Grenlandia.

czepnym dla łatwiejszego dojazdu, przy przeprowadzaniu prac
po obu brzegach fiordu, szerokiego na tym obszarze 4 - 6 km.
Na ogół eskimosi, mimo bardzo pogodnego usposobienia
nie nadają się do pracy wymagającej stałego wysiłku fizycznego
na dłuższą metę. Są oni bowiem narodem o wybitnych cechach
łowieckich na morzu, z którym są zżyci, gdyż już od dzieciństwa
biorą udział w wyprawach łowieckich, odbywając dalelde podróże z całymi rodzinami i z dobytkiem całym na łodziach
względnie kajakach. Lądolodu wybitnie unikają i boją się go
nawet, o czym miałem możność przekonać się w czasie stałej
pracy z nimi. Są jednak wyjątkowo uczciwi i ambitni tak, że
przy odpowiednim traktowaniu ich bardzo łatwo się przywią
zują i nawet chętnie wypełniają obowiązki, których celu nie
rozumieją, nie pokrywają się one bowiem z ich normalnymi
zamiłowaniami. Współpracę z eskimosami przedstawię szczegółowiej w sprawozdaniu właściwym, w każdym razie stwierdzić
muszę, że eskimosi, a ściślej mówiąc gtenlandczycy, dzięki swej
prymitywnej serdeczności i dziecinnemu prawie usposobieniu
pozostawili u nas jaknaimilsze wspomnienia.
Prace, które mogły być wykonane przez nas tylko w okresie letnim, siłą rzeczy musiały być przeprowadzane bardzo .
intensywnie, odpowiednio zresztą do warunków w kraiach polarnych. I mimo stosunkowo krótkiego czasu trwania wyprawy
uzyskane wyniki są okazałe. Z prac pomiarowych została
założona przeze mnie tńangulacia na obszarze 300 km3 z dowiązaniem się do istniejącej sieci punktów triangulacyinych.
przeprowadzonych w ubie~vch latach przez wyprawy Duóskiego
Instytutu Geodezyjnego wzdłuż zachodnich wybrzeży Grenlandit

Fot. mjr A. ZawadU<l.
Wnętrze lądolodu

w odległości około 10 km od zachodniej krawędzi lądolodu Grenlandia, sierpień 1937.

Przy zagęszczeniu sieci triangulacyjnej użyłem metody wcięcia
wstecz z zastosowaniem Hansena, ponieważ dojście do drugiego
punktu triangulacyjnego duńskiego było bardzo utrudnione i wymagałoby specjalnej ekspedycji kilkunastudniowej, co spowodowałoby znaczną stratę czasu tak cennego dla innych prac pomiarowych, Otrzymane już wyniki, przy obliczeniu założonych
10-ciu punktów triangulacyjnych, dały zupełnie wystarczającą
dokładność, nie tylko dla opracowania mapy szczeJ,tółowej w podziałce 1 : 50 OOO, obejmującej obszar około 200 km2, ale także
dla kilku wycinków krawędzi lądolodu w podziałce 1: 10000.
Przeprowadziłem również stereoskopowe zdjęcia naziemne na
29 stanowiskach fotogrametrvcznvch, na podstawie których opracuję w Wojskowym Instytucie GeoQraficznym fotogrametryczną
mapę zdjętego obszaru.
Celem otrzymania dokładnych wysokości, niezbędnych przy
szczegółowym badaniu ruchów lodowca na pewnych odcinkach,
przeprowadziłem w okresie trzydobowym ciągłą obserwację poziomu morza w odstępach 3 i 6 godzinnych dla określenia zachodzących różnic wskutek przypływu i odpływu morza. Poza
tym notowałem stan poziomu wody w czasie wykonywania zdjęć
fotogrametrycznych na odcinkach przylegających do fiordu.
Badania glacjologiczne przeprowadzone przez dr Kos fbę
Aleksandra we wnętrzu lądolodu, na krawędzi i na jego przedpolu będą stanowiły cenny dorobek naukowy w cfaiedzinie mającej u nas nie wielu specjalistów. Znaczną pomocą będą tu,
po raz pierwszy do tego celu zastosowane, zdjęcia fotogrametryczne naziemne, które plastycznie przedstawiają faktyczny
stan przeobrażattia lodowca, zdejmowanego w różnych odstę-

-

.... ---

Fot. mJr

Grupa eslcimosów z mjr. Zawadzkim pośrodku -
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Grenlandia . sierpień 1937.

pach czasu z tych samych stanowis k. Dla tego rodzaju celów
metoda fotogram etryczna jest poprostu niezastąpiona.
Prace geologicz ne, wykonan e przez dr Gawła Antonieg o,
który uwzględniał zarówno pokłady starsze, jak i utwory młod
sze t. j. morskie osady ilaste i piaszczy ste, oraz tworzące się
moreny współczesne, złożone wzdłuż krawędzi lądolodu, pozwolą
podobnie jak i prace morfolog iczne, przeprow adzone przez
mgr Ja h n a Alfreda, na przeprow adzenie porówna nia z odpowiednim i zjawiska mi występującymi u nas.
Badania botanicz ne przeprow adzone przez dr W il cz k a
Rudolfa na przedpol u lądolodu, wraz z obfitymi zbiorami ciekawych roślin kwiatowy ch, mchów, porostów i glonów, jak również zbiory fauny jezior i rzek, a głównie mięczaków i planktonów wzbogacą znacznie szczupłą dotychcz as u nas tę dziedzinę, a poza tym opracow anie mchów, jakie przeprow adzi
dr W i I czek, będzie wogóle pierwszy m tego rodzaju opracowaniem mchów na Grenland ii.
Obserwa cje meteorol ogiczne wykonyw ane przez stud. Si e d1e ck ie go Stanisława w bazie wyprawy , na wybrzeżu fiordu
Arfersior fik wraz z samopisa mi: barografó w, termogra fów, heliografu i hypsogra fu, założonych na krawędzi lądolodu i we wnę
trzu lądolodu, będą znakomit ym przyczyn kiem do tego rodzaju
obserwac yj, zwłaszcza, że jest zachowa na ich ciągłość.
Wreszcie zdjęcia filmowe zrobione przez inż. Ber n ad z i·
kie w i cz a Stefana, wraz z licznymi zdjęciami fotografi cznymi,
wykonan ymi przez różnych członków wyprawy , przedstawią
w najprzystępniejszy spos.ó b zarówno warunki bytowan ia na·
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SZKIC z zaznaczeniem obszaru pracy triangulacyjnej
i fotogrametrycznej, wykonanej przez mjr. A . Z a w ad zk ie go w czasie POLSKIEJ WYPRAWY NAUKOWEJ
na GRENLANDIĘ w 1937 roku

szego w czasie wyprawy, jak i szereg scen z życia eskimosów,
tych prawdziwych ludzi przyrody.
Opracowanie wszystkich wyników w kraju pozwoli na
przeprowadzenie studiów porównawczych z szeregiem zjawisk
występujących u nas, nie tylko jako pozostałość warunków polarnych, ale także wskutek stałych wpływów olbrzymich mas
lodowych obszaru arktycznego.
Warunki pracy w czasie wyprawy dla grup, wymagających
częstej zmiany miejsca postoju dwu i trzyosobowych namiotów
wypadowych, były bardzo ciężkie, głównie dzięki nawierzchni
pokrytej uginającą się tundrą względnie dzięki twardej spękanej
powłoce lodowcowej. Poruszanie się tak po tundrze, jak też
i po lodowcu z licznymi szczelinami i spiętrzeniami było bardzo
uciążliwe, zwłaszcza przy stałym obciążeniu. Używanie nart
i zaprzęgów psich do sań było wykluczone w okresie letnim
w kilkudziesięciu kilometrowym zachodnim pasie lądolodu grenlandzkiego.
Nieznośną plagą przez cały czas wyprawy na przedpolu
lądolodu były komary i specjalny gatunek muszek klujących,
które chmarami oblegały instrumenty i obnażone części ciała,
chwilami uniemożliwiając nawet pracę. Jedynie w czasie pracy
na lądolodzie, stanowiącym 1/3 obszaru przez nas opracowanego
było się zabezpieczonym przed tą pla~ą, wskutek panującej tam
niższej temperatury.
Średnia temperatura przez czas trwania wyprawy nie była
zbyt niska, np. w lipcu wynosiła na przedpolu lodowca około
+ 6° C, a na lądolodzie około - 3° C.
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Warun ki atmos ferycz ne natom iast były bardz o zmien ne.
Zastos owani e metod y fotogr ametr yczne j pomia rowei, dające
j
możność wykor zystan ia w 100 % prawi e dni pogod
nych, umotl iwiło jednak całkowite wykon anie zdjęć dla oprac
owani a dokład
nej mapy dużego stosun kowo obsza ru.
Wyko nane prace przez Polską Wyprawę na Grenlandię
w 1937 r. będą dalszy m dorob kiem nauki polski ej, albow
iem
prócz korzyści, jakie osiągniemy dla lepsze go pozna nia budow
naszeg o kraju, przycz yniam y się także do pogłębiania i rozszey
rzania wiedz y ogólno ludzki ej, gdyż obsza ry podbi eguno we i bie-gunow e ziemi mało jeszcz.e znane , bo nie tak łatwo dostępne,
są jakgd yby klucza mi do rozwi ązania szereg u
niewytłomaczal 
nych na razie zjawis k codzie nnych .

d NAS I ZAGRANICĄ

_.,ZV NARO DOW A IIIAPA ŚWIATA 1 a 1 OOO OOO
ZUSA MME NFAS SUNG
DIE POLNISCHE WISSE NSCH AFfLIC IIE GRON LAND EXPED
fflON
IM JARRE 1937
von Major Z a w a d z k I Anton .
Im Laufe dieses Jahres {Juni-S eptemb er) wurde von der Geograp
hischen
Geselsc baft in Lwów (Lembe rg) eine poln.ische Grool&Ddexped
An diuer Exp edition beteilig ten sich: Dr Kos i ba Aleksa ition, organis iert.
nder - Leiter der
Expedit ion-flaz lologisc he Studien , Mjr Z a w a d z ki Anton
- geodiiłi sche Ułld
pbotogr ammetr ische Vermes sllllgen Dr Gaweł Anton - Geol<>l!,
Dr W i I czek
!{udoU - botanis cbe Sammlung1m, Mgr Ja h n Alfred suchung en, Oipl. Ing. B e r n a d z i k i e w i c z Stephan - morpho logiscbe Unter·
Filmop erateur und
S i e d I e c k i Stanisla us - meteoro logische Observa lioneo.
Du Gebiet, in welche m die Expedit ionsa.r beiten durchge
fa set die Umitebunli! von Arfersio rfikfior d in Weetgr& nland am filhrt wurden . um·
Rande des lnlandeisea. Die zablreic hen Observ ationen und Sammlu ngen werden
in wissens chaftlicbeo polnisc heo lnstitut en verwert et und dann in speziell
en Bericht en bekann tgemach t. Die Ergebni aae werden aucb auł elner Karte im
Massla be 1 :50 000
eingetra gen. Zur Herstell ung die■er Karte werden die pbotogr
ammetr iscben terresłrischeo Aufnah meo ausgeni itzt.
Io den nacbste n Heften "Wiadomości Slui by Geograf icznej" wird
auch ein
umfang reiche r Bericht iiber 1Zeodiltische und photogr ammetr
im Militiir G2ogra phlsche n Institute in Warua wa auageff ihrtlche Arbeite n, welche
werden
nisation und speziell en Bedingu ngen wahren d der Arbeit im Polarge , 1amt Orgabiete gegeben .
Ole wissens cbaftlic hen Zwecke der polnisc hen Gr6nlan dexped
ition 1ind,
wihren d der Arbeit im Terrain , vollstiin dig erreich t worden
Ergebni sse werden daber einen weitere n Beitrag zur Erkennł und die erbalten en
nis der unbekan nien
Naturer acbeinu ngen bilden.
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Szczea6łowe sprawo:r..dania ze 1ta11u prac, nad
Międzynarodową Mapą Sw,ata 1 : 1 OOO OOO umaelZ·
czone były w • Wiadomościach Słuiby Ge«>araflc:r.-

nej" w r. 1927 (Nr 3) i 1932 (Nr 1), Doł,czone były
do nieb wykazy wszystk ich arku1zy , jakle ukazały
się w tym czasie 1),
Sprawo zdanie obecne, w:r.oro ~e n,• popne_d nich, jest więc w naszym czasop1śm1e. trzecim
z rzędu, Na przyszłość podawać będziemy co
roku WfWT oowow ydanyc h arkuszy , zaś w odstępach pięcioletnich. sprawo zdania nczeg6łowe
z pełnym wykaze m wszyatl dch wydany ch arkuuy
i skorow idzem,
Praca nad Międzynarodow, Mapą Świata
t: t 000000 postępuje stale nap~6d . Nie tylko
waasta pokryci e globu ziem1ki ego nowym i arkusza mi. R6wn1e
t i a kość mapy
polepsz a się stale. Arkusz e prowb.o rycme zamien! ane Sil _PC?Woli
na
nowe, opracowane podług obowią:iuj11cych uchwał na podstaw ie bardzteJ
dokładnych materia łów kartoarałic:r.nycb, W ciągu roku przybyw a średnio
12 nowych arkuszy M.M.Św.
Najbard ziej interesuJącym s:r.czeg6łem Jest stan pokryci a Między
narodową
Mapą Świata kuli ziem,ki ej. Okrdlim y przedew szystklm słostllle
k arku ■zy WJdanych do ogólnej ilości arkuszy M. M. Św.
Arkusz e Międzynarodowej Mapy Świata mają 4° ■zer,. i
D:del11c kulę :r.lemak, nap asy i słupy. odpowiadające tym wymtar 6° ~ług. _geo~r.
przy bieguna ch dw,i. arkusze pomiędzy 88° • 9()0, otrzyma my 2642 om, I pr:r.yru 1:c
arkuszy .
!cz a
ta jut jednak teoretyc zna. W rzeczywistości poza
6()0 sze~. arkusze Bił łuz tak
w,,ki.e, ie mogą być łllCzone po 2, 3 i więcej 1) , Uwzględniając
to, otrzyma my
2084 arkuuy M, M. Św.
· b t
J
Biorąc lla■łępnie pod uwagę. te więkne ob,zery w6d ... o b
ecnae z ł' ma o
znane, aby mogły być opracow ane w skali 1 : 1_OOO OOO (przy
zastoaowanllnu 1z ~at),
ogólna ilość arkuszy M. M. Sw. zmniej1 zy się 1eszcze bardzie!
. Centra e 13turo
') Historię powitani■ Międ:zynarodowei Mapy Swiat~ oraz
tekst zuadni cz:ych uchwał. przyjętych na Międzynarod"wel Kon!ere nq1
w Puytu w 131~a~
zoaletć moina w artykul e S. Cz a r n e ck i e g o "Międzynarod
owa Mapa W
t : 1 OOO ooo• (Nr 1 - 1927 r . "Wlad. SŁ Geogr." ).
') Od 6()0 - 72° po dwe, od 72°-76 0 po trzy, od 76°-8() 0
po cztery, od
8()0 - 84° po ueść i od 840 - 880 po 10,

-921

M. M. Św. podaje w swych pierwszych sprawozdaniach, że w pasie pomiędzy
68° północnej i 60° południowej szer. geogr. mieści się 974 ark. M. M. Św. zawierających ląd ').
Tak więc mamy dwie liczby do zestawienia z ilością wydanych już arkuszy
M. M. Św.: ilość wszystkich arkuszy - 2084, oraz ilość arkuszy zawierających
ląd, w pasie pomiędzy 68° półn. i 600 połudn. szer, &!eogr. - 974.
Na podstawie ostatniego sprawozdania Centr. Biura M. M. Św. za 1936 r.
oraz map, oln;ymanych prze:t W. I. G. a w sprawozdaniu nieuwzględnionych,
ogólna ilość wydanych arkuszy M. M. Św. wynosi w chwili obecnej 384. W tej
liczbie mamy 36 arkuszy wydane podwójnie przez różne pailstwa niezaleź11ie od
siebie. Czyli na właściwe pokrycie pozostaje 348 ark.
Stanowi to około 17 % ogólne! ilości 2084 arkuszy M. M. Św.
W stosunku do pasa "68° - 600" otrzymamy około 36 % pokrycia arkuny
lądowych.

Z 384 wydanych arkuszy. 271 posiada barwy hipsometryczne.
Tiość

patlstw. biorących czynny udział w opracowaniu Międzynarodowej
Mapy Świata, wynosi obecnie 29 (Łącznie z 8-ma kolo11iami względnie domfoiami,
figurującymi samodzielnie w sprawozdaniu Centr. Biura).
Są to:
l. Afryka Poł.-Zach . •
1 ark. (The Surveyor-General. Windhoek).
19 ., (Ordnance Survey, Southampton).
2. Anglia . .
105 " (Geograpbical Section, General Staff.War
•
Office, London).
3. Argentyna
3 H (lnsłituto Geoi?rśfico MUitar,BuenosAires).
4. Australia •
6 ., (Lands and Survey, Commonwealth Department of Works. Canberra),
5. Belgia - Kongo Belg.•
2 " (Service Cartographique du Minisłere des
Colonies. Brmcelles).
6. Brazylia
50 ,. (Club de E'lgenbaria. Rio de Janeiro).
7. Czechosłowacja •
t
(Vojensky Zemepisny Ustav. Praha).
8. Dania
2 .. (Geodaetisk lostitut, Kebenhavn).
9. Egipt
7 ,. (Suneyor - General Survey Departmenl,
Giza).
10. Francja
60 ., (Service Geograpbique de l'Armee, Paris),
11. Francuska Afryka Zach. 6 ,. (Service Geograpbique A, O. F„ Dakar.
Senegal).
12. Finlandia ••
5 ark. (Arpentat,1e de Finlande, Helsinki).
13. Hiszpania
4 .. ([nstituto Geografico y Catastral, Madrid),
14. Indie
22 ,. (Surveyor•General of India, Calcutła).
15. Indie Holenderskie
H " (Topografische Inrichting, Batavia),
16. Indochiny
7 ., (Service Gl!ograpbique. Hanoi).
17. Japonia
12 .. (Rikuti Sokuriobu, Kojimati. Tokyo).
18. Kanada
3 .. (Department oftbe Interior. Topograpblcal
and Air Surveys Bureau, Ottawa).
19. Niemcy
5 " {Reichsamt fiir Landesaufnabme, Berlin),
20. Norwegia .
3 " (Norges GeOf!rafiske Opmaalin~. Oslo).
21. Nowa Zelandia
2 .. (Departm.ofLands and Survey, Wellington).
22. Polska • ••
5 " (Wojsk. Inst. Geograficzny, Warszawa).
23. Portugalia
2 ,. (lnstltuło Geografko e Cadastral. Lisboa)·
2 .. (Ministerio das Colonias, Lisboa).
4 ., (Royal Survey Department, Ministry of
24. Siam .
War, Bangkok).
25. Stany Zjedn, A. P.
4 ., (U. S. Geological Survey, Wasbin,tton},
59 ,. (American Ge~raph. Society, New York).

.. ..

..

.
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1)

Licząc wszystkie arkusze jako pojedyńcze.

26.
27.
28.

Sudan (Ang.-Eg)
Szwecja
Włochy • • • •
29. Węgry • • • • •

12 "
4

"

5 "
1 ,.

(Survey, Sudan Government, Khartum),
(Rikets Almanna Kartverk. Stockholm).
(Istituto Geogralico Militare. Firenze).
(Allami Terkepeszeli, Intezet, Budapest)·

Polskie arkusze M. M. Św, .zostały opracowane i wydane prze.z Wojskowy
Instytut Geograficzny w liczbie pięciu: 1) ., Warszawa" (IX - 1926): w 1938 r.
projektowane jest wznowienie tego arkusza w nowym opracowaniu; 2) ,.Kraków"
(I - 1928): w koócu b. r. ukaże się 2· e wydanie zaktualizowane i bard.ziej
szczegółowe w treści; 3) ,.Lwów" (V - 1929); 4) ,. Wilno" (V - 1931) i 5) .,Berlin"
(III - 1937); ostatni arkusz zawiera zachodnią częśt Polski.
Niektóre państwa. prócz normalnych arkuszy M. M. Sw. wydały arkusze
łączone w raiukach, zawierających cały obszar danego państwa. Z map takich
mamy: mapę Danii (1930 r.) i Anglii (1933 r .. (na dwóch arkuszach).
W 1934 r. W. I. G., wykorzystując matryce polskich arkuszy 'M. M. Św„
wydał Mapę Rzeczypospolitej Polslliej, I : 1 OOO OOO na jednym arkuszu. Mapa ta
posiada jednak tyle zmian i uzupełnień (np. cieniowanie rzetby terenu), że rótni
się dość znacznie od właściwego typu M. M. Św.
W ubiegłym pięcioleciu wzrosło pokrycie poszczególnych państw Międz,
Mapą Świata, Ukoóczyły opracowanie własnego terytorium: Polska (prócz skrawka
na ark. ,.Praha"), Niemcy (prócz skrawka n a ark. ".K raków ff), Egipt (całkowicie)
i Japonia (prócz póło. części Korei i skrawka Sachalinu). Znacznie posunęło
się naprzód opracowanie Afryki (głównie przez Francję), Ameryki Południowej
(przez Amerykańskie Towarzystwo Geograficzne w Nowym Jorku) I Indii Holen•
derskich. Nadal pozostają nieopracowane na M. M. Św. Stany Zjednoczone A. P .
(wydano 4 ark. na ogólną ilość przesz.Io 40) i Rosja (o ile nie brać pod uwagę prowizorycznych arkuszy angielskich, pokrywvjącycb całą Rosję Europejską).
W technice opracowania M, M. $w. zaszły następujące zmiany. W 1928 r.
na Międ.zynarodoweJ Konferencji w Londynie zmieniono znaki na granice paflatwowe (zamiast krzyżyków - kreski z łukami i kropki) i radiostacje (równoramienny krzyż ze strzałkami), oraz wprowadzono znaki na lotniska, lądowiska
i porty dla sterowców. W r, 1934 z racji Międzyn. Kongresu Geograf. w Warszawie
odbyła się konferencja 11 pai'lstw, biorących ud.ział w opracowaniu M. M. Świata,
na której zdecydowano (narazie półoficjalnie) pozwolić na utycie koloru brązo•
wefo dla oznaczenia warstwic (jak to zres.ztlł ma miejsce na niektórych wydanych
jui arkuszach) oraz polecić Centralnemu liiuru opracowanie nowych znaków
lotnisk, które odpowiadałyby odpowiednim znakom Międzynarodowej Mapy Lotniczej, byłyby Jednak od nich mniejsze. Prócz tego zalecono zwrócenie uwagi
na wznowienie arkuszy przestarzałych oraz na ściślejszą współpracę pomiędzy
•lłsiednimi państwami przy wydaniu M. M. Św. Zwrócono równiet uwagę na
częste niestosowuie się do międzynarodowych uchwał, jak umieszczanie nazw
pa6stw s145iednich w nieurzędowym brzmieniu lub użycie nieprzepisowych znaków
i kolorów. Pomimo ostatniej uwagi konferencji, należy stwierdzić, że nowowydawane arkusze są coraz bardziej jednolite w swym wyglądzie, co jest zasadniczym
postulatem pracy nad M. M. Św,
Między n. Mapa Świata t : 1 OOO OOO posłużyła, jak to mieli nadzieję jej ini•
cjatorzy, za podstawę do prac nad innymi mapami o charakterze międzynarodo
wym: obecnie są nimi: Międ.zyn. Mapa Lotnicza 1:1000000 i Międzyn. Mapa Cesarstwa Rzymskiego t : 1 OOO OOO. Opis pierwszej został umieszczony w poprzednim
numer.ze "Wiad. Sł. Geogr.", o drugiej szerzej wzmiankujemy w jednym z nastę.
pnych numerów.
Poniżej podajemy kompletny wykaz wydanych arkuszy M. M. Św. w ukła
dne Centralnego Biura (z dołączeniem arkuszy nowowydanych a nieuwzględnio
nych w aprawo~daniu Biura za 1936 r,), Podzielone są one na: arkusze, opracowane podług obowiązujących uchwał (pismo zwykłe) oraz arkusze. odbiegające
od nich w szczegółach opracowania (kursywa), Arkusze, nieposiadające barw
hipsometrycznych oznaczono gwiazdkami 1).
1 ) Zaznaczyć należy, że w wykazie tym oraz podanych przez nas lic:zbach
pominięte zostały te z prowizorycznych arkuszy, ktore zastąpione .zostały nowymi

właściwymi już arkuszami M. M. Św.
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Wykaz arkuazy Ml4=dzynar odowej Mapy Świata I I I ooo·ooo

32-132
33
34
35
36

Stan 1937 r.
P Ó

t KULA Pó

S. 33-94 Bjorn6ya (Norw. 1931)
R.32-33 Harlład CNorw. 1931)
33-34 Loloton & Tromso (Anf. 1911)*
35-36 Nordkap & Romanow (Ang.
1916)*
31-38 Rinda & Kanin (Ang. 191n•
Q.32-33 Bodo (Norw. 1926)
34 Lulea (Sitw, 1922)
35 Oulu ~int 1929)
35-36 Oulu FinL 1929)
37-38 Arkhangelsk & Mezen (Ang.
1917)*
P. 27-28 Hekla (Dania t 926)
29 Thorshavn (Dania 1921)
30 Shetland Islands (Ang. 1924)
31-32 Bergen & Trondhiem (Ang.
1918)"
33 Givle (Szw. 1922)
34 Turku, Abo (Finl. 1925)
35 Helsinki (Fint 1927)
35-36 He/Binki (Finl. 1927)
37-38 Kargopol & Ustyng (Ang.
1919)"
39-40 Ust-Sisolsk & Cherdin (Ang.)•
0.29-31} Gr,at Britoin. Arkusz pólN.29-31
nocny (Ang. 1933)
O. 29 The Hebńdes (Ang. 1924)
30 Aberdeen (Ang. 1924)
31 Stavanger (Ang. 1917)"
32 Kristiania & Stavanger (Ang.
1917)"
0.32-33}
N.3
•
2 33 Danmark (Dania 1930)
O. 33 Norrkoping (Szw. 1927)
34 Stockholm (Szw. 1928)
35 Riga (A,. 1920)*
36 P.trogro (Ang. 1918)"
31 Yaroslavl (Ana. 1918)*
38 Ni/ni Novgorod (Ang. 1918)*
39 . Vyatka (Ang. 1918)*
40 Perm (Ang. 1918)*
N. 29-31} Great Britain. Arku.Jt poM.29-31
ludniowy (Ang. 1933)
N . 29 lrrland (Ang. 1934)
30 Edinburgh (Ai,,g. 1922)
31 Amsterdam (Ang. 1923)
32 Hambura (Niem. 1932)
33 Berlin (Polska 1937)
33 Bwlin (Niem. 1931)
34 Waruawa (Polska 1926)
34 O1tprranen (Niem. 1927)
35 Wilno (Polska 1931)
36 Smol,nsk (Ang. 1910)°
37 Moslllla (Ang. 1918)"
38 Penza (Anf. 1918)*
39 Kazan (Ang. 1918)*
40 Ula (Ang. 1918)*

824

~

Ł N O C NA (N.)

J7

M.

13 Regina (Kanada 1928)
29 Cork (Anf 1918)"
30 London I ng. 1922)
31 Paru (Fran. 1930) 2 wyd.
32 Miinchen (Niem. 1929)
33 Praha (Czech. 1928)
33 Wien (Niem. 1921)
34 Kraków (Polalca 1937)
35 Lwów (Polaka 1929)
36 Kiev (Anf. 1929)°
37 Kharkov (Ang. 1920)"
38 Saratov CAne, 1920)"
39 Uralsk (Ang. 1920)"
40 Orenburg (Ang. 1920)"
18 Montreal (Kanada 1929)
L
20 Nova Scotia (Ka.nada 1931)
30 Bordeaux (Fran. 1921)
31 Lyon (Fran. 1921)
32 Milano (Włochy 1927)
33 Trinie ( Wiochy 1928)
34 Budapeat (Węgr. 1913)
35 Bucaresti (Ang. 1931)
36 Odessa (Ang, 1918)"
37 Rostov (Ang. 1918)"
38 PrOBkoveyo (Anf. 1918)*
39 Astrakhan (Ang. 1918)"
40 Chelkar (Ang. 1918)"
54 Otomari (Jap. 1936)
55 Etorohudma (Jap. 1936)
K. 18 Hudson River (St. 2f. Ara.
Półn. 1927)
19 Boston (St. z;. Am. P. 1912)
29 Porto (Hiszp. 1928)
30 Madńd (Hiazp. 1928)
31 Pyrłnee, Orientales (Franc.
1930)
32 Firenze (Włochy (1926)
33 Romo ( Włochy 1926)
34 Soliya (Ang. 1931)
35 Istambuł (Constantinople)
(Ang. 1932)
36 Sinob (Ang. /932)
37 Bałam (Ang. 1918) 2 wytl.
38 Tiflis (Ang. 1916)
39 Baka (Ant' 1916)
40 Chimbol Ang.)*
54 Hakodate (Jap. 1933)
55 Nemuro (Jap. \934)
J.
10 San Franci1lco Bay (St.
Am. Półn. 1914)
29 Llsboa (Port 1934)
30 Valencia (Hiszp. 1928)
31 Alger (Fran. 1926)
31-1.31 Alger-Loghou al (Fran. 1931)*
32 Tunis (Fran. 1926)

z~

38

39
40
St
52
53
54

I,

10
28
29
30
31

n

34
35
36
37

38
39
40
41
52
53
54

H.

13
28
29
30

31
32

35
36
37

38
39
40
41

42

G,

43
52
12
13
28
29
30
31

Tuni•-Sla:x (Fran. 1929)*
Palermo (Włochy 1925)
AlhRnai (Ang. 1911)*
Izmir (Smyrno) <An,. 1916)
Konia (Ang, 1916)
Erzerum (Ang. 1925)
Tabriz t°g. 1931)
Re•ht ( g. 1918) 2 u,y,I.
Mnhed (Ang.r
Ryozyun (Jap. 1935)
Keizy6 (Jap. 1935)
Kanazawa (Jap. 1927)
Sendai (Jap. 1932)
Point Concepcion (St. Ziedn,
Am. P6łn. 1915)
Arquipelago
da Madeira
(Port. 1935)
Ca•ablonca (Fran. 1928)•
FI• (Fran. 1929) 2 wyd.•
La1hooat (Fran. 1927}"
Sla.x (Fran.)"
Dema {1920)
Candla (A.nf. 1920)*
Beirut (Ang. 1918)
Dainascua (Eah Sham) (Ang.
1935)
Baghdad {Ang. 1935)
Tehran (Ang. 1916)
Bir/and (Ang. 1920)
Herat (Indie 1927)
Nagaaalci (Jap, 1933)
Osaka (Jap. 1923l
Tokyo (Jap, 1913
Chihuahua (St. 21. Am. Półn.
1934)
Laa Palmas (HiHp. 1928)
Marrakech (Fran. 1929)*
Colomb Bkhar (Fran. 1929)
3 wyd:
Ouorglo (Fran. 1930)"
Ft. Flattera (Fr. 1931) 2 wyd.•
Alexandria (Egipt 1932)
Cairo (Egipt 1930)
El Djaul (Ang. 19111)
Basra (Ang. 1927)
Bu•hire !Ang. 1918)
Ktrman Ang, 1921)
Kandahar (Indie 1928)
Sulaiman Mountaina (Indie
1929)
Delhi (Indie 1927)
Kagodma (Jap. 1935)
Bafa CaJifornia Norte (St. Zj.
Am, P6łn. 1928) ')
Culiacan (St. Zi, Am. P. 1935)
Cap B"/odor (Fran. 1926)"
Tindou (Fran. 1928)"
Era Chech ( Fran. 1930) 3 wyd.*
In Salah (Fran. 1931) 3 wyd.*

1) Ten 1am arlcuu.
ronzerzony na
St. Zj. w 1923 r.

F.

E.

o.

32 Ft. Charlet (Fran.1931) 2 wyd."
35 Dak.hla (Egipt 1934)
36 Aswan (Egipt 1931)
J7 Medina (Ana. 1921)
38 Riyadh (Ang. 1922)
39 Holul (Ang. 1920)
41 Ma.kran (Indie 1928)
42 Sind (Indie 1936) 2 wyd.
43 Rajputana (Indie 1933) 2 wyd.
44 Allahabad (Indie 1927)
45 Bihar (Indie 1920)
14 San Luis Potosi (St. Zf, Am.
Półn. 1932)
16 Yucatan (St. 2j. Am. P. 1927)
28 Port Elienne (Fran. 1932)*
29 Oudan, (Fran. 1921)•
30 Taoudennl (Fran. 1931)
31 Ft. Laperrine (Fran. 1929)"
n InAzaouo (Fran.1931) 2 wyd.*
33 Djado \Fran. 1932) 2 wyd.*
34 Paits d, Sarra (Fran. 1932)
2 wyd.*
3S Uweinat (Egipt 1934)
36 Wadi Halfa (Egipt 1934)
37 Mecca (Egipt 1934) część arie.
(Sudan 1926)*
J7
38 Leila (Ang. 1925)
42 Katbiawar (Indie 1926) 2 wyd.
43 Satpura Mts. (Indie 1919)
44 Waingaga (Indie 1926) 2 wyd.
45 Calcutta (Indie 1920)
48 H~l (Indochiny 1925)
13 CoJima (St. Zł, Am. P. 1933)
16 Belize (St. Zf. Am. P. 1935)
19 Santo Domingo-San Juan (SL
2j. Am. P. 1927)
20 Leuer Antilles North (St. 21,
Am. Póln. 1927)
28 S t. Louis (Fran. 1929)*
29 Tidjikja Fran. 1929)*
30 Tonbouctou (Fran. 1924)*
31 Kidał (Fran. 1924)"
32 Agodee (Fran. 1929) 2 wyd."
33 Bilma {Fran. 1930) 2 wyd.
34 Foya (Fran. 1930)"
35 Bir en Natrun (Sudan 1933)"
.36 Dongola & Berber (Sud. 1932)*
31 Port-Sudan (Sudan 1930)*
43 Bombay (Indie 1929) 2 wyd.
44 Godavań (Indie 1926) 2 wyd.
45 Jagannatb findie 1917)
46 lrrawady (Indie 1922) 2 wyd.
47 Jienghmai (Siam 1928)
48 Hue (Indochiny 1925)
49 Hai-nan (Indochiny 1924)
15 Ciudad Guatemala (St. Zj.
Am. Póło. 1935)
20 Lener Antillea South (St. 21,
Am. Półn. 1927)

południe

i zachód, wydany został pnez

-
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D.

28
29
30
31
32
33
34
34
J5

36
37
38
43
44

47
48

C.

49
17
18

28
29
JO

31
33
34
34
35
36
37
43
44

47

Dakar (Fran. 1927}9
Bamako (Fran. 1927) •
Ouagadougou (Fran. 1933)"
Niamey (Fran. 1931)•
Zinder (Fran. 1931) 2 wyd.*
Ft. Lamy (Fran. 1926) •
Abeche (Fran. 1936) •
Abesha (Sudan 1925)•
EJ Fasher (Sudan 1935)*
Kharlaum (Sudan 1931) •
Asmara (Ang. 1918)•
Aden (Ang. 1926)
Mysore (Indie 1926) 2 wyd.
Madras Undie 1916)
Bangkok (Siam 1931)
Khong (lndoch. 1925)
Qui-Nho'n (lndoch. 1924)
Panama (St Zj, Am. P. 1928)
Ban:anquilla (St. Zj. Am. P.
1934)
Conakry (Fran. 1931)'
Kankan (Fran. 1928)•
Bobo Dioulasso (Fran. 1928)•
Parakou (Fran. 1927)
Garoua (Fran. 1936) •
ForlArchambault(Fran.1936)*
(Sudan 192S) •
Bahr el Arab (Sudan 1926)°
Sabat (Sudan 1929)"
Addis Abbaba (Ang. 1919)*
Cape Comorin {Indie 1926)
2 wyd.
Trichinopoly (Indie 1928)
Nagorn - Sridharmraj (Siam
1925)

48 Saigon (Indoch. 1924)
49 Dalat (lndoch. 1924)
B. 20 Roraima (Braz. 1922)
21 Georgetown (St. Zj. Am. P.
1930)
22 Cayenne (Braz. 1922)
22 Cayenne (St. Zj. Am. P. 1929)
28-29 Tabou (Fran. 1933)"
30 Abidjan (Fran. 1932)*
31 Porto Novo (Fran. 1929)"
32 Douala {Fran. 1936)"
34 Bangui (Fran. 193~)"
35 Zemio (Fran. 1935,35 Wau (Sudan 1928)
36 Mongalla (Sudan 1928)"
44 Ceylon (Indie 1928)
47 Songkhla (Siam 1936)
A. 17 Rio Mira·lslas Galopagos (St.
z;. Am. P. 1927) 1)
19 Uaupes (Bru. 1922)
20 Rio Branco (Braz, 1922)
21 Alto Trombetas (Braz. 1922)
21 Alto Trombetas (SL Am. P.
1930)
22 Amapa (Braz. 1922)
22 Amapa (St. Zj. Am. P. 1929)
26 Rochedos de S. Pedro e S.
Paulo (Bru. 1922)l
32 Ubreville (Fran. 1935)
33 Ouesso (Fran. 193~•
36 Uganda (Ang. 1919)"
37 Marsabit (Ang. 191S)*
49 Sarawak (Indie hol 1935)
50 Oost Borneo (Indie hol. 1935)
52 Ternate (Indie hol. 1933)

B.

c.

0

z;.

z;.

D.

E.

P Ó L KUL A P OL U D N I O W A (S).

"r

19 J9A (Braz. 1922)
19 Putumayo-i~a (St. Zj. Am. P.
1930)
20 Ma.naos (Braz. 1922)
20 Manaos (St. Zj. Am. P. 1930)
21 Santarem (St. Zj. Am. P. 1930)
21 Santarem (Braz. 1922)
22 Para (St. Zj. Am. P. 1932)
22 Para (Braz. 1922)
23 S. Luiz (Braz. 1922)
23 Sao Luiz (St. Zj. Am. P. 1932)
24 Fortaleza (Braz. 1922)
25 Fernando de Noronha (Braz.
1922)
32 Port Gentil (Fran. 1935)•
33 Franceuille (Fran. 1935)*
36 Lake Victoria (Ang. 1917)°'
37 Mombcua-Nairobi (Ang.19t5}•
49 Pontianac (Indie hol. 1935)
50 Bandjermasin (Indie boi. 1935)
53 Geelvink-Baai (Indie hol.1932)

B.

18 Javary (Braz. 1922)
19 Jurua (Braz. 1922)
19 Rio Jurua (St,
Am. P. 1930)
20 Rio Purus (St. Zj. Am. P. 1929)
20 Purus (Braz. 1922)
21 Tapajóz (Braz. 1922)
21 Rio Tapajóz (St. Zj. Am. P.
1934)
22 Araguaya (Braz. 1922)
22 Rio Araguaya (St. Zj. Am. P.
1931)
23 Therezina (Braz. 1922)
23 Therezina (St. Zj. Am. P. 1934)
24 Jaguaribe (Braz. 1922)
25 Parahyba (Braz. 1922)
33 Uopoldville (Belg. 1924)"
33 Brazzaville (Fran. 1935)"
36 Tabora (Ang. 1919)*
31 Dar Es Salam (Ang. 1916)'
48 Batavia (Indie hol. 1926)
49 Soerabaja (Indie hol. 1926)

1)
Do arkusza tego dołączono wyspy Galapagos (N. A. skorowidz.

z;.

15/16). Patrz

50 Makassar (Indie boi. 1926)
53 Aroe-Eilanden(lndiehol.1932)
18 Contamanas (Braz. 1922)
19 Acre (Braz. 1922)
19 Acre (St. Zi, Am. P. 1923)
20 Rio Madeira (St. Zj. Am. P.
1930)
20 Madeira (Braz. 1922)
21 Juruena (Braz. 1922)
21 Rio Juruena (St. Zi, Am. P.
1935)
22 Rio Tocantins (St. Zi, Am. P.
1932)
22 Tocantins (Braz. 1922)
23 Rio S. Francisco (Braz. 1922)
23 Rio Sao Francisco (St.
Am. P. 1934)
24 Aracaju fBraz. 1922)
25 Recife (Braz. 1922)
35 ElisabethuiUe (Belg. 1921) •
36 Lk. Nyasa (An$!, 1918}'
37 Lindi (Ang. 1917)*
49 Blitar (Indie hot. 1927)
19 Puno-Rio Beni (St.
Am. P.

F.

z;.

G,

23
36
H.

19
20

21
21
22
34

I.

18

20
21
22
54

55
56

J.

1927)

20 Guapore (Braz. 1922)
20 Rio Guaport (St. Zj. Am, P.)
1930)
21 Cuyaba (St. Zj. Am. P. 1931)
21 Cuyaba (Braz. 1922)
22 Goyaz (Braz. 1922)
22 Goyaz (St. z;. Am. P. 1935)
23 Cańhanha (Braz. 1922)
23 Caribanba (St. Zj. Am.P. 1933)
24 Bahia (Braz. 1922)
19 La Paz (St. Zj. Am. P. 1922)
21 Corumba (Braz. 1922)
21 Corumba (St Zj. Am. P. 1931)
22 Paranahyba (Btaz. 1922)
23 Bello Hońsonte (Braz. 1922)
24 Mucury (Braz. 1922)
37 Quelimane (Port. 1922)
19 Jquique (St. Zi. Am. P, 1927)
21 Rio Apa (Braz. 1922)
22 Paranapanema (Braz. 1922)
22 Paranapanema (St. Zj, Am. P.
1935)
23 Rio de Janeiro e. S. Paulo
(Braz. 1922)
24 Victoria (Braz. 1922)
26 Tńodade (Braz. 1922)
33 Windhoek (Pol. - Zach. Afr,
1930)
36 Inhambane (Port. 1912)

19
21
21
22

Atacama (St. Zj, Am. P. 1927)
Corrientes (Argen. 1911)
Asuncion (Braz. 1922)
Curityba (Braz. 1922)
Iguape (Braz. 1922)
Louren90Marques(Port.1920)
C-Oquimbo-San Juan (St, Zj.
Am. P. 1929)
Cordoba-Santa Fe (St. Zjedn.
Am. P. 1935)
Uruguyana (Braz. 1922)
Concordia (Arden. 1911)
Porto Alegre (Braz. 1922)
Kenhardt (Ang. 1911)
Couquenes y lslas Esporadicas
Am. P. 1927)
(St.
Rosario (St. Zj. Am. P. 1935)
Buenos Aires (Argen. 1911)
Lagfla Mirim (Braz. 1922)
Adelaide (Australia 1934)
Canberra (Australia 1930)
Sydney (Australia 1926)

z;.

18 Concepcion (St. ZJ. Am. P.
1930)
19 Parral-Neuquen (St, ZJ, Am.
P. 1930)
20 Bahia Blanca (St. Zj. Am. P.
1934)

21
54

55
56

K.

18
19

20

L.

18
19

58
59

Mar del Plata (St. Zj. Am. P.
1935)
Hamilton (Australia 1932)
Melbourne (Australia 1929)
Bodalla (Australia 1927)
Ma Chiloe (St. Zj. Am. P.
1930)
Lago - Nahuel Huapi (St. Zj.
Am. P. 1930)
Golfo San Matias (St. Zj. Am.
P. 1935)
Peninsulade Tai-Tao (St. ZJ,
Am. P. 1928)
Comodoro Rivadavia (St, Zj.
Am. P. 1932)
Fiords (N. Zelandia 1935)
Dunedin (N. Zelandia 1932)

M, . 18 Ista Wellington (St. Zj. Am.
P. 1928)
19 Santa Cruz (St.
Am. P.
1930)
N. 19 Tien:a del Fuego (St. Zj. Am,
P. 1930)

z;.

Poszczególne arkusze M. M. Św. nabywać można w następujących firmach:
Angielskie •

E. Stanford. Ltd„ 12 Long-aere, London, W. C.
(firma ta posiada na składzie większą ilość
arkuszy M. M. Św. rozmaitych krajów i ją
przedewszystkim można polecić kupując.,~).

-

an

Francuskie i indochiukie • Bureau de Vente du Service Geograpbique de
l'Armee, 140, Rue de Grenelle, Pańs, Vll-e.
Brazylijskie . • • • • • • Dietrich Reuner (Ern,t-Vohaen), A-G Berlin.
Stany Zjedn. Am. Półn. •
C. S. Hammond & Co.• 30, Church Stteet, New
York City, N. Y.
Szwedzkie .
General,tabena, Utografiaka, Anstalt, Stockholm.
Norweskie .
Norges Geografiske Opmaaling Kart.alg, Oslo.
Niemieckie •
Reich1kartenstelle, Berlin N. W. 40, Moltke
Straase 5,
Cze1kie ••
H Vok".
Pr aha Il, Na.mesli Petra 01't·obodJtele,
Stefanikur dum,
Indyjskie
The Aero Stores, 170, Napier Road, Karachi
(rówoiet u E. Stanford'• w Londynie).
Japo6skie
Mat&hicbi Koboyachł, Hirakava-Cho, HoiimacbiKu. Tokyo.
Kanadyfskie
J . Hope & Soos. Ltd., 61 & 63. Sparb Street.

.

Ottna.

Egipskie •.

The Surveyor-General, Survey Deparłmenł, Gin
(Mudiriya).

Polskie arkusze nabywać moina w Głównef Księgarni Wolekowej w Warszawie i na prowincji oraz w firmie ,,Samopomoc Inwalidzka", Waru:awa, Sien•
kiewicza 2.
Centralne Biuro M. M. Św, koncentruje jedynie prace nad mapą i nie trudni

się zupełnie spnedaż11,

Obowiązująca cena dla wszystkich arku1zy M. M. Św. została uatalona na
3 szylinlfi (około 4 Zł). Nie wiemy. czy cena ta jest przestrzegana przez podane
firmy. Cena polskiego arkusza wynosi obecnie 4 Zł.
Roczne sprawozdanie Centralnego Biura M. M. Św. nabywać motna w cenie
5 szylingów (około 6 Zł 50 l!r) za zeszyt. Adres C. B. - Central Bureau "Carte
du Monde au millioniłme" Ordnance Survey Office, .Southampton (Anl!lia}.

St. Cz.

O WYZNACZENI.ACH ASTRONOMICZNYCH DŁUGOŚCI I AZYMUTU
•
Prof. N. E. Norlund, dyrektor dutiskiel słutby geodezyjnej, na oatatnim
urociv•tvm posiedzeniu Królewskiefo Towarzystwa Astronomicznego w Londynie
wygłosił wykład w którym. opierając aię na szeregu obserwacyj wykonanych
w ostatnich czasach, Wfl)rowadzil warunki matematyczne najdofodniejszell!o i naj•
bardziej celowego z punktu widzenia geodezyjnego wyznaczenia dh,j1ości i azymutu astronomicznego. Wykład, który streszczamy, znajduje się jako "George
Darwin Lecture" wt. 97 Nr 7-1937 r. HMoothly Nołices of the Royal Asłrono•
mical Socłety".
Na wstępie Prof. Norlund słusznie zauważa ii wyznaczenie długo,ci stanowi
jedno z najtrudniejszych zadafl astronomii obserwacyjnej i dlałe~o kaidy przyczynek, zmierzający do wyjdnieni11 choćby drobnych szczegółów może mieć
doniosłe znaczenie.
1. Zastosowanie do obserwacyj aałronomicznych sygnallz•cji elektryc:atei
było znakomitym ułatwieniem obserwacyj i zwiększeniem ich dokładności.
zwłaszcza o ile chodzi o obserwacje długości.
W wynikach obserwacyj natrafiano jednak często na pewne niezfodnołci, któ·
rych iródła nie można było odnaleić, ani też u1u1111ć w nastep11ych obserwacjach,
Dość przypomnieć klasyczne wyznaczenie długości Pary! • Greenwich w kt6rl'JD
wystąpiły peW11e niezgodności, których źródła zmaldt nie było mot11a. W ostał•

-
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Zj'ącznik

do Nil S/4 -

1997 r, ,.Wiadomości Słutb~ Geooraflcz,..J".

nich czasach mimo zastosowania do pomiarów aalronomicznych sygnałów ciaaowych nadawanych przy pomocy precyzyjnych zegarów w wielkich obserwatońach - atwierdzano od czasu do czasu istnienie pewnych niezgodności pomiędzy
potzczeg6lnymi wyznaczeniami poprawki zegarów; na powy:tszą okoliczność zwrócili już przed kilkunastu laty uwagę prof. Sampson i Sir Frank Dyson i zauwatyli
te fluktuacje powyższe zależą w znacznej mierze od samych wyznaczel\ poprawki
wskazań zegara, Uwagi powytazych uczonych ZDalazły potwierdzenie w badaniach wykonanych przez Międzynarodowe Biuro Godziny w Paryżu w związku
z opracowaniem wyników uzyskanych z międzynarodowych obserwacyj długości
w latach 1926 i 1933. N. Stoyko zauważył iż część tych fluktuacji można pn.ypisać zmianom okresowym długości - jednak równiet bardzo wa.tną rolę zarówno przy obserwacjach długoki jak i azymutów astronomicznych odgrywa celowy dobór oraz ilość gwiazd obserwowanych. Nad tym ostatnim zagadnieniem
Prof, Nórluod głównie ześrodkowuje swoje rozważania.
Dobór odpowiedni gwiazd odgrywa znaczną rolę przy u:r;yskaniu wyników
obserwacyj. Np. dla 'f'
6<1> wyznaczona poprawka zgoła mieć będzie różne
wagi w uletności od wyboru gwbzc obserwowanych: jeteli użyjemy jedną
gwiazdę okołobiegunową i 11 l!wiud o małej deklinacji mieć będziemy wynik
z 8 razy mniejs:i:ą wagą aniżeli uzyskany :r; obserwacyj 12 gwiazd odpowiednio
dobranych i nawet obserwacje 3 gwiazd o małej deklinacji dadzą nam ten sam
wynik. Widzimy więc ii 8 obserwacyj zostało wykonanych zgoła niepotrzebnie
co spowodować mote znaczną stratę czasu. W publikacjach Unii Geode:r;yjnej
Międzynarodowej - oraz w pismach fachowych od 1927 r. K. Wold, F . Biomaeth.
J, Schive zajmowali się tym zagadnieniem w przypadku dużego 'Pi .następnie te
badania zostały uzupełnione przez B. Aurell'a i Th. Niethammer'a,
2. Prof. Nórlund przede wszystkim rozpatruje obserwacje długości przeważnie obecnie wykonywane przy pomocy instrumentów przejściowych, dających
się przekładać w czasie obserwacyj l!wiazd i zaopatrzonych w mikrometry auto-matyczoe.
Oznaczmy przu f i 11 czaay obserwacyj przejść dwu gwiazd o rektascenzfach o. i o.1 ; przez i - nachylenie insłTumentu - wtedv poprawka u .zegara ora:z:
azymut instrumentu k wyra:ta się przy pomocy wzorów następujących:
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cos r
cos p
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(z odległość zenitalna gwiazdy w chwili przejścia przez południk;
ku połud
niowi i p odległość biegunowa dodatnia w górnej - ujemna w dolnej, kulminacli.
Z tych wzorów Prof. NorlUDd otrzymuje:
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l!dzie 'P szerokość geograficzna miejsca obserwacji.
Tb. Albrecht podał następującą wartość błędu średniego "1t obserwowanej
poprawki zefara:
(4)
l!dzie a. I, •Il to pewne stałe wyznaczone przez Albrechta. Nórlund wprowadza

Iłową wielkość p

= ;.

Z analizy szeregu obsbrwacyj np. wykonanych przez

-
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du6eki Instytut geodezyjny w latach 1925 jemy wartość p:

1933 prr:er: 7 obserwatorów znafdu.

dla obserwacyj wykonanych przy pomocy mikrometru poruszanego motorem p
.,
.,
"
"
"
"
..
ręk11
p
Th. Albrecht z materiałów pruskiego inatytulu feodezyjnego otrzymał:
dla obaerwacyj wykonanych metod11 wzroku l ałucbu • • . . • .
•p
,.
•
,.
zwykłym chronografem • • • • • • . • • • • p
,.
..
"
mikrometrem o ruchomej nitce . • . • • • • p

= 1.0
= 1.3
= 2,1
= 1.5'
= 1.9

=

Obserwacje amerykańskie dają p
1.4; widzimy więc it p jest zawarte
1 i 2 i jest naJwiękaze dla ob1erwacyj wykonanych metodą wzroku

pomiędzy

i

słuchu.

Jeżeli opuścimy wpływ na wynik obserwacyj samych blęd6w w reldascenzji
gwiazd, to znajdziemy następujący blĄd wyznaczenia czasu µu:
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4. Po powytS1tych uwagach Norl1und przechodzi do dyskusji nad obserwa•
cjami azymutów,
Z poprzednich rozważatl blłld śre,dni f-',1c az:ymutu będzie:

z•)

Te funkcje prof. Nórlund bada analitycznie i na■lępn1e przedstawia je gra•
licznie, otrzymując układ krzywych o kształcie skorupy małfa; z tych krzywych
motna z łatwo,cią odczytać w11gę wyniku obserwacji czasu w zaletności od
deklinacji wybranych gwiazd. Np. dla miejscowości. której szerokość geoQraficzna 'f = 300 i dla p
2, otrzymuje Norluod z krzywej iż dobra waga dla
wyniku obserwacyj będzie dla gwiazd o z =
11° oraz z1
200.
Z krzywych wyn1k11, it jeat korzystnie uofół posługiwać się gwiazdami
czaeowymi o malt1J odległości zenitalnej; po pewnych dodatkowych przek.ztal•
ceniach motna również wywnioskować ile gwiazd naldy obserwować na p6ł·
noc i południe od zenitu, aby otrzymać najlepsze wyniki, (Obszerną dl"'"
kusję analityczną przytoczoną przez autora tutaj opuszczamy. podając jedynie
najważniejsze rezultaty). Naprzykład jeżeli dwie stacje znajdujll się na jednym
i tym samym równoleżniku, wtedy największą wagę wyznaczenia poprawki zegara
otrzymamy obserwując w y ł ą c z n i e gwiazdy zenitalne, ale podobne rozwiąz&·
nie jest bardzo niestałe t. zn, że brak obserwacji choćby jednef gwiazdy objęłei
przez program powoduje bardzo znat'tne obniżenie wagi wyniku. Z tego więc
powodu należy zawsze obserwować gwiaidy zarówno na p6łnoc i•k i południe od
zenitu: leżeli dla obu grup. na które podzieliliśmy gwiazdy, odległości zenitalne
bę~ małe. to waga wyniku będzie bardzo znaczna le~ - jak pisze Norlund nie będzie ona stała. Musimy tedy obrać pośrednią drogę i dobierać gwiazdy na·
leżące do grup o rómych odległościach unit,lnych. Z przebiegu analitycU1et0

=

=+
=+

=+

Jeżeli miejscowości. w których wy:tnaczymy różnice dlugośd różnią się znacz·
nie między sobą w szerokości to wtedy wynik ostateczny posiadał: będzie cokol•
wiek mniejSZll wagę; w tym przypadku miejscowość bardziej na północ połotona
winna mieć cokolwiek większą wagę dlit swofel długości.

sin1 z1

oraz

I, (z. z•,

3. Wynik powyższy wyjaśni nam pare przykładów. Jeieli miejsce obser·
wacji znajduje się w małych sz.erokoście.ch, wtedy jest korzystnie gdy v = t lub
bliskie tej wartości i nie obserwujemy gwiazd okolobiel!unowycb. Np. dla
'i= 3()0; p = 1; możemy obserwować g~iiazdę o 8
44~ oraz jed~ą o 8
14°,
również możemy obserwować Je<!ną gw1azdę o a
5()0 1 dwie ~Wtazdy .a=:+ 1go
lub jedną gwiazdę 8
61° a 5 gwi1ud o 8
24° (oczyw11ta delchnac1e powyższe również mogą mieć bliskie wart,ości do podanych).
W wypadku średnich szerokości winniśmy obrać v > 1 (cokolwiek), gdyz
trudno dobrać do5tateczną ilość jasnych gwiazd kulminujących n• północ od zenitu, jednakże v nie przekracza 5. gdyż zdarzyć się mote iż nie można było obs!r·
wować gwiazdy blisko biegunowej np. wskutek nagłego przejścia chmur, lub Ja•
kiejś nieprzewidzianej przeszkody instru:mentalnej. Np. dla !fi= 45° i P
1 ~trzy·
mamy bardzo dobrą wagę wyniku, jelieli będziemy obserwować iedllł\ gwiazdę
o a ,_, 71o (w górnej kulminacji) oraz 5 gwiazd o średniej a ,.._ 40°, Tę samą
zresztą wagę uzyskamy jeżeli obserwować będziemy jedną gwiazdę a ,._,
62°
i dwie gwiazdy o średniej a,.._,+ 36° lub gwiazdę o '6 _, S'r i gwi11zdę a,.._,+ 3t0•
Dla wielkich szerokości nalety olbserwować gwiazdy o znacznej a, a więc ,
75° i p
1
przede wszystkim wszelkie gwiazdy ok,ołobiegunowe. Np. dla ff
korzystnie obrać 11 2; w tym przypadku najkorzystniejszą wagę otrzymamy obser•
wując gwiazdę około biegunową o,._, 90 10 i dwie gwiazdy kulminujące na południe
od zenitu o średniej a 5 520 lub gwiiazdę a _, 800 w dolnej kulminacji i dwie
gwiazdy o średn1ej o_, 490; lub wreszcie Jedną gwiazdę o,__ 65° w dolnej kulmi·
nacji i dwie gwiazdy na południe od zeioiht o średniej deklinacji o 5 56°.
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gdzie

(1

oclleglość zenitalną.

=

K')'

gdy gwiazdy obserwowane można podzielić na dwie grupy o n j n 1 gwiazdach
w każdej, w kt6rej pn:eciętne odległości zenitalne wynosz11 z i z', wtedy kładąc
N

krzywych widać, iż podobny wybór mof:e być wykonany paroma sposobami, a wy·
nik mieć będzie wagę zaledwie o 5¾ mniejszą od wartości maksymalnej. Tak
więc jeżeli obie grupy mają tę samą ilość gwiazd, to grupa p6lnocllłl winna obej•
mować gwiazdy bliższe do zenitu aniteli grupa południowa. Jeżeli jedna z grup
gwiazd jest liczniejsza niż druga, to tit ostatnia winna mieć większ.ą przeciętną
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(10)
ain (p ')
a poniewa:t K - K'
P • c;os f, przeto po dokonaniu pn:eróbek, po•
,
sin p. SIO p
dobnych do poprzednio przeprowadzo1oycb w przypadku długości, otrzymamy:
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.

Jeieli uwzględnimy równanie Laplac e'a, to długość astronomiczna I i azy·
mul k wystąpią w połtaci outępuf ącel:

k-

I 1in !f (na pewnych punk1tacb

łatlcucba tńangulacyjnego).

Azymut można obserwować odda:!elnie od długości; jeteli jednak ob$er•
wacje azymutu i długości aą jednoczes1ne (przy pomocy miry południkowej) to
P0w1taje pytanie. jale należy zestawić program gwiazd obserwowanych. aby ołrzy•
mać iak najdokładniejsze wyniki.

-

aa,

W tym celu Nórlund

roi:pałruje związek:

L

=

k -

waoe utywanie jakichkolwiek

u sin 'f

i wprowadza nową wielkość a za pomocą związku tg a
przeksztalcel'l analitycznych Norlund znajduje:

= 1/i cotg 'fi

po szeregu

Z analizy powytszego wzoru wynika. li należy obserwować gwiazdę o zną.
cznel ll,
Dla 'f
700 należy kombinować obserwacje gwiudy około biegunowej
w dolnej kulminacji z jedną lub dwiema gwiazdami cokolwiek na Południe od
zenitu,
Dla cp = 45° mamy a
27° przy p
1 winniśmy tedy obserwować gwiazdę
Biegunowi\ w g6loej kulminacji oraz gwiazdę dla której 41° < ll < 690 lub gwiudę
Biegunową wraz z dwiema gwiazdami dla których 57° < a < 69°,
J. Schive poleca . obserwować N-1 gwiazd w odległości z = - a. i jedną
gwiazdę w odległości 45° od poprzednich.
Z powyższych ro:i:wazaó wynika it błędy nachylenia m1 w długości lub
azymucie są niezależne od doboru gwiazd; przy bardzo dokładnych obserwacjach
może być
± ():1008.
5, Sp6b-zędne gwiazd (rektascenzje) podane w odpowiednim układzie wpły•
wają na wyniki zarówno obserwacji długości jak i azymutu, poniewd jednak te
sptiłrzędne są podane w odpowiednich katalogach obserwatorom- pn:eto je możemy
uwaiać za dane stałe do obserwacyj i dla tego opuszczam cały ustęp dotycZI\CY
rozważań N6rlunda nad systematycznymi błędami rektascenz;ji gwiazd oraz ich
wpływami na wynik obserwacyj dłu4ości.
6. Badanie licznych obserwacyj dokonanych przy pomocy mikrometru
automatyc:i:nego wykazało U: użycie powyższego milrromelru nie eliminuje całko
wicie osobistego błędu obserwatora lecz jedynie znacznie go zmniejsza; jednak
ten błąd nie mote być pominięty w wynikach ostatecznych,
.
Błąd ten zależy od deklinacji gwiazd; dla gwiazd o ruchu powolnym 1est
inny. nit dla ~ .vi n ł bliiszycb równika, szybciej porusz:aillcych się; 011letv tedy
posługiwać się gwiazdami znajdującymi się niezbyt blisko bieguna.
Opierając aię na licznych doświadczeniach. prot Norlund wskazułe na następujący tok postępowania przy obserwacjach. Mianowicie w ciął!~ 3 n~cy łn:el
obserwatorowie obserwują w 3 r6tnycb punktach. Potym następu1e zmiana cy·
kliczna i ob,erwatorzy zajmują nowe miejsca: w ten spos6b r6wna11ie osobiste Jeat
zupełnie wyeliminowane i oszczędność w pracy w porównaniu ze zupelmt zmian(\
obserwatorów jest bardzo znaczna.
Prof. Nórlund uważa iż jeit daleko korzystniej mieć trzy krótkie serie, zaobaerwowane w cilll!U 3 nocy, aoiteli długotrwałe serie. ponieważ zarówno
rówunia osobiste obserwatora jak i błędy zależne od pór roku mogą ~y6
z łatwością wyeliminowane. Prof. Nórlund wskazuie, iż daleko korzystniej 1111eć
trzy krótkie serie obserwacyj w clą~u 3 nocy, aniteU dłuqotrwałe seńe,. p oniewt
równanie osobiste obserwatora jak I zmiany zaletne od porv Toku me są sta e
i przez krótkie serie mol!ą być z łatwo§cią wyeliminowane. Gdyby nam z:alet~ło
na większej wadze wyniku, to korzystniej powt6nyć obaerwacje w innym czaHe,
niż dtugo obserwować bez zmiany obserwatora. Podobna metoda była sto~owan:
przy pomiarach długołci Komisii Bałtyckiej. W Danii Edolano wyelimmowa
zmiany w ruchu zel!ara fundamentalnego z Obserwatorium w Kopenhadze, po~stałe wskutek przekazywania jego ruchu do stacji polowych. przez zastos?wao e
małych stacji odbiorczych radiowych :i:aopatrzonycb w oscylografy o 1edn~
piórze. słutącym zarówno do sygnałów czasowych jak i sygnałów przejść gwia •
W tym celu w jednym kierunku pn.eauwające się pióro znaczyło sygnały ~e4•:~
a w drugim kierunku - sygnały obaerwatora. W ten sposób zostało wyehsnJJI
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przekaźników

(relais), których szkodliwe

działanie

zbadał J. Rybner z Instytutu Geodezyjnego duńskiego. Mianowicie zwykle przekaźniki, znajdujące się w chronografach. mają czas -reakcji zmienny (od 5-30 tysięcznych sekundy do 20-50 tysięcznych sekundy) w zależności od w arunków
pracy, Gdy napięcie baterii zmniejsza się czas reakcji szybko wzrasta nawet

i wtedy, gdy przy pomocy odpowiednich urzędzeń zmniejszymy op6r (np,
zmiana położenia różnych zacisków może powodować zmianę reakcji). Naogół
najlepiej pracować z jak najmniejszym p1rądem, Doświadczenia poliazaly. że doskonale zachowuje się w pracy oscylator „Great Norlhern Telegraph Co" będący
w użyciu od 1923 r . w duó11kiej komisji geodezyjnej. Dla sprawnego działania
ten oscylator zużywa prąd o natężeniu jednego wolta przy jednym miliamperze;
cz:as reakcji wynosi 11.007, jest bardzo sltały; oscylator zostaje bezpośrednio włą
czony do prostownika.

R6wnaoie Laplace'a, dające na.m w t. zw. punktach Laplace'a zwiĄzek
azymutami i długościami astronomicznymi i geodezyjnymi, stanowi cen•
ny sprawdzian wykonanych pomiarów z11,6wno geodezyjnych jak i astronomicz•
nycb danej sieci.
Prof. N6rlund stawia pytanie, w j1lkich odległościach wzajemnych winny
się znajdować w danej sieci punktu Laplllce'a. Zdania co do tego s111 ba,dzo róźne ,
7,

pomiędzy

W wielu krajach punkty Laplace'a są bardzo od siebie odległe, co powoduje, iż przypisuje się bardzo znaczną wagę obser wacjom astronomicznym w po·
równaniu z obserwacjami geodezyjnymi. 2 drugiej strony w współczesnych trian•
gutacjach spotykamy się z bardzo wielką ilością bliskich do siebie punktów
Laplace'a. Dla obliczenia odchyłek pioinu wystarcza bądź szerokość i azymut,
bąd:t szerokość i długość ,
Wprowadze:n ie do oblicze!\ zarówno długości jak
l azymutów powiększa znacznie pracę obserwacyjną i następnie obliczeniową:
_z drugiej strony zbyt mała ilość punktów Laplace'a powoduje znaczny spadek
dokładności wyników przeto jest rze, czą doniosłą ustalić ilość tych punktów
w obrębie danej sieci triangulacyjnej,
Norlund opiera się na osobistym doświadczeniu przy triangulacjach Grenlandii i Danii.
W Danii wykonano z wielką starannością prawie całkowicie nową triangulację. Sieć duilska opiera się na 6 baz:a ch, a długości astronomiczne są zmienone na 2:1 stacjach. W Grenlandii 2:mierzono łańcuch trójkątów pomiędzy
~
61° i <p 75°, który zostanie przedłui:ony dalej ku północy. Na tym lat'lcuchu
bazy, długości i azymuty zostały zmierzo,ne na 6 stacjach.
Prof. Norhmd znajduje it kryterium, dające mozność wnioskowania o roz·
mieszczeniu punkł6w La place'a w danej sieci. uzyskamy badając elipsy błędów
średnich dla punktów- tńangulacyjnych. ,Jeżeli mimośród tej elipsy jest znaczny,
to bł11d średni oczywista będzie znaczni.e większy w kierunku osi większej niż
w kierunku do niej prostopadłym i triangulacja, nie może być uważana jako
bardzo dobra. Musimy tedy dobrać tyl,e punktów Laplace'a, aby elipsy błędów
w przybliieniu przekształciły się w koła.
Tak np. dla nowej triangulacji duó6kiej, elipsy błędów są prawie koła ,
o ile odle~łość pomiędzy punktami Lapliice'a nie przekracza 250 km. Dla Grenlandii podobny warunek jest spełniony pr'zy o dległościach 230 km, Gdyby punkty
Laplace'a znaldowały się dalej niż 230 km, to nie mo~libyśmy całkowicie wykor:zystać dokładności pomiar6w kątowych z drugiej strony, gdyby te punkty
były bliżej rozmieszczone, to astronornic!zne obserwacje miałyby większą wagę
nit powinny mieć i wvrównanie sieci byłoby niepołrz:ebnie utrudnione,
Prof, Norlund wspominając o pomiarach dłuJ!ości w Grenlandji nadmienia,
iż dokładne obserwacje na tym samym słupie w Kornok w latach J927 i 1936.
dały - praktycznie biorąc - ten sam wynik, wbrew temu co przypuszcza ł Wegener, it Grenlandia usuwa się ku zac·h odowi o 20 m rocznie. Zdaje się. iż
r6tnice pomiędzy dawnymi a nowymi oba1erwacjami są spowodowane przez błędy
obserwacyjne.
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SP RA W O Z DAN IE CESAR SKIEG O JAPOŃSKIEG
O
INSTY TUTU GEOG RAFIC ZNEGO ZA LATA 1932 - 1934

1.
A.

cz ~, ~

o g 6 In

a.

Zmiany w Snlo•lw ie.

W oll:ólnej części sprawo zdania p. t, ,.:r.miany w Szefołłwie•
mafduje my
następujące dane:
W r. 1932 gen. major I,hii został mianow any geo~ałem-poru
niesiony aa inne stanowi sko. Na jego miejsce, stanow11ko Generalczoikiem i przenel!o Dyrekto ra
Instytut u objął gen.-ma jor M. Suzuki.
Szef Wydz. Triangulacyjnego płk Y. Sałak~ zoata!
siony . w r•. 1933
do Dep-tu Budown ictwa Wojskowego. Miej&ee 1ego zaW przenie
płk korp, 1ntyn1e rów
M. Noguti. W sierpniu 1934 r. płk Noguti został mianow
D-cą 1 pułku kolejowego; stanowi sko jego oblął pik korp. intynler ów U. any
lwakura. wykładowca
Akadem ii Wojskowej.

Szef Wydz. Topograficznego ppłk T. lma!1aka w kwietni u. 1934
r. z.ostał
zwolnio ny ze swego stanowi ska. Miejsce jego za1ął ppłk N,
Nakauma.
Szef Wydz. Kartogr aficznego płk lcorp. int. S. Kato w ~w_ietni
u 1933 został
mianow any Dcą 2 Batalion u Inż. Miejsce jego zaj'1 płk korp.
1nz, S. Ito z 2 pułku
telegraf icmego.
B. Zarys dokonanych prac.
Jako dalszy ciął! prac wykona nych w latach poprzed nich .przepro
~adUDO
pomiary triangul acyjne i t opograficzne. w pół~. i środkowej
części Sachab!1U, oru
wzdlut łańcucha górskieg o środkowei części ~ormo:zy. Prace
coraz większe trudności spowod owane warunk ami meteoro logicmy te _natrafia111 na
mi t terenow ymi.
Pomiar y topogra ficzne stolikowe Ot"llZ unac:uśnianie map
w rótnych częściach właściwej Japonii . Uzupełniające pom!ary przepro wadzan o
dla celów fotogrametr ii naziemn ej zostały dokona ne w rejonac h. Gaogan
1 Muay~ (Formoz a).
Wyddał Kartogr . był szczegó lnie czynny. wskutek zw1ękl%
()nych zamówień na mapy,
C.

Wydawnictwa.

W r. 1932 wydan o następujące prace:
1. Odchyl enie linii pionu w JaponlL
2. Album fotograf iczny Pomiaró w Wojsko wych.
3. Sprawo zdanie z prac pomiaro wych za r. 1931 (po angielsku
i japoilsku),
4. Mareog rafia w r. 1930 - 31.

Pr ac e w yd a n e w r. 1933.
1. Sprawo zdanie z pomiar u bazy Mitakam ura (Dla Komitet
u Geodez.).
2. Zbiór wyników, pomiaró w sprawdzalących niwelac ji precyzy
jnej w 1932 r,
Prace z r. 1934.
1. Mareog rafia w r. 1932 - 33.
2. Zbiór wynikó w. pomiaró w sprawdzających niwelac ji precyzy
jnej w 1933 r.
3. Deklina cja magnety czna w Mandtu kuo za r . 1935.
4. Przybli tone określenie sferoidy najbard ziej odpowiadającej
powierz chni J■•
ponii (po aogiehlr u).
5. Sprawo zdanie z pomiaru bazy Mitakam ura (dla Kom. Geod.).
6. DowiąUlJlia ładcucha trlangul atjL
7. Uwydat nienie topografiCU1ycb właściwości na mapach .

-
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D. Wymiana wydawnictw

Zł' Służbami

Geogr. krajdw obcych.

Sprawo zdania z prac i badai\ byfty wymien iane ze Sł. Geogr.
zagrani cznymi.
Do Instytut ów geograf icznych krajów niżej wymien ionych
mapy, do wszystk ich zaś Instytut ów VV'ojslc. Geotr, wysyłlln wysyłano Dajnowsze
o sprawo zdania oraz
albumy fotograf icznie.
Szefostw o Japońskiego Inst. Geos!r, chętnie podejmu je się wymian
y wydawnictw z In1tyt. Kartogr aficznym i zagran:i anymi i prosi o nadsyła
nie jaknajwięlcszej
ilości sprawozdań z pomiaró w i innej p,okrew nej
literatur y.
Paflatw a z których otrzyma no mapy i odnośną literaturę 54 Dastępuj
ące:
Anglia. Niemcy , Czechos łowacja, Syjam, Bułgaria, Norweg ia
- nadesłały
sprawoz dania roczne z dokonan ych pomiaró w.
St. Zjednoc zone, Republi ka Chińska, Dania, Węgry. Mandiu
kuo, Włochy,
Finland ia. Francja . Z. S. R. R„ Międzv n, Un.i a Geodez . i Geofizy
czna, Bałtycki
Komitet Geodez . - sprawoz dania z. pnie.
Niemcy , Węgry, Czechosłowacja, Urugwa j. Dania, Chili, Norweg
ia, Włochy.
Estonia - mapy.
Chili, Polska, Dania, Finland ia. l't:liędzyn. Biuro Mapy 1/M.
logiczna Międzyn. Unii Geod., Międz.yn. Bi\iro Hydrog raliczne Sekcja Sejsmo- sprawoz dania
z przepro wadzon ych badań.

E.

.Różne.

W roku 1932.
W związku ze zwiększonym zapotrz ebowan iem na mapy z-0stały
wydane
arkusze specjaln e:
Tokio, Jokoha ma i okolice w skal!i 1 : 10 OOO - wyd. wieloba
rwne.
Hakone ł okolice; Mapa łańcucha górskieg o Omine oraz
G. Odaiga hara
i okolice w skali 1 : SO OOO.
Mapy dróg półwyspu Boso i półwyspu Miura, Tokio i okolic
- w skali
1 :50 000.
W celu zwiększenia wydajno ści prac i ulepne nia technik i
grametr ycznych Japoflsk i Inst. Geogr. z.akupił i zainstalował autogra pomiaró w fotomechao iczneito map na podstaw ie zdjęć slereołotogrametryanycf dla wykona nia
h oraz automa tyczną kamerę lotniczą; dla zwiększenia wydajności prac
triang. w pewnyc h rejonach skonstru owano własnego pomysłu przenośttą stalowi\
wietę triangulacyjną
oraz własnego pomysłu kierown icę dla prac topogra ficznych
. Zastoso wanie ich
dało dobre rezultat y.

W ro ku 1933.
Wydano mapy specjalne: Osaka ~ okol.ice w skali 1: 10 OOO.
Cieśnina Kitan
i Cieśnina Naruto l : SO OOO (mapy dróR),
Zakupio no i zainstal owano dwie ollfsetowe maszyn y (24 X 54
cm) oraz dwie
muzyny „Galley Proof".
Wykona no triangulację I i II rzędu oraz niwelację precyzy jni\
dzenia zmian powierz chni zieml wskutiik katastro falnego trzęsien celem stwieria ziemi dnia
3 marca 1933 r.
W r oku 1934.
Wydano mapy specjaln e: G. Halcuba, Tateyam a, Ja.rigatake
. Nońkura
i okolice 1 : 50 OOO.
Mapy dróg półwyspu Miura 1 ; 50 OIOO.
Zakupio no i zainstal owano maszym~ 1 i n ot y po wą „Crown-Octavo
", jedną
maszynę linotypo wi\ 42 X 54 cm oraz 42 X 54 cm "Galley
Proof".
Przepro wadzon o sprawdz enie oiwellacii precyzy jnej
rejonie KaD11ai. gdzie
wskutek gwałtownego cyklonu 21 wrześni a, zostały silnie wuszkodz
one 1łanflwi1ka
r eperów.

-
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Jl. Prace geodezyjne (zasadnicze).
A Triangulacja i niwelacja.

B. Prace sprawdzajqce i reko,~strukcja znaków geodezyjnych.

-

Personel
Rodzaj pomiarów

Ii i.;::
':......
::IE
-

-

Ok re i; pracy

Rejon

Prace wykonane

--- -

Taiwan (Formoza)
triang.I i II rzędu

Taiwan
triang. III

4 3 15

--

rzędu

Taiwan
niwel.I i ID rzędu

Od koilca kwietnia Płn. Formoza
I rzędu 1600 kmi;
do maja
szer.płn.24°05'obserwacja na
24° 50'
36 pkt. li rzędu
dł. wsch, 120° 54' 121° 40'

Od połowy kwietnia Płn. Taiwan
2 4 10 do polowy paźdz, szer.płn.24°30'24°50'dL wsch.121°05' 121°35' Od końca kwietnia
2 2 6 do początku paźdz.

Rato-mali (T~lhoku) 00
r,tusya (Taityn) Ookusul
do lkebata

I

1933 r.
Od początku maja szer, płn. 49010' 490 30'
Karahuto
do połowy września
na zach. od 14l°
triang.ll i ID rzędu 2 1 6
dł. wsch.

--Karahulo

-

triang. li
Karahuto
niwel, I

n:ędu

1934 r.
Karahuto
triaog. II rzędu

-Karahuto

rzędu

Taiwan
triang. ID

-

538

-

rzędu

155 kamieni stabilizac.
408 reperów

Od połowy listo1 3 pada do grudnia

Rato-mati do
Zuisyo

80pkt.llrzędu

2700 km 1; zaobs..,.._
no 213 pkt. n rz. • klorych 51 nowy<>h dowl••

97 km; 01adzono
41 reperów bm,

- ---

Odbudowano
39 pkt.

-

2035 Jcm1; zaobler
wowano J66punk·
dł,wsch.141°45' - łów ID nędu; 'Ilf•
143° 00'
wiadoaS6~

Nisi Sakutao
63 km; osadlOJIO
w Nako-gun do 29 reperów kalD•
Kiton wSikita-gun
'-- ,_ 1
Od początku maja szer.płn.24'00'38" 1619 km , zaobset"
1
-24°35'00" wowano82 punktY
2 3 12 do połowy pażdz.
W ,zędu,
dł.wscb.120°52' 45"
-121°1s· 45"
'
Od początku maja
2 1 3 do końca sierpnia

I

.

--

1934

-

--

na płn . od Tokio, 3.4 % kam. 1>tabil.
Kyusyu Sikoku
4,2 ¾ reperów
97 kam. stabil.
:319 reperów
razem •416

- ·-

Głównie

w ok. Sanriku,
Kyusyu
134 kam. stabil.
:~s reperów
razem ·439

107 kamieni stabilizac.
176 reperów

Głównie

C.

% uszkodzonych znaków

Głównie

87 kamieni stabilizac.
265 reperów

2510 km1;
obserwacja na
33 pkt, U rzędu

2670 km'; uobser
Od początku maja szer. płn. 490 30' so0 oo· wowano 39 punkdo października
łów Il rzędu
Na zachód od
2 2 7
dł.wsch.122°48' 45"

---

--

150 km I rz.; OUdzanl
repe,y kamle..,e1
18 km Ił ,z..; ohdzono
repery kamlanne 5 f11it.

I

Od początku maja szer. płn. 48° 45' 49000'
2 7 12 do października

-1933
-

-

16601cma; zaobaerOd koił ca kwietnia szer. płn, 24° 05' wowano 85 piet.
2 2 9 do połowy grudnia
24° 30'
m rzędu
dł.wsch.121°12' 45"
-121°41'15"

-

triang. Ul rzędu

Karahuto
niwel. I

do
&utori mati

-

rzędu

1932

Ilość

Prze:stabilizowa no

1490 km2 ;
obserwacja na

zano do starych p·k'"·
Tidoń • mati

Od początku maja
2 1 3 do połowy paidz.

--- - -

Taiwan (Formoza)
triang. Ili rzędu

Taiwan
triang. I

Od początku maja szer, płn, 48°20' 48040'
2 4 8 do połowy paźdz.

-

rzędu

Stwierdzona ilość
uszkodzonych
znaków geod.

o

Od połowy maja do Płn. Sachalin
1932 r.
27001cm1. Wywiad
szer,płn.48°20'- oa213pkt.WyłączKarabuto (Sachalin)
koilca wrzeSnia
6
48 45'
triang. m rzędu 2 3 11
nie budowa aygo,

--

Sezon

-

na płd. od Kyusyu, Ya1maguti, Hirosima
106 kam. stabil.
:;wq reperów
·razem :315

·-

-- -

.

---

3.2 °Io kam. słabil.
3,3 % Teperów

Prace nadprogramowe.

I. Określenie bazy porównawczej Mit.akamura.
2. Założenie podstawowych reperów w 8 miejscach w Sikoku i Kyusyu.
3. Pomiar łuku południka 35° 30'.
4. Odbudowa stacyj mareograficznych Honto i Wazima.
5, KQmparacja 5 m inwarowej łaty buzowej w Uniwersytecie w Tokio.
W roku 1933,
głównego reperu w Genzain (Korea),
Celem zapewnienia podstawy niwelacyjnej dla pomiarów w Korei.
założono główny reper na terenach fortów zatoki Eiko.
2, Podstawowe pomiary w obszarze Salllriku. nawiedzonym przez trzęsienia ziemi.
W prefekturach lwate orazMiyagi przeprowadzono pomiary na 10punk·
łach sieci triangulacyjnej I rzędu oraz 26 pktach Il rzędu.
Przeprowadzano pomiar niwelacji precyzyjnej na 353 odcinkach w prefekturach lwate, Miyagi, lbaragi.

1. Budowa

W roku 1934.
1. Niwelacja w rej. Kansai zniszczonym przez cyklon.
W prefekturach Okayama, Tntłori. Hirosima i Kóti przeprowadzono
pomiar 235 odcinków orai założono na nowo 220 reperów.
2. Triangulacja ID rzędu w prefekturz,e Sizuoku.
Wykonano część pomiarów, zamierzonych w związku z odbudową
półwyspu lzu zdewastowanego na 1,kutek trzęsienia ziemi.

D. Prace dla in:nych instytucyj.
.
Wykonano szereg prac dla Instytutu
innych instytucji rządowych i szkół.

Badań

nad

trzęsieniem

ziemi, oraz

-
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E.

Prace gabinetowe.

B. Prac·e gabinetowe.

Obliczenie i wyrównanie wyn1ków tńangulacji i niwel acji oraz oblicz.enie
spółrzędnycb wykonano całkowicie. Załatwiono około 360 spraw rocz:nie w z.wiązkn
z.e znaka.m i pomiarowymi : tądanie przesunięcia syJłnałów, meldunki o uszlcodzenlacb, prośby o pozwolenie korzystania z nieb i t. d.

F. Prace
Przeprowadzo no
1.
2.

3.
4.
5.

l.

2.

W ro le u 1932.
Studia nad metodami trian_g. opartymi na obserwacjach a&tronomicznych
i barometryczn ych,
Studia nad pomiarem tundry w Sachalinie.
Studia nad zmianami bazy porówncwcze j Mitakamwa.
Studia nad obliczeniem tńang. lII i IV rzędów.
~tudia nad odchyl eniem pionu w Japonii.
W ro ku 1933.
Prace w rejonie Sanriku zniszczonym przez trzęsienie ziemi prowadzone
były na mniejszą skalę nit w latach popnednicb.
Prace sprawdzające na półwyspie lzu nawiedzonym pnez trzęsienie ziemi
wykazały dute zmiany wysokości.

2.
3.
4.
5.

A.

m. Pr•~ topografic zne.
Wydawnictwa map opartych na zdjęciu oryginalnych i

l

R odzaj

..

Mapy topograf.
w skali 1:50000

~

o

~

-~...

--

u

-

Mapy topograf.
w &kali 1:2S000

:o

N

"o
·a..,,
Cl

..
N

.,u

Mapy topograf.
w sltali 1:50000
Mapy topograf.
w sltali 1:25 OOO

c:l

:s

,,._

Il.

"'

~

---
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In n e

I

1932

1933

1934

Noda, płw. Siritoko na Sachalinie
1
,_ 3 100 lun

Tomarioru. Siri·
tori i okolice Sacbalinu 1 800 km 2

Motodom ari
i okolice Sacha•
linu 3093 km 1

Siralcawa. Gozy6.
Turuga, Hamada,
Katosima i olcolice 400 km 1

Uwazima i oko·
lice 85 km1

Matue, Cieśnina
Kitan j okolice
79 km*

Tyogolru. Kyuayu,
i okolice 48 OOO km 1

Sikoku, Kwantli.
Ou - centr. i okolice 46 300 km>

Ou. Kwanto centr„
Korea i okolice
28018 km1

Jak wyżej
1670 km 1

Kinlci i okolice
3 143 km1

Wry&owane linie
kolejowe 150 km

Wrysowane linie
kolejowe 42 kPI_

----

Hokuńlcu

Jak

- -·

wyżej

6000 lcm

- - -

1

-

W rysowane linie
kolejowe 670 Iem
Sprawdzone koleje 35'J km

Wylcaflczanie prac polowych

9500 km2

6100 km 1

30490 km 1

400 ,a.rlc. map

280 arie. map

537 ark. map

-

Sprawdzone koleje 260 km

---

1934

C. Follogrametria .

I

1932

I

1933

I

1934

Musya. Karenlco i okolice Gaogan, Musya i okolice Gaogan, Kinari i okolice
(Formoza) 900 km 1
1 0'20 km1
1440 km1

D. Prace dla 1lnnych Mini.teratw,
W dala:rym ciUu prowadzone 11, prace fotogrametryc zne tądane przez
Sachalinu w r. 1931.
Skartowanie Saurizuki i okolic n.a podstawie zdjęć fotograficzny ch jak rów•
niet projektowane j linii kolei na wsclb. wybrzeżu półw. lzu, :roatało zalcoflcz.one
w r, 1932; mapa dróg N6gata I okolic c1raz Kyu&yu zakoóczona w 1933 r.
administrację

E. Studia I doiwiadcnnia.

W rok u 1932.

Przy kontroli pomiarów aerofotogr. Hanno i Funahazi zapomocą metody
atolilcowej stwierdzono, ie pomiar me'lodą fotogrametryczną przewyższa co do
dokładności :rdjęcie metod11 klasycm1f

IV. Praee k•rtografl ezne.

- -

--

-

-

1933

W ro le u 1933.
Celem zużytkowania wyników dJla prac pomiarowych nad mapą 1: 100 OOO
określono trzy rodzafe łaflcuchów triaugulacji za pomocą teod olitu i kierownicy,
W r o ku 1934.
Pneprowadzo no studia nad łaflcuchami tńangulacji nituvch rzędów dla
pomiarów topcgraficzny ch.

unacześnianlu.

I

I

1932

Fotoreambula tja

studia.

W roku 1934.
Pneprowadzo no &tudia nad założeniem znaków lotniczych dl a pomiarów
aerofoto w obwodzie Hatano, prefektury Kanagawa.
Opracowano formularze dla prac niwelacyfnyc h.
Opracowano metodę obliczeń dłuJ!ości łuku południka.
Opracowano uwagi odnośnie średniego poziomu morza na mapach.
Opracowano plan pomiarów terenów dotychczas nie objętych siecią triang,

1.

].,

następujące

doświadczalne.

I

Rod:raj pra c

A. Matryt:e i odbitki.

I

.
Matryce wykonane d 1a:
Map zdjęci• oryginalnego .
.Map unaczei nionych
.Map top. częściowo unac:i:eśnionycb .
Map z unacześnionymi liniami kolej.
M a p y u n a c z e ś n l o n e:
Unacześnione zdjęcia polowe •
Mapy z unacześnionymi Uniami kole).
Mapy specjalne

.

. . . .

..

..

*)

.

..

I

1932

1933

llość

Ilość

Dość

14
98
145
87

15
98
79
108

13
146
89

8

28
4

27
5

9
57

-

Poza matrycami dla 46 map wykonanych dla Korei.

1934

-

•

-
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B.

Druk map.

. Ze względu n~ ogromne zapotrzebowenie map. zwiększono wydajność prac
Kartograficznego zwiększając ilość maszyn i wprowadzając rozlicni_e
ulepszenia.

Wydz1ał';1

1932

1933

1934

Mapy wydane dla sprzedaży
publicznej . • . . . . . .

5 259 OOO arie.

6 389 OOO ark.

4 561 OOO ark.

Ogółem

7 772 OOO

odbito map . . . . .

C. Prace

„

8 934000

„

6 958 OOO "

różne.

. '! t eJ

k8;tegorii głównie pokrywano zapotrzebowa.n ie manewrowe różnych
oddz1ałow armii oraz wykonywano mapy dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
dla celów odbudowy, sporządzania planów miast oraz prace fotogrametryczne dla
innych Ministenłw i Szkół,

ROZWÓJ EKONOMICZNY SOWIECKIEJ ARKTYDY
(The Geographical Journal -

Aprll 19!ł7)

Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Royal Geogr, Society,
Na wstępie prelegent H. R. Smolka zaznacza, że udało mu się w r. 1936
• d_o najdalszych pl~cówek dział8;1ności sowi.eckiej na Syberii północnej,
m1anow1c1e do pewnych miast. których ntlct z cudzoziemców przedtem nie widział.
z tej prostej racji, że przed rokiem nie istniały jeszcze; był również obecny podczas n arodzin całej serii osiedli. lctóre powstają właśnie w tych obszarach.
Przed dwoma laty na rozkaz rządu sowieckiego powstała Kompania, mająca
na celu badanie i rozwój całego terytorium Związku Sowieckiego powyżej 62 równole~nika, o powierzchni łącznej 6 milj. km 2, Kompania ta pod nazwą; .,AdministraCJa Centralna Drogi Morza Arktycznego" zatrudnia w chwili obecnej 40 OOO
kobiet i mężczyzn. Na czele organizacji stoi prof. Sc h mi d t, b. komendant
„Czeluskina" z lat 1933 - 34. Prof. Schmidt ułatwił prelegentowi otrzymanie
pozwolenia władz sowi eckich na zwiedzenie tej czę5ci
S. R. R. Drogę z Moskwy
do Krasnojarska, stanowiącego bazę ekspedycji północnych, prelegent odbył koleją.
Stą~ pnebył drogę samolotem nowootwarte1 powietrznej linii arktycznej ponad
Jenisejem do portu Igarka, nowego miasta Arlctydy. Następnie znów samolotem
ponad półwyspem Tajmyr do Nordwik i powrócił do Norylska i Dudinld, ośrodka
kopalń węgla, niklu, platyny i miedzi, od którego będąca obecnie w budowie droga
żelazna prowadzić będzie do Jeniseju.
'
Na pokładzie parowca wiozącego drzewo przebył nutępnie drol!ę do wyapy
Dicksona, siedliska centralnej radiostacji p6łnocnej. Tutaj prelegent miał okazję
obserwowania pracy polarnej stacji sowieckiej i odbywania małych wycieczek na
pokładzie „Jermaka", zajętego właśnie torowaniem drogi przez Cieśninę Wilklck.ą,
floty1li okrętów transportowych jadących z Murmańska do Władywostoku. Na
pokła1zie rosyjskiego okrętu - cystemy, wiozącego paliwo :r. Baku dla parowców
pracu1ących na Morzu Arktycznym pn:ez ciesninę Matoczkina i morze BarentH
powrócił do Murmańska. Poprzez Karelię, pociągiem "Strzała Polarna" lldał się
do Leningradu; z Moskwy do Londynu powrócił samolotem w ciągu jednego dnia
Prelegent przystępuje z kolei do przedstawienia rozwoju ekonomicznego
Arktydy sowieckiej. Władze sowieckie wychodzą z założenia, iż wprowadzenie
!tałej żeglugi jest pierwszym czynnikiem rozwoju tych obszarów. Syberia jest
1ednym z najbogatszych krajów na kuli ziemskiej. Jej naturalne bogactwa surowd<:trzeć

z.

-
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ców są niezmierzone. Z drugiej strony Sybeńa jest najtrudniej dostępną częścl11
lądu na świecie. Jej wyjścia na morza 1:lostępne dla żeglugi, są zamarznięte przez
przeciąg trzech miesięcy w rolcu. Główne drogi wodne. które w innych warunkach
stanowiłyby świetne naturalne arterie komunikacyjne, płyną na północ do skutego
lodem Morza Arktycznego. Jedyna dro11,a telazna przecinaillca Syberię (lalckolwiek
obecnie dwutorowa na całej długości) nie może podołać potrzebom pnemyału
i żądaniom transportowym. Połączenie serca Syberii z Europą i Ameryką poprze&
rzeki Syberii i Morze Arktyczne do Ath1ntyku i Oceanu Spokojnego stanowi wła•
ściwe rozwiązanie tego problemu. Mając Io na względzie rząd sowiecki organizuje
transporty ładunków do ujścia rzek Ob. Jeniseju, Leny, Indygirki i Kołymy; budu;e
porty przy ujściu tych rzek i kieruje transporty stąd do stref umiarkowanych wykorzystuillc krótki okres lata arktycznego. Okręty eskortują potężne łamacze
lodów poprzez najtrudniejsze obszary Mp rza Arktycznego jak np. Cieśnina Nowej
Ziemi, kanał pomiędzy przylądkiem Czeluskina i Ziemią Północną, Archipelag
wysp Nowosyberyjskich i Cieśnina Beringa.
Należy pamiętać, że wprowadzeniie żeglugi na Morzu Arktycznym było od
wieków marzeniem zarówno marynarzy jak i kupców. Gdy w XVI w. Hiszpania
i Portugalia zmonopolizowała południo-we drogi morskie do Chin i Indii. Anglicy
i Holendrzy byli szczególnie zainteresowani w żegludze na Morzu Arlctycznym.
Robert Th o r n e, kupiec z Bristolu vrystosował długie memorandum do Henryka VW, w którym błagał go o podjęde 1,ię zadania otwarcia północnej drogi
morskiej dla dobra Anglil. Ekspedycja pod dowództwem sir W l 11 o u g h by nie
dopięła celu. ginąc przy brzegach La1ponii. Po katastrofie hiszpańskiej Armady
Anglia nie miała powodu do zainteresowania się drogą wiodącą przez Morze
Arktyczne. Kupcy syberyjscy i żeglarzt: angielscy zainteresowali się na nowo tą
drogą morską dopiero w drugiej połowi,~ XIX w. Kapitan W i g g i n s przy poparciu finansowym subskrypcji publicznej, podjętej przez redakcję „Times", wykonał
szereg pomyślnych podróży do ujścia rzek Ob i Jeniseju, Nordenskióld popierany
przez Sibirialcowa i szwedzkiego finansiistę barona Dicksona przedsięwziął zadanie
opłynięcia wzdłuż całego wybrzeża S:rberii i zakończył swą podróż w 1876 r.
spędzając tylko jed.ną zimę w drodze. W pierwszych latach XX w . pewna kom•
pania norweska, zorganizowana i kierowana przez Jonasza Lied, otnymała znaczne
koncesje drzewne od rządu carskiego. opierając swe plany na transporcie dnewa
wdół Jeniseju i Ob, przez morze Karskie do Europy, Fridłjof Nansen zgodził się
na propozycję odbycia wspólnie jednejj podróty na pokładzie parowca „Correct"
w 1913 r. W swej lu;iążce „Syberia. l~1d pnyszłości" Nansen stwierdza. że był
zupełnie przekonany o możliwości teg:l ugi handlowej w zachodniej części Morza
Arlctyczoego.
Po rewolucji rz!ld sowiecki positanowił zorganizować przedsięwzięcia na
szerszą skalę, zapewniając mu znaczne fundusze ze skarbu pailstwa. Pierwszą
podróż. zakończoną całkowitym powodzeniem w ciągu iednego lata. odbył łamacz
lodów „Sibiriakow" w 1932 r. pod dow,ództwem prof. Schmidta. Odtąd przynajmniej jedna podróż przypadała na katdy rok, aż do 1936, gdy 14 okrętów odbyło
drogę z zachodu na wschód i z powr,otem, kolejno każdy w ciągu jednego lata.
,.Administracja drogi Morza Arktycznego" w międzyczasie poobsadzała całe po•
brzeze i ocean stacjami polarnymi. Jeslt ich obecnie pięćdziesiąt siedem na całym
wybrzetu i wyspach na morzu Karskim i Wschodn.io-Syberyjskim. Wuystkie
stacje zaopatrzone w telegraf bez drutu. zajmują się obserwacjami meteorolo•
gic:znymi oraz badaniami hydrograficzn:rmi, geologicznymi i biologicznymi; wysyłają one regularnie 4 razy dziennie ra porty o stanie pogody do stacji centralnej
w Dickson, sk14d drogą radiową zostają przesłane do Moskwy. oraz naJwainiejszych
stacyj meteorologicznych w Europie. Dwieście stacyj meteorologicznych i radio·
wych umieszczonych batdziej wgłąb lądu podtnymuje je. Prognozy pogody
i codzienne obserwacje zaopatrują tegla,rzy w dane, dotyczĄce formacji lodu. siły
i kierunku wiatrów. oszczędzając im w ten sposób wiele drogocennego czasu.
Na stacjach tych pracują przeważnie młodzi ludzie, mętczytni i kobiety,
obdatzeni wielką odwag11 i zapałem naukowym; pracę swą uważają jako misję
:narodową, przez wypełnienie które j przyczyniają się do powiększenia dobrobytu
ojczyzny.
Z pomocą żegludze morskiej przychodzą eskadry aeroplanów zwiadowczych,
pracuillce wzdłut drogi. Startuj14c z baz rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża. prze•
prowadzają one wywiad stosunkowo .dutej powierzchni dookoła i przed każdą
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flotyllą. rysują szkice formacyj lodowców, które uzucają potym za pomocą spado-

chronów dowódcom łamaczy lodów.

W oparciu o te wskazówki na pokładach
Łamacze lodów
będące w utyciu są jui przestiuzałych typów. Największy z nich "Jermak", zbudowany . był w 1899 r. Z pozmtałych są tu: ,.Krasin" (znany z pomocy udzielonej
wyprawie gen. Nobile). oraz „Lenin" i „Rusanow, Żaden z nich jednak nie moze
oddalić się od swej bazy węglowej na przeciąg dłuższy niż 25 dni. W ciągu jednego sezonu muszą powracać kilkakrotnie by nabrać węgla. W ciągu nadchomiicej
wiosny i lata cztery nowe łamacze lodów mają być oddane do utytku Kompanii,
Mają OIIJl mieć po 12 OOO łon pojemności, będą zaopatrzone w motory elektryczne
Diesla mocy 10000 HP, przy czym każdy będzie woził po dwa samoloty, unieza•
letniając się w ten sposób od służby obserwacyjnej brzegowej.
Głównym ładunkiem do tej chwili jest drzewo. W zeszłym roku ponad
40 olcrętów przewoziło drzewo. Rząd sowiecki dotychczas nie zezwolił obcym
okrętom na przejazd poza ujście Jeniseju, obawiając się ryzyka zatopienia tych
okrętów przy niesprzyjających warunkach podróży. Sowieckie okręty jednakże
odbywają podróże przez Morze Arktyczne z Władywostoku do Londynu i z Murmańs~a do n_!lidalej wysuniętych na wschód portów Rosji. Przewożą one tywność,
ubrama, ekwipunek i pasażerów do i ze stacyj polarnych, oraz pewną ilość ładun•
ków od ujścia jednej rzeki do drugiej,
Zbudowano szereg portów nad rzekami Ob, Jenisejem i Leną. Nowy Port
nlld rz, Ob stał się osiedlem dla robotników drzewnych, pracujących w tartakach
w ciągu zimy. latem zaś zatrudnionych przy ładowaniu okrętów. Największe
mia~to na dalekiej północy Sybeńi to port Igarka nad Jenisejem (67° 27' ner. płn.).
Posiada ono ludności około 14000, w tym 2000 cuieci. Miasto :,:budowane jest
wyłącznie z drzewa. Domy są jedno• i dwupiętrowe. Wszystkie ulice wyłożone
są również drzewem. Krótki okres ciepła i stosunkowo mała ilość śniegu powodulł\• że zaledwie cienka warstwa gleby odmarza w ciągu lipca i sierpnia. Desz•
czowa woda nie zostaje wchłonięta przez dolne zamarznięte wautwy gleby, stąd
powierzchnia ziemi jest wilgotna i bagnista. Port Igarka został zbudowan) właś•
nie na takim gruncie, Niektóre ze starszych domów wzniesionych parę lat temu
dają dowód o trudnościach budowania na takich fundamentach. Ten i ów bowiem
zapadł slę jedną stroną. Powodem tego jest ciepło promieniujące z pieców, które
rozpuściło zmarznięty grunt. W obecnej chwili przy budowlach pozostawia się
wolmt pr~łrzeń pomiędzy podłogą izb mieszkalnych, a gruntem. zapewniając
motli~ość cyrkulacji powietrza.
Drogi - to prawdziwe parkiety pływając~
Wielkie szczapy drzewa. układa się wprost na ziemi, wypełniając nierówności
trocinami; na to wszystko przybija się na poprzek gładko wypolerowane belki.
Wszelkiego rocuaju pojazdy konne i motorowe, jeżdtą bez przeszkód po tych drogach. Jest tu również i teatr odwiedzany przez wędrowne zespoły Opery Mos·
kiewskiej i inne przybytki u tuki rosyjskiej; kino miejscowe wyświetla nowoczesne filmy diwiękowe.
Praca w tym mieście arktycmym odbywa się normalnie przez cały rok.
Nawet podczas 400 mrozów tartaki tną drzewo: na wiosnę spławia się drzewo wdół
rzeki. Dopiero przy temperaturze poniżej - 65° C. praca zostaje przerwana. To
zresztą zdarza się b. rzadlco, Nafnitsza temperatura dochodzi tu przewatnie do
- 35° C., a tego rodzaju temperatura nie ie.st niezwykłą dla stref bardziej umiar•
kowanych w Rosji, Podczas nocy polarnej miasto fest oświetlone obficie.
W zeszłym roku wycięto w I!!arce pół miliona drzew co stanowi zaledwie
1% tego co mogłoby być wycięte na Sybeńi bez potrzeby uciekanla się do sztucz·
nego zadrzewiania, Naturalny roczny przyrost oceniany jest na SO milionów
drzew. Organizacja tartaków jest nowoczesna. Najnowsze maszyny sprowacuone
zostały ze Szwecji. Robotnicy są dobrze wyHkoleni. a nawet inżynierowie na da·
lekiej północy Syberii to wyłącznie Rosjanie. Z pośród robotników tam zatrudnionych prelegent znalazł 4000 dawnych kulaków przesiedlonych tu przymuaowo.
Obecnie otrzymują oni normalne płace i trudno ich zewnętrznie odrótnić od t. zw.
robotników wolnych. Straży nie ma, NaJbliiej połorona stacja kolejowa odległa jest
o 1500 mil ang. Na północ od miasta rozciąga się niezmierzona tundra. Na południu lasy syberyjskie przedstawiają bezpieczniejszą zagrodę niż falcakolwiek
okrętów powstają mapy, umożliwiające podróże w tych strefach.

ściana więzienna.

Port Igarlca stanowi dobre schronienie przed naporem w6d rzeki, doohodz11szerokości. Jedno z ramion bocznych Jeniseju,
oddzielone od głównego koryta neki przez wydłuionej formy wyspę. fest doU

cef w tym miejscu do 5 mil ang.

-

942

należycie głębokie

pomieściić

do 50 moukich parowców. Molo nad•
- 8 okrętów przy ładowaniu.
te które nie mogą przycumować
przy molo, zakotwiczają w porcie, a ładowanie odbywa się w trudnych warunkach
z barek, które podpływają do okrętu. Trudno wyobrazić sobie Igarkę jako port
morski, let.y bowiem 400 mil ang. w gór~! rzeki. Jest to ta.le. jak gdyby ładunek
z Atlantyku wędrował w- górę Elby wproi1t do Czechosłowacji, nie będąc przeła
dowany w Hamburgu.
Norylsk ośrodek górniczy i Dudinka, jego port leżą o 120 mil ang, na północ
od Jgarki. W obecnej chwili Norylsk jest dopiero w budowie, a górnicy składają
aię wyłącznie ze skazańców, Węgiel le.i:y dość płytko pod powierzchnią, lecz
trzeba się przebić przez wustwę lodu, by do niego dotrzeć, Wąskie białe szcze·
liny w błyszczącej, czarnej powierzchni węgla wskazują. że wszelka wilgoć tu za•
marza. nawet w kopalniach. Skazańcy ołr'zymują płacę i prowadzą normalny tryb
życia. Dużo się robi, by natchnąć ich du,c hem pionierskim. Wszędzie poumieszczane są transparenty z odpowiednimi hutami, a wielkie tablice z nazwiskami
pracowników i cyframi podającymi wydajność ich dziennej pracy mają na celu
pobudzenie ducha współzawodnictwa. Jednakte nie motna twierdzić, by tycie ich
było godne pozazdroszczenia. Norylsk leiiy dalej na północ niż najbardziej wysunięty na północ cypel Alaski. Ateby dot,rzeć do kopalń w ciągu lata. należy jechać w dół Jeniseju, wzdłuż zachodoiego1 brzegu półwyspu Tajmyr. przez morze
Karskie dalej w górę rzelci Piasina, rzeki Norilka aż do Waliok, Razem około
1400 mil ang. Można tę drogę przebyć raz w roku w ciągu lipca i sierpnia.
W zimie transport jest możliwy wyłącznie na saniach zaprzężonych w renifery lub
psy. Dlatego też obecnie buduje się tam drogę żelazną. celem połączenia Dudinki
z Norylskiem, gdzie odległość lądem wynosić będzie zaledwie 70 mil ang.
Kopalnie w Norylsku obfitują w 111ilciel, a ponieważ jest to jeden z metali,
których Sowietom brakuje. stąd usprawiedliwione są wielkie wydatki związane
z uruchomieniem tych kopalń i budową drogi żelaznej, zwłaszcza ze względu na
militarne znaczenie niklu. Węgiel J1orylski będzie zużytkowany częściowo jako
paliwo dla puowców rzecznych, częściowo dla okrętów odbywających podróże
przez Morze Arktyczne. Baza węglowa zrn;tała zainst alowana na wyspie Dicksona.
To zwiększy promień cuiałania wielu olc1~ętów i pozwoli im przewozić więcej to•
warów nit obecnie, ~dy zmuszone są zaopatrywać się w węgiel w Murmańsku,
Jedno z miast nieistniejących do ni,edawna. to Nordwik, Leży ono w kraju
Jakutów w tym punkcie gdzie południk Hongkongu przecina równoleżnik- środko
wej Grenlandii. przy ujściu rzeki Chata.o gi. Obszar ten obfituje w sól: węgiel
znajduje się na powierzchni ziemi i jak w Baku nafta zalega tu obok soli, Zeazłego lata wysłano tu z Archanl!ielska pięć okrętów wiozących 600 robotników.
domy gotowe do zmontowania natychmiiast po wylądowaniu. mauyny górnicze,
tywność, ubrania, aparaty radiowe, urzą<llzenia szpitalne, słowem wszystko czego
potrzebuje świeżo powstałe osiedle, aby zasłużyć na miano miasta. . Przedsięwzię•
cie miało posmak romantyczny. Rosjanie naiiywali swe okręty flotą ark Noego. Istnieją
przypuszczenia. it uda rię tu wydobywać 180000 ton soli rocznie począwszy od 1938 r.
Będzie to miało duże znaczenie dla przemysłu ry.bnego w półn. Syberii, W obec·
nym bowiem czasie sól na konserwy sprowadzano z Morza Czarnego. albo drogą
prżez Morze Śródziemne, Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny na Daleki
Wschód i stąd koleją i rzekami na północ„ lub drogą żelazną transsyberyjską. która
i tak jest iui nadmiernie przeciątona wskutek szybkiego uprzemysłowienia i roz·
woju militarnego prowincyj Dalekiego Wschodu. Nafłft z Nordwik ma być rafinowana na miejscu i użyła jako paliwo dla okrętów.
Jednym z głównych problemów przy osiedlaniu większej ilości europejczy•
lc6w w tych odległych obszarach jest zailpatrzenie ich w śwież11 żywność. Jako
dalszy etap Sowiety mają nadzieję odpowiednio wychować tubylców, by mogli
sami rozwijać przemysł i linie komunU:acyjne. Są przecież przyzwyczajeni do
jedzenia surowego mięsa i zmarzniętych ryb; Ukraińcy. Białorusini i miesz•
kańcy południowej Syberii nie chcą teg,o pożywienia. Któż mógłby ich za to
potępić? Ażeby zabezpieczyć ich przed szkorbutem, potywienie ich składaił\ce
się z mięsa konserwowego. ryb. ziemniaków i makaronu w puszkach. musi
być uzupełnione przez świeże jarzyny i owoce, Wiele tet energii i pieniędzy
Poświęca się na doświadczenia w dziedzinie kultury rolnej. Nic prócz mchu
nie chce rosnąć na wyspach polarnyclh i wzdłuż wybrzeża Morza Arktycz•
nego. Jednakie bardziej w głąb lądu. po111itej 68° udało się wyhodować rzodkiew.
szerokie i

aby

brlteżne może obsłużyć jednocześnie zali~dwie 6
Gdy w porcie znojduje się większa ilość okrętów,
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kapustę i cebul~ na otw_artym polu, Igark~ posiada wielki folwark państwowy,

ktory dostarcu Jarzyn n1etyllco 1>amemu miastu, lecz równiet stacjom polarnym
~udyn~i folwarczne zapewniają schronienie 350 szt. bydła, 200 świniom. 250 kr~
likom 1 ponad 100 ko_niom, Powierzchnia or?a wynosi zaledwie paręset akrów.
Lecz sam fa~. że wtę~szość produktów. whczając w to kartofle i cebulę rośnie
"!' polu poza 1nspektam1, pozwala przypuszczać te uprawa większej ilości ziemi
•~t tylko k_westią czasu i dostatecznej ilości ludzkich rąk do pracy. W ciepła.-.
n1ach hoduJą tu pomidory. ogórki i szparagi. Truskawki i jabłka wyrosły poraz
pierwszy na doświadczalnych polach. Na stacjach polarnych ogórki i sałatę hodują
pod ~niegiero. Nal~ycie izolowane od zimna pomieszczenia zbudowane są pod
śniegiem z drzewa • futer, Są one ogrzane elektrycznością a rośliny otrzymują
potrzebną _im ilość. światł.a pochodzącą z 300 wat. żarówek. Prąd wytwarzany jest
przez turbiny powietrzne, można więc zaryzykować twierdzenie, że w obecnym
~zasie nawet. burze .arktyczne. przyczyniają_ się do rozwoju hodowli świetycb
Jarzyn. Doświadczenia z pszenicą. owsem, Jęczmieniem są równiet robione powyteJ kręgu polarnego i w okolicach podbiegunowych. Na folwarku państwowym
w Igar~e, ?~zymano pszenicę docb'?dz1tcą do wysokości l stopy. Lecz metoda
"Jakob12ac::1i opracowana w Instytuc::1e Rolnym w Leningradzie zapowiada lepsze
~ezullaty na przyszłość, P~lega na tym. te nasiona zawczasu moczy się w wodzie
1 gdy nastąpiło kiełkowame, przez pewien okres trzyma się je w stałej temperaturze od 5- 3()0 C. poczym zostają normalnie zasadzone. Cały cykl ich .tycia
zostaje przyśpieszony i wzmocniony.
.
Cele, jakie te "bataliony rolnicze armii polarnej" postawiły sobie, motna
u1ąć następująco:

l.

..

Przesunięcie jaknajdalej na północ strefy uprawy zbót, a:teby stworzyć
w ten sposób bazę żywnościową dla kolonii arktyc::znei, un.ikając kosztów

transportu;
2. wytworzenie typowych okazów roślin zdolnych do przeciwstawienia się
przypadkowym przymrozkom w czasie lata;
3. rozwinięcie metody, mającej na celu przechowanie dojrzałych roślin przez
prHc::iąg dwuch lal
. Jest to niezmiernie ważne ze względu na to, że iniwa rozpoczyna1ą się tu
dopiero wówczas, gdy okres nawigacji ma się ku końcowi. Nie miałyby celu
zbi_ory~ odbywające się w pa:idzierniku. w czasie gdy północne części rzeki okry•
wa1ą się lodem a zegluga na Morzu Arktycznym może być każdej chwili wstrzymana. Rośliny muazą więc być przechowane do następnego roku ażeby moitłv
być załadowane na okręty podczu lata. Metody uznane prze,; prof. B o go m o 1k i n a za dobre, są następujące: buduje się wielkie skrzynie, w kt6rych rośliny
trwają, uśpione w tlenku węg.la.
Nikt naturalnie nie sądzi, te kultura :r..elna Arldydy mote się opłacać. Lecz
z cb_wil1t gdy przyjęto za zasadę, że warto n a dalekiej północy wydobywać węgiel,
wyctnać lasy, przedsiębrać żeglugę morską 1 powielrzn1t, ło .zaopatrzenie lol<alnych
osiedli w świeży owoc:: i pewnośc, te przerwa w komunikacji nie sprowadzi na
mlejecową ludność klęski głodu. odsuwają na drugi plan kwestję kosztów produkcji
pomidorów lub ogórków•
Cały plan polega w dużej mierze na rozwoju lotnictwa. Podróte lądem
poprzez bezdroża i bagna północy, mogą się odbywać wyłącznie zimą przy u.tyciu
zaprzęg6w psich lub reniferów, Toteż regularna komunikacja powietnna została
zaprowadzona wzdłut głównych rzek Sybeńi czynna przez większą część roku.
latnieją bazy w Omsku dla rzek Ob i lrtysza: w Krasnojarsku dla Jeniseju
a w Irkucku i Jakucku dla Leny. Używane są wyłltcznie hydroplany. gdyż nie
ma odpowiednich terenów do lądowania. Maszyny lecą ponad rzekami, gdzie
mogą katdej chwili osiąść na wodzie. Zaopatrzono le maszyny również w płozy
dla celów lądowania na lodzie. Przewóz pasażer6w nie jest wyłączną usługą.
jaką lotnictwo oddaje w rejonach arktycznych. Specjalni piloci kierują pracflłamaczy lodów, Sporządzają oni równie:t mapy niezbadanych dotychczas obsza•
rów. studiują rozmiary i rodzai lasów a wreszcie wspomagają Jlotylle poławiaczy
fok w poszukiwaniu zwierz-yny, Rosjanje wierzą. że Arktyda w przynlości ala•
nowić będzie jedną 2 najważniejszych linii międzynarodowych dla komunikacji
powietrznej, Połączenie najwaźniefszycb miast na świecie, które przewat11ie le.tł!
w części północnej kuli ziemskiej (a więc Nowy Jork. Paryt. Londyn, Moskwa.
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Pekin i Tokio) jest blitsze gdy leci się 1przez biel!un niż wzdłut dookoła równoletników. Za kilka lal będzie się lat,,ć z Londynu do Tokio nie przez połud
niową c&ęść Europy, Indie i Chiny, lec;t przez Skandynawię i północną Syberię.
Sowiety mają nawet zamiar uruchomienia w naibłiższej przyszłości linii powietrznej z Moskwy do San Francisco wzdłuż; brzegów Arktydy. Jestto wszystko jed•
nak narazie muzyką przyszłości. Tak długo jak stratosfera nie jest należycie
zbadana. brak urządzeń do lądowania, gwałtowne burze arktyczne, 1tanowić będą
pueszkody me do zwalczenia dla żeglu1ti powietrznej. przynajmniej o ile chodzi
o komunikację stałą pasaterską. Nic ·jednak nie może pow11trz'Ymać ludzi od
dokonywania przelotów zwłaazcza w lecie, gdy piloci wykorzysłulą nieprzerwane
światło dzienne i sieć baz zaopatrzenia w paliwo oraz stacje meteorologiczne
i telegrafu bez drutu rozsiane wzdłu.t drogi Morza Arktycznego. Prelegent
za;r;nac::za, te odbył podróte samolotam1i w ilości ogółem ponad 100 godzin lotu
w północnej Sybeńi i nie znajduje. aiteby wymaQały od pasazerów wyjątkowej
wytrzymałości na trudy. Samoloty nie są c::oprawda wygodne, gdy.t słuią do
pnewozu zarówno ładunku iak i pasat1?rów - nie posiadają siedzetl; pasaterowie
siedzą zbici w kupę na podłodze na p,ęku skór niedźwiedzich lub psich, Jednakże buy są dobrze zaopatrzone. Mo:tna w nich otrzymać wszelkie potrzebne
potywienie, zarwno jak należyty nocleg. Gdy mgła przeszkadza w dalszym locie,
-pilot woduje na rzece i czeka przejaśnlienia. Piloci nie ryzykują jeszcze odbywania ślepych lotów. gdyż przymusowe lądowanie w tundrze. byłoby zbyt niebezpieczne. W miarę jednak skompletiowania dobrych map dla tych obazarów
i powstania gęstych sieci stacji i osfodli, znikną r6wnie:t i te niedogodności.
Prelegent zaznacza, ie jakkolwiek Ros:janie mówią o opuszczeniu za pomoc1t
spadochronów partii obserwatorów, u,rządzeń telegrafu bez drutu. żywności
i materiału budowlanego nawet na samy,m biegunie, to jednak nie zaleca nikomu
przepędzania wakacyj w podrhży na bie(!un, chyba za kilka lat.
Na zakończenie prelegent poświęca kilka uwag autochtonom Arktydy,
Stanowią oni element naturalny, zamieuzkały w tych obszarach od wieków. S1t
przyzwyczajeni do iniejscowyc::b warunków egzystencji. Znają dobrze tundrę
i wiedzą lak trzeba się ur24dzić by żyć w fej warunkach. W dą,Zu jednak ostatnich kilkudziesięciu lat ilość ich gwałtownie zmalała. Jednakie odpowiednie
wychowanie, wpafanie zasad hvl!ieny i nowoczesnych p01fl11dów unitarnych,
wstrzymały spadek liczby urodzeń w wi,elu plemionach j należy przypvuczać. te
w przyszłości stan ic::h liczebny znów się powiększy. Ze zwykłą sobie l!orliwością
władze sowieckie podjęły się początk<l•WO eksperyment6w i tutaf. Kazali mlodzie:ty przenosić się do Leninfradu dla odbycia studiów. Część z nich Jednakże
zmarła na suchoty, inni chorowali ciężko wskutek nieprzyzW1fczaje11ia spotywania gotowanych potraw mię1nvch I jarskich. Przyzwyczajeni do idealnie
czystego powietrza Arktydy nie bvli zabupieczeni neleiycie pnPciw wielu chorobom zakatnym, l)anuiącym w miastach strefy umiarkowanej. Obecnie przyjeto
inną metodę. Nauczyciele udają się na miejsce, z:tywafą Jiię z plemionami. które
małą pótnlej uczyć, pozy~kują ic::h zaufanie, uczą ich jak mają dbać o zdrflwie
stad renifeTÓW, współzawodniczą 2 szamanami miej~cowvmi i precł7ei czv pó:lniei
pros"ą haiowc6w, by posvłali dzieci do szkołv lokalnej. Ośrodki kulturalne
w dużej liuhie zosłałv zbudowane w milei~cacb l!łównvch punktów handlowvch.
l!dzłe tubylcy pn:yjetd1:ai1t odia zhyc::ła własnvch pToduldów i zakupu i:vwności.
Tu uczą się dzieci czytać i pisać na e,lementarzach spec!alnie dla ich naneczv
pomyślanych. Z dru,Ziej strony nie robi się nic, co pozbawiłoby ich wradzonyc::h
zdolności jako mieszkatlców północy.
Pokazuje się im zastosowanie łndzl
motorowych i sideł metalowych, które mają na celu zwiększenie ich zysków
pochodzących z myśli1.twa i rybołówstwa. Płacą im ustalone ceny za dostar•
c::zony produkt. a handel z nimi prowad2:i wyłącznie Panstwo. Sprzedat alkol,olu
jest wzbroniona. Krajowcy są wolni od podatków i służby w wojsku. Polityka
ta ma zdrowe podstawy ekonomiczne. Faktem jest. te krajowcy w ciągu lat
stworzą lepszy materiał ludzki dla wszel.kiej pracy w dalekich obsuracb północy
ni.t Europejczycy.
Jeteli chodzi o metody propagandy i to, co Rosjanie lubią nazywać prac11
kulturalną wśród tych plemion, to prz:ed,~wszystkim naleiy zaznaczyć, ie Europej•
czycy nigdy nie pozostają przez dłużs1:y cza• wysunięci na pierwszy plan tam.
gdzie kończy się oficjalne zetknięcie z tubylcami. lnetylut Narodów Pófoocy
w Leningradzie produkuje nieustannie lcadry nauczycieli. ekonomistów i techni·
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k6w dla Dalekie; P6łnocy z pośród ludności arktycznej,

Gd.zie tylko da się to

uskutecznić, autonomiczna administracja pewnych okręgów plemion pozoataje
całkowicie w rękach krajowców. Dla socjalizacji pozostaje mało miejsca pomię

dzy tymi pierwotnymi plemionami koczowników , stada reniJerów stanowią bowieQl
jedyną formę własnojci jeteli chodzi o środki produkcji, Tundra nalety do katclego a myśliwalwo i rybołóllwo jest kwestią osobiatej działalności produktywnej ,
Lecz. rzecz jasna, rewolucja nie zatrzymała się na granicy tundry. Czynione są
tu próby kolektywizac ji stad. Istnieją przecid bol!aci i biedni nawet pomiędzy
Samojedami i Tunl!uzami. Czukczami i Jakutami w polarnych regionach Syberii.
Niektórzy mail\ stada reniferów dochodzące do 50 sztuk, inni posi1d1ją ich cło
3000 sztuk. Ci ostatni zatrudniają bezrobotnych synów innych właścicieli stad
i płacą im rocznie pewrią ilością reriifer6w. Tutaj polityczna intencja socjalizacji
idzie ręka w rękę z tendencją poprawy warunków ekonomiczny ch, drogq podziału pracy. Miejscowe Sowiety decydują w pewnych wypadkach, o koniecznołcf tworzenia wspólnych stad i wyzn aczenia tyl ko pewnej Uo,ci pastuchów cło
udania się na p6łnoc wraz r. reniferami, gdy moskity pojawiaj11 aię w południowej
części Arktydy. Reszta rodzin oddaje się rybol6stwu. Dzieci albo wysyła eię do
ośrodków wychowania albo trzyma razem w namiotach, podczas gdy kobiety
111alą obowiązek naprawiania sieci, szycia odzieży dla mężczyzn całef.!o plemienia.
Podcz&1 lata rówriieź pewien rodzaj sklepu korzenm,go na łodziach motorowych
zostaje wysłany wd6ł neki, ateby ułatwił krajewcom sprawę zakupu potnebnych
inr towarów. Kobiety utrzymujące swe potomstwo w oaletytei czystości i po1tępuj,ce w myśl wskazlll'! urzędników słu:f.by zdrowia, którzy odbywają podr6:f.e
po kraju i udzielają pomocy krajowcom, otrzymują premie i podawane są za wzór
dla innych. Prele!lenl wspomina, te pewnet!o dnia podczas przymusowel! o IĄdo
wania na rzece Chatanga musiał spędzić pewien czas w namiocie rodziny miejscowe!, Był zdziwiony, widzĄc matkę pracującą na ręcznej maszynie do szycia.
.Otrzymałam jl\ jako premię - powiedziała, ponieważ myję moje dzieci przy•
najmniej raz w lyllodniu". Ponadto dodałii. te ryzykuje życie jednego ze 1wych
chłooców posyłając go do szkoły. Jeżeli uda mu się bez szwanku skończyć
azkołę. pośl e do niej i resztę dzieci, Na zapytanJe, czy wie co to feat samochód,
odrzekła: .Cót. to jest zupełnie proste. To samo co wasz samolot, tylko bez
skrzydeł". Ci kreiowcy zapoznają się z naszą cywilizacią w sposób nieco odmienny nit my. Najprzód docierai11 do nich wehikuły, wytworzone najp6tniej.
Zachodzi pytanie, czy pn:edsięwzięcie, na które rz:ąd sowiecki wydafe tak dute
sumy ł w którVfJI zatrudnia tylu ludzi. jest należycie uzasadnione i czv da zamierzone korzyści? OHciAlnv budtet kompanii wynosił za ubiegły rok 250 młljonów
funtów ar.terlin!lów. Prele,tent oatrzv na to z innego punktu widzenia. Gdyby
nawet pewne działy tet!o przedsiębiorstwa przynosiły strałv lub ,!dvby nawet
całe przed1lębtorstwo nie d11wało realnych korzyści, to jPdnak z rosyjskie,to sta•
nowiska byłoby usprawiedliw ione jeteli tylko zwiększa dobrobyt narodu jako
całości lub naprawia pewne l!eol!raficzne braki. Prelel!ent sądzi, te wiele z łe,to
co robi się dzisiaj w Rosji Sowieckiej robi się dla celów wojskowych. Sowiety
li\ przekonane, te wystawione są nieustannie na niebezpieczeńlfwo n afazclu.
Gdyby udało im się routrzygnąć zagadnienie komunikacji wzdłuż i wszerz tery·
tońów Azji i jeteli choć częściowo zagadnienie to rozwiązywałoby przedsięwzię 
cie w Arktydzle, byłoby to w ich mniemaniu naleł.}'łym usprawiedliw ieniem tego
giaantycz:nego planu, Zdają sobie sprawę te w wypadku obustronnego ataku,
l!dY zarówno porty europejskie jak i Dalekiego Wschodu ulel!nl\ blokadzie
a kolej transsyberyjs ka będzie przeciątona przez transporty wojska. moiliwołt
sprowadz:atlia mateńału wojennego i żywności drogą przez Mone Arktyczne
i rzeki Syberii stanowiłoby saldo dodatnie dla krafu. Nie dośt na tym, Sowiety
przypuszczają. i:ł uda im się w takim wypadku sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych po,iłki przez cieśnioę Beringa i zachodnie wybrz:eia Ameryki. Tego
rodzaju trasa byłaby zupełnie zabezpieczon a przed atakami. gdyby tylko rosyjski
syst em stacyj polarnych nie zawiódł Prelegent sądzi, że niezależnie od tycbmotyw6w strategicznyc h, praca podjęta przez Rosjan mająca na celu rozwój
i ek1ploracfę Arktydy przyniesie korzyści nietylko Rosji lecz: całej ludzkości,
Po skończonej prelekcji odbyła aię dyskusja. Biskup Arktydy, głowa die·
ce.ził w Kaoadz:le, stwierdza, .te najbardziej zainteresowało go w odczycie ugad·
nittnie domów w Arktydzie. Opis domu pod11Dy przez prelegenta nie jest nowoś•
cią w Kanadzie. Prelegent twierdzi, te ziemia w Arktydzie odmarza zaledwie
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na głębokości 6 stóp. Otól w Aklavik przy ujściu Mackenzie władze zbudowały
wielk4 szkołę dla 150 dzieci i szpital na 48 lótek wraz ze wszystkimi urządze
niami. Tymczasem tam ziemia odmal'Za zaledwie na 12 cali pod powierzcbnią.
Od tej głębokości ror.pocr.yna się stała linia lodu. Cieśle kanadyjscy rozwiązali
zagadnienie. kopiąc doły o głębokości 5 at6p poniżej linii lodu i zakładajĄ w nie
ałupy. Żadna 1iła nie Jest w stanie rut:zyć tak zbudowanego domu,
Tak Jak Rosja poświęca duto 1czasu zagadnieniom arktycznym. tak I Kanada załotyła ,leć stacyj telegrafu bez trudu w Kanadzie. Rz11d ka11adyj1ki ma
zamiar rozszerzyć tą sieć dzięki pr1rwatnej inicjatywie i działalności misyjnej,
Streścił:

kpt. Woydyno.

Jlql>ZYNA RODOWY KONGRES GEOGRAFI CZNY W AMSTERDAMIE
W DNIACH 18 - 28 LIPCA 1938 R. 1)
:r; uchwałami Zjazdu Mliędzynarodowej Unii Geograficzne j w War•
szawie w 1934 r, będą eporządz,one r aporty przez epecjalne komisje, kt6re
zostały powołane do tych cel6w w Warszawie, dla oHtępujących zal!ad·
oied natury ogólnej:
Studia nad zaludJlieniem i ludnością wiejską,
Studia n ad teraeami z ep~1ld pliocenu i pleistocenu,
Studia nad zmianallli klimatycznym i,
Wydawnictw a map dawnych.
Fototopograf ia lotnicza,
Kartografia obszar6w eroz,y jnych trzeciorzędowych,

A. Zgodnie

B. Zagadnienia specjalne, które

są poddane dy1kusji przez Komitet Organizacyjny, zostały zorganizowan e w nas tępujących sekcjach:

I.

Kartografii:
a) Studia nad z:asto1o•waniem· metod fotostrametrv cznych do prac
topograficzny ch i knrto,tr aficznycb, i:właa;;r;cza w zakresie Iwo•
strukcji ry,unku warstwic;
b) Zasto,owanie fotogufii lotnicze! dla szybkiego skartowania krajów mało znanych;
c) Zagadnienia dotycz~1ce rzut6w kartografic znych;
d) Zapoznanie się z didełami i wydawnictwa mi kartograficzn ymi.
a. Geografii li%)'Cmej:
a) Erozfa lodowcowa;
b) Zagadnienia struktury Piemontu;
c) Zagadnienia moren czołowych.

n

Ilb. Oceanogrolil:
a) Cyrkulacja ogólna w oceanach;
b) Wahania wewnętrzne w oceanach;
c) Rzeźba dna morskiego, zwłaszcza na półkuli południowej.
1)

"Wiadomości Słutby GeograJ'icme l" -
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m a.

,A.ntropogeogralli:
a) Obecne ruchy migracyjne i wpływy oddziaływujące na ich
charakter;
b) Zaldnośt wzajemna skupisk miejskich i wiejskich;
c) Konyśd i wady socjalne przemysłu chałupniczego (lub cz-ęś
ciowo chałupniczego i częściowo fabrycznego) dla ludności
rolniczej w określonych warunkach geograficznych.

m b.

Geogrdii ekonomicznej:
a) R02:wój pr;emysłowy portów morskich:
b) Zagadnienia jakościowych i ilościowych rótnycb rodzajó..transporłu ogólnie i w każdym kraju z osobna:
c) Zagadnienia możliwości wyrażenia w sposób bardziej dokładny
nit za pomocą liczb, wartości produkcyjnej składników gleby
ł klimatu, dla uzyskania porównania danych ekonomicznych
różnych krajów,

m c.

Geografii kolonialne/:
a) Możliwości kolonizacyfne rasy białej w strefie zwrotnikowe;:
b) Zagadnienia stosunku pomiędzy gęstością zaludnienia a użytko
waniem gleby w obszarach kolonialnych;
c) Uprzemysłowienie jako warunek konieczny dla utrzymania dobrobytu w strefach zwrotnikowych przy gęstym zaludnieniu.

IV.

V.

VL

Geogralii hi81orycznej i historii geogralić
a) Historia pomiaru xiemi i ustalania położenia geograficznego
punktów;
b) Wpływ epoki Od.r odzenia na geografię w związku ze studiami
nad pracami Ptolemeusza:
c) Punkty apome i niepewne w interpretacji map, zwłaszcza o ile
chodz:i o mapy z epoki wielkich odkryt.
Krajobrazu geograficznego:
a) Pojęcie krajobrazu w antropogeografii;
b) Studium analityczne struktury krajobrazu jako podstawa wykorzystania gleby dla ludności, rolnictwa i przemysłu ;
c) Zasady nowoczesne.; cywilizacji, na których powinna się opierać konserwacja piękna krajobrazu.
Metodyki i dydaktyki:
a) Nauczanie geografii jako watpy czynnik zbliżenia międzynaro
dowego;
b) Ja.k ie działy geografii fizycznej powinny byt przedmiotem nauczania geografii i do jakiego stopnia należy je pogłębić;
,
c)

-

B.5,

C.

"
"

"

1,
2,
3.
4.

29 lipca -

31 lipca

4Dkolice Lodowcowe, na 60 uczeatnik6w

(w cenie 30 Roren6w od osoby).
29 lipca -

30 lipca

!Dawny Zuidersee, na 90 uczestników
(w cenie 20 florenów od osoby).

3 sierp. -

11 patdz.

!Indie Holendenkie - wyjazd z Amaterdamu atatkiem ,.Johan de Witt" T-wa
lteglugi .Nederland" w dniu 3 sierpnia.
przybycie do Batawii w dniu 2 wrzdnia.
Pobyt w Indiach Jrwa 22 dni, poczem
wyjazd z Medanu (Sumatra) w dniu
,!4 wneśnia na ,tatku .lndrapoera" T-wa
:~eglugi „Rotterdamscbe Lloyd" i powrót
do Marsylii w dniu 11 patdziernika.
(Cena do Indii i z powrotem l klan
,!040 florenów, Il klasa 1700 florenów
od osoby).

R6wnoczdnie z otwarciem Zjazdu i;ostaną otwarte wystawy:
Kartoirafii nowoczesnej pal'lstw bio1·ących udział w Kongresie;
Kutofraficzno-biatoryczna holendernka;
Arlystyc:r.na krajobrazu holenderskie,io.
Ełnollraficmo-kolonialna;

5, Obruuj11ca stosunki holenderako-l11>0ruikie.
Uczestnicy Kongresu otrzymafą n11stępuj11ce wydawnictwa: Program przywystaw i wycieczek organizowanych z okazji Kongresu, tom Il sprawozdall
kongresowych, listę członków Kongresu. sprawozdania komisji Międzynarodoweł
Unii Geograficznej, przewodniki dla wycie◄:zek naukowych oraz inne wydawnictwa.
Odnośnie ulgowych przejazdów dla członków Konlfresu w Polsce Mil'lisłer1two Komunikacji przyznało 33¾ znitkęt kolejow11 od dn. 14.VJI. do 24.VII. dla
udajĄcych się na Kongres oraz od dn, 26.VII. do 7.Vm. b. r. dla powracających
z Kongresu, za okazaniem kart uczestnictwa otrzym1111ych z Sekretariatu Generalnelfo Konlfresu,
Komitet Organizacvfny upowatnił poza tym T-wo Wagons·Llts·Cook do
oreanizacfi wycieczek na Kongres.
Ceny hoteli w Amsterdamie Sil następujące!
jęć,

Hotele

pierwszorzędne -

pokoje Jednoosobowe •

drufonędne . • . • . . . .
•
W hotelach-pensjonatach • • • • •
Posiłki południowe lub wieczorne

od 3.50 do 5.-

il.

" 3.- " 4.50 "
2.50 IL
1.25 „

Wizy wjazdowe d1a członków Ko1ngresu i ich rodzin za okazaniem kart
uczestnictwa w konsulatach holenderskich ~ bezpłatne.

Ząlety i wady metody Daltona w nauczaniu geografii.

W związku z Kongresem Komitet Organizacylny zorganizował następujące
wycieczki:
Zelandia. na 400 uczestników (w cenie
A.
W dniach t 1 lipca - 16 lipca
52,50 florenów od osoby),
3 aierpnla Część górnic:ia Holandii, na 100 uczest•
29 lipca B. t.
"
ników (w cenie 50 florenów od osoby).
t sierpnia Wydmy i Poldery, na 60 uczestników
29 lipca B. 2.
"
(w cenie 45 florenów, a wycieczka tylko
do Polderów 20 florenów od 011oby),
Rotterdam i okolice, na 60 uczestników
28 lipca - 31 lipca
B. 3.
"
(w cenie 30 Uorenów od osoby).

948

B. 4.

Kpt. T. Patek
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11.
334. Niemcy. Na SW od Deep, (ujicie rzeki Rega). Zwiększenie pola
obstrzału dla ćwiczel'I artyleryjskich.
Poprzednia wiadomość: W, ż. X/206 U - 1937 r.

Szczegóły: Podane tąm granice obszaru zagrożonego zostały
zmienion e nastę

pująco:

od p-ktu wybrzeża: 54° 06,3' N.
przez punkt:
54° 09,2' N.
54o 19,4' N.
do" p-ktu"wybrzeża: 54o 08,7' N.
Reszta pozostaj e bez zmiany.

15°
14°
14o
15°

06,6'
51,2'
57,2'
17,5'

o.
o.
o.
o.

południk

,.

3418/37).

336. (T) Niemcy . Grelf- alder Bod.d en. RUgiac her Bodden .
Wrak.
Poz. gg.: 54° 15' 50" N. 13° 29' 40" O, na 8 m głębokości około 0,8 Mm.
na S
do O od białej pławy drątkowej Vilm W i na S od pławy Vilm S.

Szczegóły: W miejscu tym zatonęła barka portowa załadowana
wętlem.
Maszt barki sterczy z wody,
.
..
Koło wraku wyłożono świeUo~ pławę wrakowl l z południ
owym znakiem szczytowym i białym napisem „ Wracli'._
Charakte rystyka iwiatla: Przw. zł. - okres 6 s.
Mapy: Niem. Nr 142.
(N. f. S. - 3310137),

337. Niemcy . Kleler Buc)lt. Stobl. Plan strzelaii z broni małokalibrowe!,

Czas strzelań: 16, 23 i 30 sierpnia. 6, 13, 20 i 27 wueśnia, oraz 4, 11
i 18 pddderoik a 1937 r. od 0800 do 1700 godz,
Gronice zagrożonego ob,zaru morskieg o:

Wysokoić

północna:

równoleżnik

linia brzegu,

wschodnia: południk
zachodnia:
"
lotu pocisków: Do 1000 m.

o.

(N. f, S. pł11wy.

Spis

latarń:

3435/37).

338. Niemcy . Kłeler Bucht. Cwiczen ia w ostrym strzelani u artyleryj
skim
i c. k, m.
a) Czas ćwiczeń: Od 18 do 20 sierpnia 1937 r. codzienn ie od 0800 do 1200
godz.
i od 1400 do 2300 godz,
Granice zagroionego obszaru morskiego:
p6lnocna:
równole tnik 54° 34' N.
południowa:
54° 29' N.
..
wschodnia: południk
100 16' o,
zachodnia:
10° 05'
"
Wysokoić lotu pocisk6w: Do 2000 m.

o.

Niem, Lfv. 1937 I 916.
(N. f. S. -

340. Niemcy . Na SSO od Schleim iinde, Strzelan ia z broni
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XV/329 - 1937 r.
Szczegóły: W granicac h podaneg o ta_oo
również w dniach 17 or.a z 20 sierpnia r. b.

3420/37) .

małokalibrowe,

obszaru zagroton ego odbędą się strzelani a
(N. f. S, -

541. (T) Niemcy . Flenab urger F8rde.
Flensburg.
Poz. gg. przybl: 54° SO' N. 9° 54' O.

3296/37).

Czasow11 zamiana latarniow ca

Szczegóły: Latarnio wiec „Flensbu rt" z:ostoł prze1sc1o
wo zastąpiony przez rezerwowy lalllmiow iec ..Reserve Ostsee". Ten ostatni na czas zastępstwa
będzie posiadał na
obu burlach napisy „Flensburg" i świeci w/g następuj,cej cbarllkłerystyki
Pnw. P• (!1)1

przerwa
.
przerwa
światło .
przerwa
światło

światło.

S. -

światła

Poprzednia wiadomość: W . ż. XV/'Sl~i - 1937 r .
Poz. ga. przybl.: 54° 31' N. 100 22' O.
Szczegóły: Swietlno -bucz,ca pława Gabelsffach O została naprawio
na i świeci
nadal.

100 13' O,
10° 05' O,

t

3419/ 37).

559. Niemcy . Kieler Bucht. Uabels flach. Ponown e zapaleni e

54° 32' N,

(N.

u

równole znik 54° 36' N.
,.
54° 29' N,
wschodnia: południk
100 21' O,
zachodnia:
100 05'
"
Wysokość lotu pocisków: Do 5000 m.

3417/37).

55° 00' N,
54° 30' N,
146 10' O,
13° 10' O.

(N. f. S. -

południowa:

niedziel

północna:

335. Niemcy . Na N od RUgen (Rugil) . Strzelan ie arlyleryi akie.
Czas strzelań: Od 24 sierpnia do 2 września 1937 r, Cod.den nie, za wyjĄtkJe
m
soból i niedziel. od 0800 do 0300 godz. dnia następnego.
Granice zagrożonego obazaru morskiego i powietrznego:
wschodnia:
zachodnia:

wyjątkiem

południowa:

(N. f. S. -

północna:
równoleżnik
południowa:
.,

b) Czas ćwiczeń: Od 6 do 14 września 1937 r, codzienn ie, za
od 0800 do 2400 !lOdz.
Granice zagroionego obszaru morskieiio:

Spis

latarń:

1 s,
2 s,

1 s,
2 s.

1 a,
8 ••
• 15 s,

Cały okirea
Niem. Lfv. 1937 II 16, Ustęp końcowy na str. 4/5.
(N. f. S. - 3299/37 i 3422/37) ,

342. Dania. Katteg at. befjor d.. Jlgersp rla.
Poz. gg. prtybl. A/holm: 55° 55' N. 1 t O 54' O.

Strzelania artyleryj skie.

Czos strzelań: 17. 18. 20. 21 - 24 wriieśnia 1937 roku od 1030
do 1430 godz..
• 24. IX. 37 r. ponadto jeszcze od 1800 do 220i0 godz.
Szczegóły: W wyzej podanym czasie ntrzelani a będ,
się odbywały z wybrze2 a
koto Jii.gersprls w kierunku Isefjord.
Zogroion y obszar morski: Od wybrzd at Homs He"ed w krk. północn
ym do 2 Mm
0 d Alholm.
(E. f. S. -

2422/37 i N. I. S. -

3446/37).

m

341. Dania. Kattegat. Na W od

Sąms6. Strzelania artyleryjskie. Ostrze.

:tenie.

Czas strzelań: Od 16 do 25 sierpnia. 1937 r, w dzie6 i w nocy,
Granice zagrożonego obuaru morskiego:
północna:
równoleżnik 56° 02' N.
55° 45' N,
południowa:
,.
100 28' o.
w1tchodnia: południk
100 16' o.
zachodnia:
Szc:ugóły: Okręty strzelające będą świeciły reflektorami.
Ostrzega się przed przelatywaniem ponad zagrożonym obszarem,
(E. f. S. - 2357/37 i N. f. S. -

..

3323/37),

S44. Dania. Kattegat. Tisvllde•Llseleje. Program strzelań artyleryjskich,
Pot. gg. przybl. Tisvilde-Hetn i Liseleje: 56° 03' N, 12° 03' O.
Szczegóły: Pomiędzy Tisvilde-Hegn, a Liselefe odbędą się ćwiczenia w ostrym
strzelaniu artyleryjskim w nutępuil\cych terminach:
16 sierpnia 1937 r. w czasie od 0800 do 1600 godz,
od 17 do 20
"
"
.,
" 0800 „ 1500 ,,
,.
23
,.
,.
"
,. 0800 „ 1600 ,.
., 24 „ 27
..
.,
..
., 0800 „ 1500 ,.
,. 30 „ 31
"
..
"
11
0800 " 1600 .,
,. 1 „ 4 września "
"
" 0800 „ 1500 .,
n
6 „ 11
Of
ff
„
ff
0800 n 1600 "
W czade tym wzbroniona jest wezelka żegluga na sdaku wodnym przechoduicym na północ od bateryj nadbrzeżnych na odległość 3500 m od brzegu.
(E. f. S. - 2283/37 i N. f. S. - 3322/37).

345. Dania. Kattegat. Na N od Hesselo. Strzelania artyleryjskie.
Cza1t strzelań: Od 30 sierpnia do 3 września 1937 r. w dzień i w nocy.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:

NAVIGATEURS

BIURO HYDROGRAFICZNE
IARYNARKI WOJENNEJ

BUREAU HYDROGRAPHIQUE
DE LA MARINE DE GUERRE

WARSZAWA

WARSZAWA (VARSOVIE)

Olugo6ci geografiozoe od Greenwl oh. Kuray
I ,,.1engl neozywiate od o• do 860" według
ruohu wekaz6wkl zegarowej liczone od mo·
na. Granice sektor6w latarli morakich od
morza, Gł~okośoi w metrach przy 6rednlm
•tanie wod),,

Wydanie XVIl (136)

L W. M.

Szczegóły: Znajdująca się w tym miejscu skalista mielizna została rozsadw0 ••
Obecnie głębokość tam wynosi 6,4 m. W związku z tym zdjęło czerwoną tykt (z mioUII

ku górze). która się znajdowała dotychczas na południowym kraćcu mielizny.
Mapy: Niem. Nr. 54 i plan B.
Locje: Niem. Shb. Skagerrak 1927, str. 113 i Uzupeło. 1931.
,
(E. f. S. - 2358/37 i N. f. S. - 3324/37),
Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj,
A Reyman, kmdr ppor,

Gdańsk.

IL Niemcy.

..

.
..

"

346. D11111ia. Kattegat. Na O od Frederlkshavn. Usunięcie mielimy,
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XVlll/333 - 1934 r ,
Poz. gg.: 57° 26' 01" N. 10° 34' 51" O.

1/fX

Spł•

"

..
..
..

południowa:

3447/37),

ŻEGLARSKIE

AVIS AUX

n

północna:

róWl)oletnik 56° 22' N.
"
56° 12' N,
zachodnia: południk
11° 30' O,
wschodnia:
,.
11° 50' O.
(E. ł. S. - 2421/37 i N. f. S. -

WIADOMOŚCI

"

"

..
..

"

"

"

Dania.

"

.."

"
"

.
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347. V. L. de Gdańak. Golfa de
Gdanak. Zoppot. Radiophare,
Pos. gfogr. opprox.: 54° 27,0' N,
Is<' 34,8' E. sur la

Gdań•k•
Zatoka
Sopoty. Radiolatarnia.
Poz. gg. przybl.: 54° 27,0' N.

347. W. M.

Gdańska.

18° 34,8' O, na pomoś
cie.

Fala:

częstotliwość dłufość - 950

typ -

A2.

Onde: frequence -

315,8 kc/ s
longueur - 950 m
type - A2.
Force: 15 Watt.
Caractire des signaux: lettres Morse
20 (- - • • - - -) reiterees constamment.
Autres details: Radiophare sert surtout
aux paquebots. A la demande adressee
a la radiostation de Gdaósk (YMA) on
met en service le radiophare.
Abrevialion sur [es carles: RC.
Carles: Pol. N° 1.

315,8 kc/a

m

Moc: 15 Watt,
Charaklerystyka

sygnału:

20 (- -

-

••

jełee.

litery Morse'a

- -) bieżąco.

Inne szczegóły: Radiolatarnia służy głów
nie dla ,tatków pasderskicb. Na żąda
nie skierowane na radiostację Gda6sk
(YMA) 11ruchamia się radiolatarnię.
Skrót na mapie: RC.
Mapy. Pol. Nr 1: Niem. Nr 390, 29. 51,
240, 60, 1960.
Spis latarń: Pol. 1932 Dod. 1/36 L. p. 318,
Niem. Lfv. 1937 I 251.

Lisles des phares: Pol. 1932 Suppl. N° l/
1936 § 318.

&cliosluiba: Niem. N. F. 1937 Nr 3050 G.
locje: Pol. 1933, str. 248,

Insłructions:

Pol. 1933, page 248,

Niem. Sbb. Ostsee S 1931 sir. 313.

(N. f.

s. -

3629/37).

n.
548. Niemcy. Brllsterort. Ćwiczenia w ostrym strzelaniu z dział w krk.
na morze.

Czas ćwiczeń: Od 1 do 14 września 1937 r., w godz. pom iędzy 0800 i 0100 dni•
nast~pnego; należy się liczyć równiet z strzelaniem przed j!odz, 0800 i po godz. 0100,
W czasie pomiędzy godz. 1130 i 1430, oraz pomiędzy godz. 1800 i 2000 naslllP„
przypuszczalnie dwugodzinne przerwy w strzelaniu

n

Granice obszaru zagrożonego dla żeglugi i lotnictwa:
wschodnia: linia od lab1rni Briisterorl do punktu
55° 03,6' N, 20° 09,5' O.
zachodnia: linia od lahtrni Briisterort do punktu
55° 03,6' N. 190 48,5' O.
północna:
linia od punktu 55° 03,6' N, 19° 48,5' O
do punktu 5:5° 03,6' N, 200 09,5' O.
Przestrzeń powietrzna nad w/ w. obsu1rem jest zagrożona do wysokości 8000 m.
Sygnały w czasie strzelań będą podno,szone:
w dzień:
2 międzynarodowe flagi „B". pionowo
jedna nad ,drugą. na wieży latarni
morskiej Briiisterort,
w nocy:
3 światła, pionowo w odstępie 1.5 m,
górne czerw,one, oba dolne - białe.
Krótkie przerwy w strzelaniu podc.i:;u dnia będą pokazywane przez pierwszy
międzynarodowy trójkąt zastępczy, podniesiony obok w/w. sygnału.
W wypadkach gdy strzelanie w poda:nych terminach się nie odbęd.i:ie. wspomniane wyżej sygnały nie będą podnoszone. Obszar ćwi-czeó ocl strony morza nie jest
zamknięty.

Zeeluga i rybolóstwo na obsza rze ćwiczeń podczas strzelllJlia, są zakaune pod

groźbą

grzywny (do 150 RM) lub kary aresztu. Przelatywanie nad obszarem ćwiczd
jest niebezpieczne,
Sieci rybackie wszelkiego rodzaju mo{fą pozostawać na obszarze ćwiczeń tylko Dit
własne ryzyko ich właścicieli.
(N. f. S. - 3738/ 37).

349. Niemcy.
w krk. na morze.

·

Pillau (Pilawa)"

Ćwiczenia w ostrym strzelaniu z dział

Czas ćwiczeń: Od 1 do 17 września 1937 r ., w godz. pomiędzy 0800 i 0100 dnia
w czasie pomiędzy godz. 1130 do 1400 i od 1800 do 1900 będą przerwy

następnego;

w strzelat1iu,

Granice obszaru zagrożonego:
a) na morzu:
równoleżnik 54° 46' N •- od północy,
.,
54° 34' N · - od południa,
południk:
190 44' O - - od zachodu, oraz wybrzeże - od wschodu.
b) na lądzie:
łaócuchy posterunków ustawione n a brzegu w pobliżu odnośnej
baterii.
c) w powielrzu: prz.esh-zetl nad w/w. obszarem jest zagrożona do wysokości 6000 m.
SygnalJ! w czasie strzelań będą podnoszone:
w dzień:
2 międzynaro,dowe flagi „B". pionowo jedna nad drugą,
na stacji sygnałowej marynarki w Pilawie,
w nocy:
3 światła, pit)nowo w odstępie 1,5 m. górne czerwone
oba dolne - białe.
.
Kr6tkie przt1rwy w strzelaniu pode.za s dnia będą pokazywane przez pierwszy
międzynarodowy trójkąt nsłępczy, podnie11iony obok wyżej wymienionego sygnału.
W wypadkach gdy strzelanie w polanych, terminach się nie odbędzie, wspomniane
■ygnały nie będą podnoszone. Obszar ćwlc1teń od strony morza nie jest zamknięty.
:Ugluga i rybofóstwo na obszarze ćwic:zeó podcus strzelania, są zakazane pod
grotbą grzywny (do 150 RM) lub kary areszltu.
Sieci rybackie wu;elkiego rodzaju mO:!lą pozostawać na obs.z:arze ćwicz;eń tylko
na własne ryzyko ich właścicieli.
(N, f. S. - 3628/37),
I1I

!ł50.

Niemcy. Pillau (Pilawa). Roboty

Łodzie motorowe, kutry rybackie i inne statki mogą przechodzić przez w/ w. obszar
tylko w pewnych terminach, ustalonych pnez łodzie policyjne na zarządzenie oddzia-

pogłębiarskie.

Poz. gg. przybl.: 54o 38,8' N, 19° 54,5' O.

łów strzelających,

Szc:ngóły: W porcie wewnętrznym (lnnenhafen) oraz tylnym (Hinłerhafen) roz..
poczęto roboty pogłębiarskie. Na torze wodnym znajdują się chwilowo liny i łaficuchy

kotwiczne pogłębiarek.
Roboty prowadzone
listopada 1937 r.
Ostrzełenlea

są

w

dzień

i w nocy i

Uprawiać żeglugę

potrwają

prawdopodobnie do ko6ca

w w/w. portach naldy z

Niedozwolone przechodzenie przez obszar ćwiczeń mote mieć miejsce tylko na
ryzyko i jest karalne,
Sieci rybackie mogą się majdować na obszarze ćwiczeó podczas strzelania tylko
na własne ryzyko ich właścicieli,
Holowniki tarcz strzelniczych prowadzą sy!lnały przepisane § 23 SWO.
własne

największą ostroż

(N. f.

-nością.

(N. f. S. -

3644/37).

s, -

3631/37).

354. (P) Niemcy. Greifawald,er Boddea. StraJaundaki tor wodny.

Światła nabieżnikowe.

351. Niemcy. Na W od Neet. Ćwiczenia w strzelaniu artylerii przeciwlotniczei.
Poprzednia wiadomość: W, Ż, X/206 ID - 1937.
Szczegóły: Termin ćwiczeń podany w/ w. Wiadomościach przedłuża się d.o 23-go
listopada 1937 włącznie.
Wyjątek: W czMie od 11 września do 4 pażdziernika 1937 r. włącznie strzelania
przeciwlotnicze nie odbędą się.
Inne szczegóły nie uległy zmianie.
(N. f.
3739/37),

s. -

352. Niemcy. Na SW od Deep (Ujicle Regi). Ćwiczenia w strzelaniu
artylerii przeciwlotniczej.
Poprzednia wiadomolć: W. ż. XVI/334 - 1937.
Szczegóły: Czas ćwiczeli przedłuta się do 7 października 1937 włącznie, Inne
szczegóły bez zmiany.
(N. f. S. - 3630/37),
!ł53. Niemcy. Pommersche Bucht (Zatoka Pomorska).

Ćwiczenia

w strzelaniu artyleryjskim do celów morskich i powietrznych.,
Czas ćwiczeń: Od 6- 17 września 1937, z wyjątkiem niedziel i świąt. w dzid
i w nocy.
Granlce obszaru zagroionego:
wschodnia: południk
14° 35' O,
zachodnia:
.,
14° 03' O,
północna:
równoleżnik 54° 10' N,
południowa: wybrzeże.

Szczegóły.

Przestrzel\ powietrzną nad obszarem ćwiczel'I do 4000 m wysokości
należy uwatać za zagrożoną i nle wchodzącą w rachubę dla komunikacji lotoiczel
z powodu strzelań pueciwlotniczych w następujących dniach:
8 - 11 i 15 września 1937 r,
Sygnały w czasie strzelań w/g § 22 SWO. będ4, podnoszone:
w dzieri:
2 międzynarodowe flałti „B". pionowo jecłJla nad
drugą. na wieźy latami morskiej Os/flt'Tlothal,n.
w nocy:
3 światła, pionowo w odstępie 1,5 m tórn•
czerwone, oba dolne - białe.
Krótkie przerwy w strzelaniu podczas dnia będą pokazywane przez pierwszv
międzynarodowy trójkąt zastępczy, podniesiony obok w/w. sygnału.
W wypadkach gdy strzelanie w podanych terminach się nie odbędzie, wspolll"
niane wytej sygnały nie będą podnoszone,
Stalki nadzorcze, których wskazówki należy bezwzględnie wykonywać. prow~
podczas strzelania takie same sygnały.

IV

A.

Z A PAL EN IE Ś W. KRK.:

Poz. tt• przyl,L Jw. Falkenhagen: ~ł0 13' N. 13° 17' O.
Szcugóly. Do 30 września 1937 r. światła krk. Falkenhagen, Mallzien, Grabow
i Devin będą upalane tylko czasem dla celów dotwiadczalnych. Ostateczne zapalenie
ich zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.
Mapy: Niem. Nr 145. 142, 141,
Spis latarń: Niem, Lfv. 1937 l 577, 578, 579, 582.
Locje: Niem, Shb, Ostsee S 1931 str. 239 i „Nachtrag" 1937.

B. DOŚWIADCZALNE Il RUCH OMI EN IE ŚW. KRK.:
Poz. gg. przybl. iw. Drigge: 54o 175' N. 13° 10,0' O.
Szczegóły: Swiatła krk. Drigge i .Andershol (Promiłzer Schanze) oraz świałto
poprzeczne ~vin będą nadal. at do 30 WJrześnla 1937, zapalane tylko czasem dla celów
doświadczalnych. Ostateczne zapalenie ich zostanie ogłoszone.
Mapy. Niem. Nr 145, 142, 141.
Spu latarń: Niem. Lfv. 1937 I 583, 584, 585.

Locje: Niem. Shb, Ostsee S 1931 str. 239, 240

j

.Nachtrag• 1937,
(N, f. S. - 3633 i 3634/37).

355. Niemcy. Mecklenbarger Bucht (Zatoka Meklemburska). Pel•
zerbaken. Uruchomienie nowej latami.
Poprzednia wiadomość: W . Ż. Vll/ M7 Poz. gg. przybl.: 54° 05' N, 100 52' O.

1937 r.

Szczegóły: Tut obok starej, wzniesiono z cegieł nową wieżę czworoboczną wysokości 19,4 m, zaopatrzoną w platformę i czerwoną latarnię. Na wiosnę 1938 r, wieża

zostanie pomalowana na biało.
Wysokoić iw. nad wodą: 21,15 m,
Widzialność: 14 Mm.
Charakter. św. i sektory bez zmian ~;Bla. gr. (2) b. i czw. i
Obok wieży widoczne są dwa budymki murowane z czerwonej
Stara wieza zostanie zburzona,
Mapy: Niem. Nr 37, 36, 69.
Spis laJarń: Niem. Uv. 1937 I 860.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931 st1r. 177,

zł.).
cegły.

(N. f. S. - 3645/37).
V

356. Niemcy. Kłeler Bucht (Zatoka Kilońaka). Cwiuenia w strzelaniu
utyleryjskim i z karabinów mauynowych z lądu na morze.

361. Dania. Sund. Espel'f!rl-rde. Głębokość znów normalna.
Poprzednio wiadomoić: W. ż. V:1/127 - 1937 r. unieważnia się,
Poz. li!.• przybl: 55° 59,5' N, t.l0 34,0' O.
Sz,czeg6fy: Głębokość w porcie :i w wejściu wynosi znów 2,7 m,
Locje: Niem, Shb. Belte itd. 192:6, str, 339 i „Nachtrag" 1937.
(E. f. S. - 2598/ 37 i N. f. S. -

Czcu strzelań: Od 1 do 30 września 1937 r., od poniedziałku po piątku w l!odz.
od 0600 do 1800 i w soboty w godz. od 0600 do 1200.

Granice obszaru iwiczeri:
p6lnocna:

południowa:

wschodnia:

równoleżnik

"

południk

54° 25,0' N.
54° 18,8' N,
100 52,3' O.
100 39,5' O.

zachodnia:
"
Szczeg6fy: Obszar powyższy będzie zamknięty przez łodzie (Sperrboote) komendy
placu ćwiczt:ti w Putlos.
Przestrzeń powietrzną nad obszarem ćwiczeń do 1000 m wysokości należy uwaŻłlĆ za zagrożoną i nie wchodzącą w rachubę dla komunikacji lotniczej,
Podczas strzelania będą podnoszone sygnały przepisane § 22 SWO, na stacji

362. Dania. Tor wodny na S od

pław.

Szczegóły:

Poprzednia wiadomość: W, ż. XIV/304 - 1937 r. un!ewaznia się.
Poz. gg. przybl.: a) pławy św.-dzw. Saltholm Flak NW: 55° 43' N, 12° 42' O.
b) pławy św.-dzw. Taarbiik Rev: 55° 47' N, 12° 40' O.
Szczeg6fy: Pławy św.-dzw. z samoczynnym dzwonem Sallholm Flak NW i Ta~
bak Reu zostały znów wyłożone, a pławy zastępcze zdjęte.
Spis lalarń: Niem. Lfv. 1937 II 1442, 1588.
(E, f. S. ~ 2552 i 2550/37 oraz N. f. S. -

2553/37 i N. f, S. -

3657/37).

359. Dania. Sund. Drogden. Reda Kopenhagi. Zmiana południowej

granicy.

Poz. _gg. przybl. św. Drogden: 55° 32,2' N, 12° 42,9' O,
Szczegdly: Granica południowa Redy Kopenhaskiej przebiega obecnie następu
jąco: od południowego rogu Saltholm do św. Drogden, a stąd do czerwonej pławy
(z dwoma miotłami do góry) Aflandshage i dalej jak dotychczaa.
Mapy: Niem, Nr. 246, 329.
(E. f. S. -

2599/37 i N. f. S. -

3658/37).

360. Dania. Sund. Middelgrund -Fort. Ćwiczenia w strzelaniu z dział.
Czas ćwiczeń: Od 25 sierpnia do 7 września 1937 r, w dzień.
Główny krk. strzałów: NO, ONO i N; odległość strzału 9 Mm: bezpieczna wyso·

2000 m.
,.
Podczas strzelania będzie podniesiona na forcie międzynarodowa flaga cyfrowa „7 •
Ponadto będą na fortach Middelgrund i Drago, podniesione sygnały wyszczególnione
w niem, Spisie lat~ (Lfv,) 1937 Il "Anbang" Nr, 170 h.

(E. f. S. - 2551/37 i N. f. S. VI

2001, 2602/ 37 i N. f. S, -

363. Dania. Tor wodny na S od Flonil. TurU-Troense.
kabla i

3655/37).

Podniesł1mie

usunięcie sław.

Poz. gg. przybl.: 55° 02,3' N, toi<> 39,4' O.
Szczeg6ly: Kabel telegraficzny p~między Tur? i_ Tromu. zosta! podniesiony.

Stawy kablowe będą w naibliższym cz1as1e, bez dalsze1 wtadomośc1, usumęte.
Mapy: Niem. Nr 28.
Locje: Niem. Shb. Belte itd. 192:6, str, 397.

(E. f. S. 36ł.

z

Dania. WleJld

Bełt.

Zatoka

2334/ 37 i N. f, S. -

Kertemłnde.

3545/ 37).

Cwiczenia w strzelaniu

dział.

Poz. gg. przybl.: 55° 27' N, 10° 44' O.
Czas ćwiczeń: Od 13 do 17 września 1937 r,
Granice obsuuu ćwiczeń, zagroionego dla żeglugi i lotnictwa: Wybrzeże Fionii,
rćwnoletnik Stavreshoved i południk 1(,0 48' O.
(E. f. S. - 2554/ 37 i N. f. S. - 3656/37).
i

365. Dania. Mały Bełt. U:oraenłla - Fllnenahaff. Podniesienie kabla
staw.
Poz. gg. przybl.: a) Homeniis:
55° OS.O' N, 10° 04,5' O.
b) Fiinensha/ł: 54° 59,7' N, r/' 59.1' O.
Szczeg6ly: Kabel telegraficzny pomiędzy Hornenas i Fiinenshaff został podniesiony.

usunięcie

Stawy kablowe będą w najbliższym czule, bez dalszej wiadomości, u1unięte.
Mapy: Niem, Nr 14, 28, 39. 38.

Locje: Niem. Shb. Belte itd. 1926, str. 350,

kość

dzwonowe zostały czasowo zdjęte:
w przybl.: 54°1 58' N, 100 27' O,
,.
,.
54°1 54' N. 100 26' O.
(E. f, S. -

3636 i 3637/37).

358. Dania. Sond. Zatoka KJ8ge. Ćwiczenia w strzelaniµ z dział,
Poz. gg. przybl.: 55° 30' N, 12° 29' O .
CzQJ; ćwiczeń: Od 6 do tO i od 20 do 24 września 1937,
Granice obszaru ćwiczeń, zagrożonego dla żeglugi i lotnictwa: Wybrzeża Seelandii
i Amager, południk AJlandshage oru równoleżnik Kjóge Somake.
(E. f, S. -

Następujące pławy

a) Hojesten, L6b b) Molletab

3646/37).

!457. Danła. Sund. Holllłnderdyb I Taarbl.k Rev. Ponow11e wyłożenie

Czasowe zdjęcie pław dzwo-

nowych.

Patlos (Winnberg).

(N. f. S. -

Fionłi.

3660/37).

3659/37),

Locje: Niem. Shb. Belte itd. 192!6, str, 127, 145.
(E. f. S. -

2355/37 i N. f. S. -

3544/37).

366. Dania. Mały Bełt. Frrederłcla. Głębokość,
Poz. gg. przybl.: 55" 33,5' N, 9°1 45,8' O.
Szczetófy: Głębokość przy przystani dla statków zbiornikowych wynosi obecnie 9,0 m.
Mapy:

Niem. Nr. 330 plan 8,

Locje: Niem. Shb. Belle itd, 192!6, str. 105, 106 i „Nachtrag" 1937.
(E. f. S. - 2556/37 i N. f. S. -

3654/37).

VII

.

867. Dania. Kattegat. Aarhus. Nowa stacja sygnałów mgłowych.
a) Poz. gg. przybl.: 560 09,5' N. 100 13.5' O. na głowicy mola wschodniego (Basen Il).
Sygnały mgłowe za pomocą gonau: Pojedyńcze uderzenie, powrót około 3 s.
b) Poz. gg. przybl.: 56° 09,5' N. 10° 13,8' O, na starej głowicy mola wschodniego.
Eleklryczne sygnały mgłowe: Pojedyńcze uderzenia, powrót około 1 s,
Inne uczeg6ly: Obydwa powyższe sygnały mają słaby dźwięk, ażeby nie wpływały

na

pozostałe sygnały mgłowe.

Mapy: Niem. Nr 183 plan B.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 II 2212. 2218.
Locje: Niem, Shb, Skag. itd, 1927, str. 156 i „Nachtrag" 1937.
(E. f. S. - 2526/n i N. f, S. 368. Dania.

Limfjord.

AalbOl'g'•

3546/37).
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Nowy most kolejowy w budowie.

Ostrzeżenie.

Poprzednia wiadomość: W . ż. XV/333 - 1937 r.
Poz. gg. przybL: 57° 03,5' N, 9° 55,0' O.

BUREAU HYDROGRAPHIQUE

BIURO HYDROGRAFICZNE
MARYNARKI WOJENNEJ

Wydanie XVJil (137)

15/IX

Exemplalre

~are:

Edition XVIIl (137)

Rok 1937

0-35 Zł

15/IX

Ande 1937

Szczegóły: Od 10 sierpnia 1937 na przeciąf 6 do 8 tygodni zostało zamknięte
północne przejście pod starym mostem kolejowym, Wobec te~o statki powinny konystać

z

przejścia południowego.

Zamknięte północne przejście oznaczone jest za pomocą łodzi z zieloną flagą.
Zwraca się uwagę na to, że wobec trwających tam prac budowlanych cała
tegluga może się odbywać tylko na wąskim pasie, około 100 m azerokolłci, na wschód

od obecnego mostu kolejowego.
Pogłębiarki itp. statki. zajęte prac.imi na torze wodnym. oznaczone są zgodnie
z przepisami obowiązującymi na wodach wewnętrznych Danii.
Locje: Niem, Shb, Skag. itd. 1927, str. 126 i "Nacbtrag" 1937.
(E. L S, - 2528/ 37 i N. f. S. - 3547/37).

Spis rzeezy. ifable des matli:res.
I. Polska.

Zatoka Pucka. Na SW od południowego wybrzeża pół
wyspu Hel. Obs:iar zamknięty dla ruchu statków zmiana granic • .• • • . • • • • • • • • • • . • • • •
(Baie de Puck. Au SW de la cóte Sud de la presqu'ile
de Hel. Suspensiion de la navigation da ns la zOne cidessous detennin,6e. ModiHcalion des limiłes).

11. Niemcy.

Kurisches Half (Zalew Kuroński). D-Olna stawa
nika Peldzen. Pne budowa • • • • . . • • .

369

nabież

370

Pillau (Pilawa) i' Swinemunde (Świnioujścle). Bojowe

ćwiczenia

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Wol,

A. Reyman, kmdr ppor.

"

..

"

zagrodowe

• • • • • • • • • • • •

Cwicnnia bojow,i floty niemieckiej na Bałtyku

372

Bałtyk Środkowy.

373

Służba radionamiarowa • •

Rzeka Odra. Enee Strewe.

Usunięcie wraku

375

Pommersche Bucl1t. Swinemiinde (Świnioujście). Przejś
ciowe zniesienie stawy nabietnika • • • • . • •

376

część Stralsundu. Cza• • • •. • • • . • . • • • , •

377

Greilswalder Bodaen. Peenemiinder Baken. Strzelania
:r; c. k. m. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • .

378

Lalarniowiec „A~Uergrrmcl". Ponowne zakotwiczenie •

379

Zmiany znaczeni,a sygnałów podawanych przez stacje
sygnałowe • • • • • • • • • • • · • • • . . . • • . • •

380

Greilswalder Bod.den i wschodnia

"

..
"

Dania.

374

Tor wodny Swinemiind" - Stettin (Świnioujście Szczecin). Czasowe zgaszenie świateł • • • • • • • •

sowe wygaszenie

"

371

świateł

Tor wodny Smaaland. Bógestróm. $wiat/o Stenhage.
Dalsze

szczegóły

• • • , • • • • • • • • • • . • . •

381

I

Jl. Dania.

..
"
"

Tor wodny Smaaland. Griin•und. Tolke• Barre. Głę•
• • . • • . • • • • • • • . • • • • • • . • •

bokości

Wielki Bełt. Laaland. Latarnia Taars. Zmiana wy.
podstawy latarni • . . • . • . • .

n

glądu

Bełt.

Wielki

"

Port Kerteminde.

Głębokośt

• • • • • .

Mały Bell. Na SW od Starvshoved. Usunięcie obiektu
orientacyjnego lmłyn) • • . • • • • • • • • •

"

Kattegat.

kośt.

Na wschód od
Usunięcie pław •

Uiso.

Kattegat. Zamiana latarniowca

"

Kobbegrund.
• • • • • •

u.
382
383

384
385

Głębo

386

wó Rende •

387

370. Niemcy. Kuri■che■ Haff (Zalew
Peldzea. Przebudowa.

Kuroński).

biełnika

Dolna

■ława

na-

Poz. ge.: 54° 54' N. 21° 06' O na zachodnim brzegu Deime.
Szczegóły:

lazoy maszt.

W miejscu dotychczasowej drewnianej stawy zostanie ustawiony teNa czas prz:ebudowy będde ustawiony prowizoryczny biały maszt ze

stałym światłem białym.

latarń:

Spis

Niem. Lfv. 19'51 I 51.

Locje: Niem, Shb. Ostsee S 1931, str. '511.
(N. f.

s. -

3873/37).

371. Niemcy. PiDau (Pilawa) ł Swinemiinde (Świnioujście). Bojowe
ćwiczenia

L

zagrodowe.

t. PILLAU
369. Polaka. Zatoka Pucka. Na
SW od poluclń.iowego wybrzeia
półwyspu Hel. Obszar zamknięty dla
ruchu statków -

zmiana granic,

369. Polope. Baie de Puck.
Au SW de la Cote Sud de la Preaqu'ile de Hel. Suspension de la navigation dBJ1a la zóne ci-dessous determinee.
ModificaUon des limites.

Poprzednia wiad.: W. ż. X/ 182 - 1934 r.

Avis anterleur: A, a. N, X/182 -

Poz. gg. przybl.:
a) kościoła katolickiego

Pos. geogr. approx.:
a) de l'egllse catholique

54° 36.5' N,
18° 48,4' O,

1934.

o.

pławy

„Hel G" .

54° 36.3' N,
18° 47,4' o.

b) de la bouee .Hel G"

54o 36.3' N.
18° 47.4'

c)

pławy

„Hel W" . .

540 '51.0' N.
18° 45.9'

e) de la

boułe

54° 37.0' N.
18° 45,9' o.

"Hel W"

o.

linia prosta od pławy
.,HelW"dopunktubrzegowego, oddalonego o
400 m na NW od nasady mola portowego.
linia brzegu,

Nouvelles limites de la zone fłlrmee:
Sud - Est:
lelong de la droite 101•
gnant l'egliae catholique et
la bode lumineuse a cło
che "Hel G•,
.Sud. Ouesl:
lelong de la droite joignant les bouees lumineu•
aea a cloche .Hel G" et
,.Hel W".
Nord• Ouel'ł: lelong de la droite joignanł la bouee .Hel W"
a la c6te, au point situe
400 m au Nord-Ouest de
la racine du móle du port.
Nord· Est:
la cóte.

Inne su:zeg61y:
podane w pkL b). c)
i d) wyiej cyłowllllych „Wi.łd, Żegl,"
obowiązują nadal.

Autres d'etails: mentionnes aux § b), c)
d) dana lea „Avis aux N,avig,• reatenł
e.n vigueur.

Nowe granice obszaru zamkniętego:
polucln.-wschodn.: linia prosta od kościoła
katolickiego do pławy
św.-dz:w, ,.Hel G",
poludn.-zachodn.: linia,
św.

łącząca

- dzw.

i nHel W",

póln.-zachodn.:

póln.-wschodn.:

pławy

"Hel G•

eł

(Piamo Kier, Pom. Hydr. Nr 700 z dnia 30. Vll. 1937 r.).

Jl

Od 19 do 26 września 1937 r .
obszar morski ogranic;i;ony jest łukiem o promieniu 5 Mm dookoła
latarni morskiej Pillau.
Szczegóły: Przejście prze:,; obszar ćwiczeń zagrodowych dla statków zdątających
do i z Piławy dozwolony jest jedynie w sektorze latarni od 144° do 9JO i tylko z pi•
lotem.

Czas

ćwiczeń:

Zagrożony

2. S W I N E Mu ND E (ŚW I N I O UJ Ś CIE),
54° 36,5' N.
1SC' 48,4'

b)

o.

(Pił.A WA).

Od 18 do 26 września 1937 r.
obszar morski ograniczony jest łukiem zakreślonym dookoła latarni
Swlnemiinde o promieniu 5 Mm.
.Szczególy: Przejście przez obszar ćwiczel'i dozwolone jest Jedynie w sektorze
latarni od 215° do 241° I tylko z pilotem.
(N. f,
3959/37).

Czas

ćwiczeń:

Zagrożony

s. -

372. Niemcy. Ćwiczenia bojowe floty niemieckiej na Bałtyku.
Szczegóły: W czasie od 19 do Zł września b. r , odbędą się wielkie manewry
wojennej floty niemieckiej na obszarze zachodniego i środkowego Bałtyku do 58-go
równoleżnika szer. półn.
Wazystkie statki handlowe, przechodz:ące teren manewrów pod banderą niemieck11,
z:ostaną włączone do ćwicz:et1 wojennych.
(N. f. S. - 3958/37)•

Bałtyk Środkowy. SłtJżba
1

373. Niemcy.

radionamiarowa.
Na okres czasu od 15 do 27 września r. b. włącznie, będzie zawieszona publiczna służba radionamiarowa na obszarze Bałtyku środkowego.
Radioslużba: Niem. N. F. 1937. Nr 2008 G. 2009, 2012 B.
(N. f. S. - 3874/37).
Szczegóły:

374. Niemcy. Rzeka Odra. Enge Strewe. Usunięcie wraku.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XV/321 - 1937 r.
Poz. gg.: 5JO 35' 32" N, 14° 35' 06" O .
Szczegóły: Wrak barki został usunięty i pława wrakowa zdjęta.
Mapy: Niem. Nr 21.

(N. f.

s. -

3875/37).

ID

375. Niemcy. Tor wodny SwinemUnde Szczecin); Czasowe zgaszenie świateł.

Stettin (Śwłaioaj,cle _

Szczeg6ly: W związku z ogólnymi ćwiczeniami przeciwlotniczymi w czasie od
20 do 26 września r. b .• większość świateł tak na głównym jak i na bocznych lorach
wodnych. pomiędzy Swinemiinde a Stettin będzie zgaszona. Szczegóły patrz w „Nachrichten fiir Seefahrer" wyd. 36 z dnia 11 b. m.
(N. f. S. - 3876 i 4102/37).
376. Niemcy. Pommerscbe Bucht. Swinemilnde fŚwlnioaj6cie).
ztJiesienie stawy nabieżnika.
Poz. gg.: 53° 55' 11" N. 14° 17' 41" O.
Szczegóły: W czasie pomiędzy 13 a 20 września r. b. zostanie zbutzona dolna
stawa (biała drewniana wieżyczka 12-tu metrowej wysokości z czerwonym trl>jkąhrym
znakiem szczytowym) nabieżnika, wyznaczającego wschodnią granicę obszaru zakazanego dla zakotwiczenia statków. W przyszłości stawa będzie ponownie odbudowana,
o czym nastąpi powiadomienie,
(N. f. S. - 4101/37).

380. Dania. Zmiany znaczenia •ygnal6w podawanyeh p.-zez duń

skie staeje

sygnałowe.

t.

Szcug6ly: W związku z ćwiczeniami obrony przeciwlotniczej. zostaną zgaszone
na okres czasu od 18 do 26 września 1937 r. nutępujące światła nawigacyjne:
1. Wiek
- (poz. gg, przybl,: 54° 06' N, 13° 28' O), 11.11 głowicy północnego
mola,
2. Fc,lkenhagen - światła kierunkowe (poz. gg. przybl,: 54o 13' N. 13° 17' O),
3, Mc,ltzien
,.
.,
.,
,.
.,
54o 14' N, 13° 21' O),
4. Grc,bow
.,
..
.,
.,
54o 14' N, tł° 24' O),
5. Gleiwitz
- (poz. l!lt• przybl.: 54° 15' N. 13° 19' 0), na głowicy mola ładun
kowego,
6. Stahlbrode
- (poz. gg. przybl.: 54° 14' N, t3° 10' 0), na głowicy południowego mola nowego portu rybackiego,
7. Devin
- światła kierunkowe (poz. l!ll• przybL: 54° 17' N, 13° t0' O).
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 I. 575 - 582.
(N. f. S. - 3986/37).

...

378. Niemcy. Grełf1SWalder Bodden. P-nemUnder Haken. Strzelania z c. k. m.
Czc,s strzelań: 17.IX.37 r„ od 0900 do 1600 godz.
Granice zagrożonego obszaru morskiego:
wschodnia: 13° 53,5' O.
:zachodnie,: 13° 48,7' O,
pólnocn.a:
54° 11,3' N,
południowa: 54° 09,3' N,
Wysokość lotu pocisków: 350 m.
(N. f. S. - 4103/37),
379. Niemcy. Latarniowiec „Adlergl'und". Ponowne zakotwiczenie,
Poprzednia wfc,domo§ć: W. ż. XV/323 - 1937 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 50' N, 14° 22' O.
Szczegóły: Na powvtszej pozycji ponownie zakotwiczono właściwy latarniowiec
.,Adlergrund" i jednocześnie usunięto stamtąd latarniowiec zastępczy.
Siła światła latarniowca została zwiększona , natomiast charakterystyka światła,
sygnałów mgłowych i radionamiarowych pozostaje bez zmiany.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 I 666.
(N. f. s. - 3752/37).
IV

H E L S I N G () R.

Szczeg6ly: Sygnał „d" (kula na lewym ko6cu rei masztu sygnałowego) oznacza:
z tym, że w południowej CZ€Ści Sundu pławy świetlne mogq być nie
na właściwych pozycjach gg.".
„Należy liczyć się

Przejściowe

377. Niemcy. Greifswalder Bodden I w•chodnła cz41łć Stral•undu.
Czasowe wygaszenie świateł.

w

Poz. gg. przybl.: 56P 02' N. 12° 37' O przy budynku pilotowe-kwarantannowym
11 a kollcu południowego falochronu.

2. w H A M M E R E N (na wyspie Bornholm).
Poz. gg. przybl.: 55° 17' N, 14° 46' O w poblHu latarni morskiej.
Stczeg6ly: Sygnał „Nr 3" (kula podniesiona w środku wschodniej polowy rei
masztu sygnałowego) oznacza to samo co w p-kcie 1. Sygnały świetlne, znajdujące się
tut koło latarni Hammeren na NW od niej, a mianowicie:
a) Światło czerwone: Oznacza to samo co w p-kcie t.
b) ŚWlatlo białe: ,.Latarniowiec „Falsterboreu" nie znajduje się na właściwej poz. gg."
oraz to samo co w p-kcie 1.
Mapy: Niem. Nr 328 (t),
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 II dodatek Nr 175f; I dodatek Nr 620b.
Locje: Niem, $hb. Belle 1926, str. 333.
·
(E. f. S. - 2675/37 i N. f. S. -

3160/37).

381. Dania. Tor wodny Smaaland. B8gestr8m. Światło Stenhage.
Dalue szc.zegóły.
Poprzednia wiadomość: W. ż. XIV/308 - 1937 r .
Poz. gg. przybl.: 55° 06.5' N, 12° 13.3' O.
Szczegóły: Czasowe światło Stenhoge zostało przeniesione na nową podstawę,
a stary pal na którym poprzednio to światło się znajdowało, został usunięty.
Mapy: Nr 56.
Spis łatani: Niem. Lfv. 1937 II 1275.

(E. ł. S. -

2753/37 i N. ł. S. -

3998/37).

382. Dania. Tor wodny Smaaland. Gr31U1und. Tolke-Barre. Głę-

bokości.

Poprzednia wiadomość: W. ż. XII/262 - 1937 r,
Poz, gg. prtybl.: 54° 52' N, 12° 13,25' O.
Szczeg6ly: 17 sierpnia 1937 r. głębokości w kanale pomiędzy Gamie - i Ny-Tolk
na wschodniej krawędzi . • . 3,7 m
w środku . • • • • • • • . • 5,2 m
n a zachodniej krawędzi • . • 4,7 m.
Locje: Niem. Sh.b, Belte 1926. str. 489 i Uzupełnienie 1937 r.

wynosiły:

(E. f. S. -

2694/37 i N. f. ~- -

3885/37).

383. Dania. Wielki Bełt. Laaland. Latarnia Taars. Zmiana wyglądu
podstawy latarni.
Poz. gg. przybl.: 54° 52,5' N. tt 0 02.5' O.
Szczegdly: Latarnia Taar$ posiada obecnie wygląd okrągłej winy pomalowanej

w biało-czerwone poziome pasy.

Spi8 łatani:

Niem. Lfv. 1937 II 738.
Locje: Niem. Shb. Belle 1926, str. 251.
(E. f. S. -

2696/37 i N. f. S, -

3884/37).
V

S8ł.

Danią.

WIADOM.OSCI

Wielki Bełt. Port Kerteminde. Głębokość.

Poprzednia wiodomość: Xlll/292 - 1937 r,
Poz. gg. przybl.: 55° 27' N, 100 40' O.
Szczeg6l)I: Głębokości w porcie i u wejścia do niego doprowadzone do normalnych.

Locje: Niem. Sbb. Belte 1926, str. 225 i Uzupełnienie 1937 r.
(E. f. S. - 2695/ 37 i N. f. S. -

385. Mały Bełt. Na SW od Starvsboved.

3761/37).

Usunięcie objektu orienta-

cyjnego (młyn),

Poz. gg. przybl,: 55° 32,5' N. 9° 49,5' O,
Szczeg6ly: Młyn w Kalrinebjerg, słu:i;ący za obiekt orientacyjny, został zniszczony,
Należy go skreślić z niemieckich map Nr 330 i 38,
Locje: Niem, Sbb. Belte 1926, str. 100.
(E. f. S. - 2697/37 i N. f. S. 3883/37).

386. Dania. Kattegat. Na wschód od Uls6.
kość.
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Annłe

1937

Kobbegrund. Głębo

Usunięcie pław.

1. G L Ę B O K O ś C.

Spis rzeczy. Table des

matlł:res,

Poz. gg. przybl: 57° 08,8' N,

11° 18,8' O.
Szczegóły: Resztki starej stawy świetlnej Kobbegrund zostały zniszczone. Najmniejsza gtębokość por_,iad pozostałym w tym miejscu głazem podwodnym wynosi 3.8 m.

2. U S U N I Ę C I E
Ostatecznie

P L A W.

zewnftrzna. Wielka

Wieś (Wła

Światła portowe.

Ruch
statków • • • • . • . • • • • . • • • • . • . . . . .

388

navires).

O. Niemcy.

Bńisterort.

Strzelania przeciwlotnicze • , • • • • • •

389

Frisches Half (Zalew $wieży). Pillauer Rinne, Wyło·
żenię pławy

"

"

3887/37).

387. Dania. Zamiana latarniowca Lłlso Rende.
Poz. gg. przybl.: 51° 13' N, 100 42' O.
Szczegóły: Około 16 września r, b. właściwy latarniowiec Laso Rende z~sta~le

390
Wiercenia (T) 391

. . . . . • • . . . . . • . . . . . . . •

Stolpmiinde (Ujście Słupii). Pławv świetlne.
Na NW od Stolpmiinde. Strzelania przedwlotnicze . •
Na SW od Deep (Ujście rzeki Rega). Strzelania przeciwlotnicze . . • • • • • • • . • . • • • • . . . . • . •

Pommer,che Buchl. Strzelania artyleryjskie • • . . •
Riigen (Rugia) - wybrzeże wschodnie. Usunięcie i za-

"

miana pław • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . •

us .mięty dla naprawy, a na miejsce jego będzie zakotwiczony zastępc:iy latanuowiec

Riigen (Rugia} -

o tej samej nazwie.
W związku z tym lllet?nie zmianie:

wybneże

392
393
394
395

wschodnie. P6lwysep Bug.

Zamknięty obszar dla żeglugi

wysokość światła nad wodą.
widzialność światła • • .

• • • • • , . • • • . . (P) 396
Fehmamsund. Burgstaaken. Uzupełnienie światła • • (P) 397
Mecklenburger Bucht.
Liibecker Bucht.
Neustadt.
Ustawienie stacji sygnałów mgłowych • . • . • . . . (P) 398
Mecklenburger Bucht. Półwysep Wuslrow i Buk. Strze-

13 m.
12 Mm,

syj?nały mgłowe (5yrena) • • . dtwięk 6 s, przerwa 24 s.

okres 30 s.

Spis latarń: Niem, 1937 Il 2338.

Gdańska, czfŚĆ

Gdańsk, partie erlerleure. Wielka Wieś (Wła
dysławowo), port de peche. Feux du porl Trafie des

ueunięto:

Mapy: Niem. Nr 54, 62,
Spis latarń: Niem. Lfv, 1937 II 2540 i Uwagi.
Locje: Niem, Shb, Skagerrak 1927, str, 230, Uzupełnienie 1937 r,
(E. f. S. - 2700/37 i N. f. S. -

Zatoka

dysławowo), port rybacki.

(Golle de

a) Zieloną świetlną pławę Kobbegrund z pozycji gg. przybl. 57° 8,2' N, 11° 18.5' O.
b) Czarną tykę Kobbegrund z pozycji gg. przybl. 57° 8,8' N. 11° 18,8' O.

...

J. Polska.

"
(E. f. S. -

2755/37 i N. f. S. -

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj,

A. Reyman, kmdr ppor.

lania przeciwlotnicze • • • • . • • . • • • • • • . •

4()00/37),

"

..

Kie/er Bucht. Hohwachler Bucht. Zagubienie ładunków
wybuchowych (min) • • . . • , • • • • . • • • • . •
Kieler Bucht. Hohwachter Bucht. Strzelanie artyleryjskie i c. k. m. • . • . • • • • • • . . . .
Port Kieł. Monktberg. Stawy dewiacyjne

399

400

401
402

I

Jl. Dania.
ff

Kattegat. Port Aarhus. Przebudowa i

Kattegat. Na Wschód od Wyspy Samso.

"

... .

pławy

Kattegat. Na

"

"

światła

.

południe

portowe

403

Przesunięcie

.. . ..

od rafy Skagen. Wrak

.. .

404
405

390. Niemcy. Frisches Haff (Zalew Świeży). PIUąuer Rinne. Wy•

łotenie pławy.

Poz. gg. przybl,: 54° 37,65' N, 19° 53,64' O.
Szczegóły: W celu oznac.ienia wejścia na tor wodny (dla holowników i pogłę
biarek) została wyłożona pława świetlna pomalowana w pionowe czarno-białe pasy.
Charakterystyka światła: Przw. - okres 10 s.

Uwagaa Dla zwykłej żeglugi pława nie ma znaczenia.

I.

(N. E. S. -

Polaka. Zatoka GdAńska,
częić zewnętrzna. Wielka Wieś
(Władysławowo),
port rybacki.
$wiatła portowe. Ruch statków.

388. Pologne, Golfe de Gdańsk,
partie exterieure. Wielka Włei
(Władysławowo), port de p@che.
Feux du port. Trafie des navires.

Poprzednia wiad.: W. ż. IV/59 -

Avis anterieur: A. a. ·N. IV/ 59 -

!ł88.

1937 r .

1937,

Poz. gg. prZYbl.: 54° 47,9' N.
t8° 25.2' o.

Pos. teogr. approx.: 54° 47,9' N.

.Szczegóły: Na końcach falochronów palą
się tymczasowe światła błyskowe czer-

Delails: Aux extremites des brise-lames

18° 25,2'

o.

wone (Blak. czw.) - okres 3 s.
Od dnia 15, X. 1937 r. wolno - w razie
potrzeby - zawijać do portu statkom
rybackim i krajowym przybrzeżnym.

sont allumes temporairement des feux
rouges a eclats (F. e. r.) peri ode 3 s.
A partir du 15, X. 1937 les bateaux de
pecbe et des cabotiers polonais peuvenl s'ils la łrouvent necessaire - entrer au port,

Mapy: Pol. Nr 1. niem. Nr 29.

Carles: Pol. Nr 1. altem. N° 29.

Spis latarń: Pol. 1932 - Dod. Nr 1/ 1936
I. p. 5 i 6 - poprawić odręcznie.

Lisie dll6 phares: Pol. 1932 - Supplemenl
N° 1/ 1936, § 5 et 6 a corriger a la main.

391. (T) Niemcy. Stolpmllnde (Ujicle Slupił). Pławy świetlne. Wiercenia.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XIl/246 - 1937 r.
a) Po.i. gg. pr.iybl.: 54° 36' N, 19° 51,0', ok. ½ Mm na północ od wejścia portowego,
S.iczegóły: Cze.-wona pława świetlna została usunięta. Wiercenia na SW od lej
pła wv - ukończono.
b) Poz. gg. przybl: 54° 36.1' N,
portowego.
Szczegóły:

16° 50,9' O. <>koł<> ½ Mm na NNW od wejścia

W miejscu tym na głębokości 13 m, została wyłożona czarna pława

świetlna z białym napisem „Stolpmiinde" i z czarną kulą u szczytu (jako pława wejściowa).

' CharakJerystyka światła: Przw. gr. (4), okres 20 s.
W!ercenia: Na obszarze, le:tącym na SSO od pławy, pomiędzy nią, a głowicą
wschodmego mola. Pławę można omijać tylko od strony północnej i zachodniej.
Mapy: Niem. Nr 58.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 I 330, Uwagi.
Locje: Niem. Shb, Oslsee S 1931, str. 302.
(N. f. S. -

n.
slrz11lań:

Od 1-go do 31-go

w

poniedziałki,

i

piątki

środy,

wtorki.
i czwartki
w soboty

•

Granice

października

}

}

1937 r .:

od god:dny 0600 do 1600 i od· 2100 do 2400,

od godziny 0600 do 1300.

wybrzeża:

55o 3.2'
55° 8.0'
55o 8,0'
55o 2,5'
540 59,3'
54° 57,2'

N. 190
N. 19°
N, 200
N, 200
N, 200
N. 20°

41.1'
52,5'
7,2'
16.4'
18,0'
0,5'

od 0800 do 1300 "odz.
"
" HOO " tSOO "
„ 1900 " 2400

• } od 0800 do 1300 godz,
1400 " 1900

,.

„ 0800 " 1300

Granice zagrożoneto obszaru morskiego i powietrznego:
od p-ktu wybrzeta:
przez p-kl:
"
"
.,
"
,.
.,
,.
"
,.
do p-klu wybrzeża:

O.
O,
O.

O,
O,
O.

O.
O,
O.
O,
(N. f.

II

I

"

w soboty

zagrożonego

,,
,.
.,
.,
•
,.
"
"
do punktu

w poniedziałki,
wtorki,
czwartki
i piątki
w środy

od godziny 0600 do 1600,

obszaru morskiego i powietrznego:
od p-ktu wybrzeża: 54° 55,7' N, tCJO 57,0'
przez p-kt:
54° 47,8' N. 100 45,6'
,.
..
54o 48,9' N, 19° 42,7'
"
..
54o 55,4' N. 19° 35,3'

4228/ 37).

!ł92. Niemcy. Na NW od Stolpmłlnde. Strzelania przeciwlotnicze.
Czai strzelań: Od 1 października 1937 r. do odwołania.

389. Niemcy. Brllsterort. Strzelania przeciwlotnicze.

Czas

4324/37).

s. -

4323/37},

546 33,4' N,
54° 34,1' N,
54° 38.0' N.
546 43.t' N.
54° 45,3' N,
54° 45,7' N,
54o 44,5' N,
540 34,8' N,

166
166
166
16°
16°
16"
16"
16°

35,5'
17,7'
18.8'
26,9'
37,0'
50,6'
55,4'
48,8'

O,
O,
O,
O.
O.
O,
O•

O.
Ostrzeienie: W czasie strzelania nie wolno statkom pn:echodzić przez zagrożony obszar, ani też samolotom przelatywać ponad nim. Za przekroczenie lego rozpor.iądzenia grozi kara pieniężna.
(N, f. S. - 4116/ 37).

m

393. Niemcy. Na SW od Deep (Ujście rzeki Rega). Strzelania przeciwlotnicze.
Czas mzelań: Od 18 września 1937 r. do 27 listopada 1937 r.
codzienrJie, :,;ą wyjątkiem sobót i dni świątecznych:
od 0800 do 1200 godz.
i od 1400 do 1800 godz.
w soboty: Łjlko od 0800 do 1200 godz.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
od p-ktu wybrzeża: 54° 06,9' N, 15° 09,2' O,
pnez p-kl: • • • • 54° 10,Z' N, 14° 51,9' O.
,,
..
• . . • 54o 19,4' N. · 14° 57,7' O,
"
"
• • • • 54o 19,4' N, 15° 24,2' O.
do p-ktu wybrzeża: 54° 08.7' N. 15° 17,5' O.
Uwaga.i Wobec tego, że wytej wymieniony _obsza_r ~wiczeń ~ie będzie strzeżony, uprzedza się wszystkie statki o niehez_pieczeństw1e we1śc1a w granice tego obszaru.
(N. f. S. - 4117/37).

394. Niemcy. Ponunersche Bucht. Stn:elania artyleryjskie.
Czas strzelań: Od 25 października 1937 r, do 27 listopada 1937 r„ codziennie,
za wyjątkiem oiedziel i świąt.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
wschodnia: linia, idąca od głowicy mola W Stender
przez p·kt: • • . · 54° 00,0' N, 14° 30' O,
dalej przez p-kt: 54° 04,5' N. 14° 30' O,
aż do p-ktu: • • 54° 07,5' N, 14° 35' O.
zachodnia: południk
14° 03,0' O,
północna:
równoleżnik 54° 10,2' N,
południowa: linia brzegu.
Uwaga1 Stalki, które wejdą w granice zagrożonego obszaru.. nie mog~ tam
się zatrzymywać, lecz powinny jaknajkrótszą drogą szybko przechodz:ić do zamaerz:o·
nego celu podróży,
(N. f. s. - 4100/37),

395. Niemcy.

RU.gen (Rugia) -

wybrzeże

wschodnie.

Usunięcie

i zamiana pław.
Poprzednia wiadomość: W. ż. XIl/248 - 1937 r.
a) Usunięto bez zamiany pławę Greilswa lder Oi·e- O z poz. gg,: 540 15' 17" N.
13° 56' 45" o.
b) Świetlno-dzwonową pław~ Quitzlas-O na poz. gg.:_ 54° 23'. 39" N, 13° 43' ~,, O~
zastąpiono przez białą pławę wteżyczkową ze wschodnim znaluem szczytowym t czar
nym napisem Quitzlas-O.
(N. f. S. - 4118/37).

396. (P) Niemcy, Riigen (Rugia) - wybrzeże wschodnie. P61•
wysep Bug-. Zamknięty obszar dla teglugi.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XVJl/320 - 1936 r.
Punkty narotne obszaru zamkniętego dla teglugi:
a) 54° 40' 30" N. 13° 08' 50" O,
b) 54o :n' 42" N, 13° 08' 50" O,
c) 54o 36' 25'' N, t3° 11' 0CI" O.
Pławy, przeznaczone do oznaczenia tych punktów, jeszcze nie zostały wyłoiooe,
Dalsza wiadomość o tym, będzie podana póiniej.
Mapy: Niem, Nr 40, 141, 145.
Locje: Niem, Sbb. Ostsee S 1931. str, 221 i Uzupełnienie 1937 r.
(N, f. s, _ 4119/37),

IV

397. (P) Niemcy. Febmarnsaad. Burgstaaketl. Uzupełnienie ~wiatla.
Poz. gg. przybl.: 54° 24,5' N. 11° 11,9' O, na głowicy wschodniego mola.
Szczegóły: Znajdujące się lam dwusektorowe światło Blsk. gr. (3), b. i czw.
zostało uzupełnione jeszcze jednym sektorem św. czerwonego w gr anicach od 25211 przez
W do 277°.
Mapy: Niem. Nr 30, 31 (plan B) i 36.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 I 865.
(N. f. S. - 4122/37).
398. (P) Niemcy. Mecklenbarger Bucht. Lilbecker Bucht. Neu•tadt.
Ustawienie stacji sygnałów mgłowych,
Poprzednia wiadomość: W. Ż. Vl /118 - 1937 r.
Poz. gg. przybl.: 54° 06' N, 100 49' O , na głowicy mola n a zachód od toru wodnego.
Szczegóły: W miejscu tym została ustawiona stacja sygnałów mgłowych (elektryczny nad ajnik membranowy),
Charakterystyka sygnałów: Grupa z dwuch tonów (Litera N), okres 20 s, Wysokość tonu 500.
Mapy: Niem, Nr 37 i Plan 8.
Spis latarń: Niem, Lfv. 1937 I 855 a.
Locje: Niem. Shb, Ostsee S 1931. str. 179.

(N. f. S. -

4230/37).

399. Niemcy. Mecldenburger Bucht. Półwysep Wustrow i Buk.
Strzelania przed w lotnicze,
Poprzednia wiadomość: W, Ż. X/205-IV - 1937 r.
Szczegóły: Podane w lej wiadomości strzelania będą odbywały się w dalszym
ciągu od dnia t.X.37 r., aż d o 31.UL38 r. włącznie i tylko z półwyspu Wustrow (be1;
półwyspu

Buk).
(N. f. S. -

4229/37),

400. Niemcy. Kleler Bucht. Hohwacbter Bucht. Zagubienie ładunków
wybuchowych (min).
Szczegóły: Na poz. gg. przybl.. 54° 24' N, 100 34' O, w odległości 2.5 Mm na
NNW od latarni Neuland zostały z-agubio ne 2 ostre podwodtie ładunki wybuchowe
(miny), oraz na poz. gg. przybl.: 54° 27' N, 10° 46' O, - 4 takież ładunki (miny). Ostrzega
się słlltki i rybaków przed niebezpieczeństwem zakotwiczania i połowu sieciami ryb
w okoJicach powytej podanych miejsc.
(N. f. S. - 4121/3?).
·
401. Niemcy. Kłeler Bucht. Hohwacbter Bucht. Strzelanie artyle•
ryjskie i c, k. m.
Czas strzelań: Od 1 d o 30 patdziernika 1937 r. co tydzień od wtorku do piątku
pomiędzy godziną 0800, a 1400- tą.
Granice zagrożonego obuaru morskiego i powietrznego.
równoleżnik 54° 25' N.
p6lnocna:
południowa:
.,
54° 18,8' N.
wschodnia: południk
10° 52,3' O.
zachodnia:
"
10° 39,5' O.
Wysokość lotu pocisków: Do 1000 m.
(N. f. S. - 4219/37),
V

402. Niemcy. Port KJel. Monkebe rg. Stawy dewiacyjne ,
Poz. gg. przybl: 54° 21' N, 1(111 11' O.
Szcng6ly: Z powodu :uni1rny deklinacji magnetyczn ej, zostały zmniejszon e o 20
wartości kierunkowe wszystkich staw dewiacyjny ch w Mónk11b11rg, tak ie
obecnie w 11r.

tość kierunkowa pierwszej skrajnej
1krajnej północnej - 122.

południowej

stawy oznaczono 92,

iaś

ostatniej

i

Locjr. Nie m, Shb. Ostsee S 1931, str. 141.

(N. f. S, -

403. Dania. .Kattegat . Port Aarhus. Przebudow a portu i

L

3988/37).

światl!l

MOLO WSCHO DNIE

mola wschodnieQo,

b) Zmiana świolla:
W związku z punktem a) świ atło błyskowe znajdujące 1ię na głowicy mola
wachodniego (poz, gg.: 56° 09' 30" N, 100 14' 05" O) zostało zmienione na światło

przerywane dwu sektorowe: czerwone i :r.ielone z pojedyńczym i przerw,mi o całkowi·
tym okresie 2,5 s (Przw. czw. zła,),

Seklor czerwony: Od 124° przez S, W i N do 34°.
Sektor zielony: Od 34° do 124°.
Wysokość świalia nad wodq: 10,3 m,
Pod,tawa latarni: Sura wieżyczka walcowa ze stożkowym szczytem, ustawiona
na betonowym cokole w formie ściętej piramidy, Na wietyczce wymalowan y pas
poziomy, częściowo na czerwony, częściowo oa zielony kolor, odpowiedni o do granic
sektorów światła.
Sygnały mgłowe: Bez zmian.
Uwaga: Fundament falochronu zaledwie wystaje z wody. Abv go omin11c!,
statki wchod%1'ce do portu z południa powinny jak.najrychl ej wejść w linię nabiet.Dika
iwietlneao.

~ BASEN PÓŁNOCN~

Sicng6ty:

Rozpoczęto budowę żelazobetonowego

nim końcu przystani Il.
nie 34 z 1937 r.

nabrzda na południowo-w1cbod

Szc.zegóły patrz w duńskich wiadomościach żeglarskich , wyda-

Mapy: Niem. Nr 183 i plan, duńskie Nr 252 (1 b) I plan (1 b).
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 II 2217.

Loc/11: Niem. Shb. Skaeenak 1927, str. 156 i
(E. l. S. -

Uzupełnienie 1937 r .
2698 i 2897/37 i N. I. S. - 3999 i 4221/37),

404. Dania. Kattegat . Na wach6d od wy■py Sama8. Przesunitcłe

pławy.

Nowa poz. fg.: 55° 53' 18" N, 10° 43' 11" O, na tłębokości 9,6 m.
Szcng6ly: Na powyis.zą pozycję pr.tesunięto czerwoną stożkową pławę &,_,

R110 SE z dwoma miotłami do góry,
Mapy: Niem. Nr 183, duń. Nr. 252,
Locj11: Niem. Shb. Skagerrak 1927, itr. 169.

(E. f. S. -

VI

2898/37 i N. f. S. -

zastą.piona

przez

inną

wrakow11

pławę, którą

umocowano do wraku.

Mapy: Niem. Nr 54 i 62.

(E. f. S. -

3194/ 37 i N. f. S. -

4240/ 37).

portowe.

a) Szcugóly: Został wybudowa ny ftmdament pod nowy falochron, dochodzący do
głowicy

405. Dania. .Kattea-at . Na południe od rafy Skagea. Wrak.
Poprndnia wiadomoit: W. Ż. XXIV/ 471 - 1937 r.
Poz. gg. przybl.: 570 44,1' N, 100 39,3' O, na głębokości 5 m.
Szctflfóly: Najmniejsz a llłębokość ponad leżącym w tym miejscu wrakiem kutra
"Mary" wynosi obecnie ok. 4 m. Dotychczas owa pława z tyką i flagą. została zniesiona

42311/31).

Szef Biura Hydrofrafic znego Mar. Wof,

A. Reyman, kmdr ppor.
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Gdańska.

Jastarnia, port. Zmiana

świateł

ciowycb. Przepisy portowe . . . . . . . • . • . . •
Gdańsk. Port de Jastarnia. Feu:x d'entree
modiłies, Prescńptions du port).

406

..
"

"

"

"

Zatoka

Gdańska.

Hel, port. Wprowadzenie

Zatoka

Gdańska.

sygnałów

..

..

"

podwodnego

"

Przywrócenie normalnej charakterystyki światła

Gdańska.

światła.

Tor wodny Smaaland. Masnedsund. Nowy most. Światła
przepustowe

Ułotenie kabla
• • . . • . • • . . . . • • • . • , . •

423

Tor wodny Smaaland, Bógestrom. Swiatlo Stenhage.

Kattegat.

Sjćillands

sunięcie pławy

Ogłoszenie.

. . • (T) 424

Zalqcznik do W.
(Annexe).

Rev. Snekkelób. Głębokość i prze•
. . . • • . • . • • . . . • • • • • .

425

ż. XX ( 139)-1937. Nr Nr 406. 407,408,

J.
408

Jastarnia. Zapalenie tymczasowego

Projektowana budowa nowej latarni morskiej
Gdańsk. Jastarnia. Feu nouveau. Nouveau
phare prevu),

409

Zatoka Gdańska. Rozewie. Obniżenie łonu radiolatarni
(Go/le de Gdańsk. Rozewie. Rabaissement du ton du

-410

Zatoka Gdańska i Pucka. Zarządzenia zimowe • • . •
(Golle de Gdańsk el Baie de Puck. Dispositions hiver·

406. Polaka. Zatoka GdańJika.
Jaatarnla, p ort. Zmiana świateł wejś

406. Pologne. Golf e de Gdańsk.
Port de Jastarnia. Feux d"entree mo-

ciowych. Przepisy portowe.

difies. Prescriptions du port.

I. ŚWIATLA WEJŚCIOWE.

I. FEUX D'ENTREE MODIFIES.

a ) Poz. gg. przyb[.; 54° 41.7' N,

411

nales).

Jl. Nłemcy.

422

407

radiophare).

"

• . • . . • . • • • • . . • . • • . . •

Tor wodny Smaoland. Ulvshole Lob.

(Avi11>•

{GoHe de

"

111.

421

Latarnia Jastarnia-Bór. Przewidywana

likwidacja latarni morskiej . • . • • . • . . . . • . •
(Go/le de Gdańsk. Phare Jastarnia-Bór. Suppression
prevue du phare) ,

Zatoka

Usunięcie

sygnałów

dzwonu ręcznego • • •
(Go/fe de Gdańsk. Port du Hel. Signal de brume modifieJ.

mgtowych. Zniesienie

Orehoved-Masnedo.

420

i znaków dziennych . . • . . . . . . . . . •

"

świateł wejś•

(Go/fe de

• • • • • . . • • . • . • . • . • • • •

Tor wodny Smaaland.

"

419

Głę-

Tor wodny Smaaland. Gronsuud. Tolke•Barre.

Da nia.

"
Zatoka

• • • • • • . • • • • , • • • • • • • • (P) 4 18

Flensburger Forde. Ponowne zakotwiczenie latarniowca
"Flemburg" • • • • • • • . • • • . . • . • . •

Spis rzeczy. Table des matleres.
I. Polsk a .

416

Peene. Achterwasser. Oznakowanie toru wodnego do
Bafm • • • • • . • • . • . • • . • • . . • . . • . • (P) 417

dea secteurs des pharea donn4ea de la mer.
Profondeurs en m6tre& r-iłduita -au nfveau
moyen d& la mer.

Rok 1937

15/ X

Ostakierunkowych • • • • • • . •

Mecklenburger Bucht. Liibecker Bucht. Neustadt. Wy-

BIURO HYDROGRAFICZNE
MARYNARKI WOJENNEJ

Ptenumerata roczna: 8·-

świateł

a) Situation: Extremile de la digue

1So 40,6' O. gło
wica falochronu zachodniego.

Ouest (54° 41,7' N,

Nowa charakterystyka światła: Blaskowe czerwone (Bla. czw.) okres 4 s (blask 1 s, przerwa 3 s).
światło acetylenowe.

Nouveau caractere: Eclat rouge
(F. e. r.). periode 4 s (eclat- 1 s,
eclipse 3 s). acetylene.

Na głowicy falochronu
wschodniego.

b) Situation: Extremite de la digue
Est.

Nowa charakterystyka światła: Blas-

Nouveau caraclete:
Eclat ved
(F. e. v.). periode 4 s (edat - 1 s.

JSo 40,6' E),

0

..
"

I

..
"

Pillau (Pilawa). Strzelania

• • . • • . • • • . • • •

Frisches Half {Zalew Swieży). Kanał Królewiecki. Usu-

nięcie pław

• • • . • • • • • • • . • • • • • • • • •

Pommersclie Bucht. Misdroy i Zynnowitz.

Usunięcie

412

413

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

414

Pommersche Bucht. Dievenow. Zapalenie światła lotniczego . • • . • • • • • • • • . • . . • . . • . • .

415

pław

b) Miejsce:

kowe zielone (Bla. zł.) 4 s (blask 1 s, przerwa 3 s),
acetylenowe.

Uwagaa W okresie
światła będą

okres
światło

zamarznięcia portu

zgaszone.

eclipse 3 s), acetylene.

Remarquea Ces deux feux sont eteints
en hiver quand le port est gele.

II

Il. PRZEPISY PORTOWE.
Przyatawanie do beczek cumowniczych oraz; cumowanie się do nowego nabrzeża wschodniego dozwolone
jest tylko po uprzednim uzyskaniu zgody
Kapitanatu Portu wzgl. instytucji zajmującej tereny, pnylegające do nabrzeta.

Est. qu'apres l'autorisation du Capitaine

Mapy: Pol, Nr 1 i 3.
Spis latarń: Pol 1932 -

Carlu: Pol. 1 et 3.
Lisie des phares: Pol. 1932. Suppl, NO 1,

1, p. 53 i 54 -

§ 53 et 54.

Szczegóły.

Dodatek Nr t.
nalepka w załączeniu.

IL PRESCRIPTIONS DU PORT.
Details: Il n'est permis de prendre le
coffre, ou de s'amarrer au nouveau quai
du Porl

409. Polaka. Zatoka Gdańska.
Jastarnia. Zapalenie tymczasowego
ś-wiatła.

Projektowana budowa nowej latarni morskiej.
Poz. gg. światła: 54° 42' 07" N,
18° 41' 13" o.
Czas zapalenia światła: Około 15 listopada 1937 r .

Charakterystyka iwia.tla: Błyskowe światło

białe:

błysk

(Komunikat Nr 6/37 Urzędu Morskiego w Gdyni),

407. Pobka. Zatoka Gdańska.
Hel• port. Wprowadzenie sygnałów

mgłowych.

Zniesienie sygnałów dzwonu

błysk

407. Pologne. Golfe de Gdańsk.
Port du Hel. Signal de brume modifie.

przerwa
błysk ••
przerwa

ręc.znego.

Poz. gg. przybl.: 54° 36' N. 18° 48' O, na

głowicy mola południowego, obok hviatła
zielonego,

Szczegóły:
W miejscu tym ustawiono
nautofon elektroma11netyczny do nadawania sygnałów mgłowych.
Jednocześnie zniesiono nadawanie sygs
nałów za pomocą dzwonu ręcznego, na
głowicy nowego mola zachodniego.

Charakterystyka sygnału mgłowego:
1 diwifk, okres 120 s (dtwięk 7 s, przerwa 113 s).
WY$okolł

ZO$ięt:

tona: 300.

Około 3 Mm.

Wyiokośł

aparatu nad wodq: 8 m.

Uwagar Sygnały mgłowe będą nadawane tylko w czasie gęstej mgły,
lub przy zbllianlu się do portu
statków pasuerskich komunikacji

Situation approx.:

54° 36' N. 18° 48' E.
a l'ext remite du nouveau mole sud, pres
de la lumiere verte.
Detaih: La cloche a main, existant anterieurement a ete supprirnee.

Nouveau signal de brume: Nautophone:
I son, periode 120 sec. (son 7 sec„ silence
113 sec.).
Hauteur du son: 300 vibr. p. sec.
Portee: 3 M.
Hauteur du nautophone au-dessus de la

m,r: 8 m.
Remarque: Les signaux de brume se-

ront emis seulement au cas d'une
brume tres epaiase, ou bien lors de
l'arrivee des paquebols de passaprzybrzeżnej.
gers de la communication cotiere.
Spis latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr 1,
Liste des phares: Pol. 1932. SuppL N° 1,
I. p. 305, Nalepka w załączeniu.
§ 305.
(KomUDikat Nr 6/37 Urzędu Morskiego w Gdyni).

408. Polaka. Zatoka Gdańska.
Latarnia Jastarnia-Mr. Przewidywana liki,vidacja latarni morskiej,
Poz. gg. przybl.: 54o 39' N. 18° 47' O.
Szcugóly: Przewidziane jest w połowie
1938 r. ostateczne zgaszenie światła i lik·
widacja latarni Jastarnia - Bór. Dalsza
wiadomość o tym będzie podana pótnlej.
Mapy: Pol. Nr 1, niem, Nr 29, 51 i ()(),
Spis latarń:

1. p, 12.

m

408. Pologne. Golfe de Gdańsk.
Phare Jastarnia • B6r. Suppression

prevue des pharea.
Siiualion: 54° 39' N. tSo 47' O.
Details: On prevoit l'extinction definili"e
et la suppression du phare Jastarnia-Bór,
vers la moitie de l'annee 1938. L'infonna·
lion precise sera publiee ulterieuremenł,
Carles: Pol. N° 1, allem. N° 29, 51 et 60,
Pol. 1932. Dodatek Nr 1.
Lis-te des phares: Pol 1932. Suppl. N° l,
§ 12.
(Komunikat Nr 6/37 Urzędu Morskiego w Gdyni).

0,3
0,6
0,3
0,6
0,3

przerwa

Situation: 54° 42' 07" N. 18° 41' 13" O.
Dale: 15 novembre 1937 environ,
Coractere: Eclat blanc, periode 4 s (F. 3 e.).

8

s

Mm.

W pobllżu tego światła projektowana jest budowa nowej latami mor•
skiej, Jastarnia.
Dalsze wyjaśnienia będą podane p6tniej.

Mapy: Pol. Nr 1 i 3, niem. N° 29, 51 i 60.
Spis latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr 1,

L p. 11 (str. 16) - n-alepka w załączeniu.

s
s
s

s
s

1.9 •
Periode: 4 ,0

s

Szczegóły:

0,3
0.6
0,3
0,6
0.3

eclat ••
eclipse •
eclat ••
eclipae .
eclat • •
eclipse .

1.9 s
Okres: 4,0

4

prevu.

s
s
s

tródlo iwiatla: Acetylenowe.
Wysokość światła nad wodq: 20 ro.
Widzialność:

409. Pologne. Golfe de Gdańsk.
J..tarnla. Feu nouveau. Nouveau phare

s

Source lwnin,use: Acetylene,
Hauteur au~dessus de la mer: 20 m.
Porlee: 4 M.
Details: Pres de ce feu un nouveau phare
est prevu. Nom du phare "Jastarnia".
Les informations precises seront publieea
plus tard.
Cartes: Pol. N° 1 et 3, allem. N° 29, 51 et 60.
Lillte des phares: Pol. 1932. Suppl. N° 1,
§ 11.

(Komunikat Nr 6/ 37 Urzędu Morskiego w Gdyni),

410. Polska. Zatoka Gdańska.
Rozewie. Obniżenie tonu radiolatarni.

, 410. Pologne. Golfe de Gdaii•k•
Rozewie. Rabaissemenł du ton du ra-

Poprzednia wiad.: W. ż. XU/183-1936,
Poz. gg.: 54° 49' 55" N, 18° 20' 21" O.
Czas wprowadzenia zmiany: 1 listopada

Avis anterleur: A. a N. XIl/183 - 1936.
Situation: 54° 49' 55" N, 18° 20' 21" O.
Dale de l'inlroduction de la modification:

Szczegóły.

Delailr. Sur le radiophare Rozewie sera

diophare.

1937 r ,

1 novernbre 1937.

Na radiolatarni Rozewie ustawiony jest nadajnik. który w wyżej oznaczonym terminie przejmie nadawanie ustalonych sygnałów w tonie o oktawę niż
szym od dotyche2:asowego nadajnika.
Wysokość tonu nowego nadajnika: 376.
Pozońale 1JZczególy: Bez zmiany,

lnstalle un nouveau ernetteur, qui a la
date sus-mentionnee commencera l'emission, une octave plus bas que l'emetteur
present.

Hauteur du ton du n9uveau emettear: 376.
Aulres details: Sans modillcation.

Uwaga, W razie zepsucia się nowego

Remarquer Au cas ou le nouvel emet•
teur se trouverait hors etat de fonctionnement la diffusion dee signaux
du radiophare serait continuee par
le vieux emetteur (I'emetteur present) dont la hauteur du ton est 752.

Spis latarń:

Lisie des phares: Pol. 1932. Suppl. N° 1.

nadajnika nadawanie sygnałów r adiowych będz:ie odbywało się za
pomocą starego (dotychczasowego)
nadajnika o wysokości tonu 752.
Pol. 1932. Dodatek Nr 1.

I. P• 302 (dopisać odręcznie).

§ 302 (ajouter )es informations
(Komunikat Nr 6/37, poz;, 1 Urzędu Morskiego w Gdyni).

a la main),

IV

411. Polska. Zatoka Gdańska
i Pucka. Z_iirządzenia zimowe.

411. Pologne. Golfe de Gdańsk
et Bale de Puck. Dispositions hivernales.
Avis anterieur: A. a N. VII/137 -

Poprzednia wiadomo§ć: W. Z. Vll/ 137 1937 r.
Czas wykonania: Po 1 Listopada 1937 r.
na okres zimowy do I kwietnia 1938 r.

412. Niemc:y. Płllau (Pilawa). Strzelania.
Czas strzelań: A. 15 października 1937 r. od 0900 do 1200 godz. i
1400 „ 1700
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"

"
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"
"

.
ff
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"

..

1830
0900
1400
0800

2230

" 1200

.
"

1700
1200

..
...
"

B. 21
1000
1400
"
"
z wybrzeta pomiędzy Gr. Hubnicken
i Kreislackm
w kie.
runku morza.
ff

Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
ad p-kt A: Wycinek koła o promieniu 5500 m, ograniczony: z lewej strony linią
prostą, przech odzącą od latarni Pillau do równole:iniLa 54o 40', oraz
łukiem kołowym dłul!ości 8500 m; z prawej strony linią prostą dłu
gości 300 m, przechodzącą na zachód od Neuhiiuser w k,-rku północ
nym do równoleżnika 54° 42'.
ad p-kt B: Wycinek koła o promieniu 4500 m, kfórego jedl'n bok stanowi wybrzeże pomiędzy wioskami Gr. Hubnicken i Kreislacken, drugi zd
bok. jaki wypadnie po zatoczeniu łuku długości 7000 m o wspomnianym wytej promieniu,
(N. f. S. - 4336/37).

413. Niemcy. Frisch~• Haff (Zalew świeży). Kanał Królewiecki.

Usunięcie pław.

Poz. gg. przybl średniej pary pław: 54° 42' N, 20° 27' O.
Szczegóły: W Dammkruger Geraden usunięto ostatnie 3 pary pław, a mianowicie,
na północnej krawędzi kanału: 3 pławy stożkowe czarne: 92, 93 i 94, oraz na południo
wej krawędzi kanału; 3 czerwone pławy drążkowe: R 4, S 4 i T 4.
Mapy: Niem. Nr 23 i plan C.
f.:ocJe: Niem. Sbb. Osfsee S 1931. str. 336.
(N. f. S. - 4337/37).

łlł. Niemcy. Pommerac:he Buc:bt. Misdroy i Zinnowltz. Usunięcie pław.
Poprzednia wiadQmość: W. ż. Xl/228 - 1937 r.
Poz. gg. przybl.: a) 53° 56' N. 14° 27' O.
b) 54o 05,7' N. 13° 58,2' O,
c) 54° 05,3' N. lJO 55,9' O.

Szczegóły:

Na okres zimowy usunięto 4 białe pławy drążkowe, znajdujące się na przedłu
teniu linii pomostu kuracyjnego przed Misdroy. Dla oznaczenia w tym czasie
mielizny kamienistej, wyłożono na północnym jej cyplu jedną białą pławę drąt
kową z napisem „Misdroy-Seebriicke-N oraz z gałązką drzewa u szczytu.
2. Na okres zimowy usunięto 2 białe pławy drążkowe; Zinnowitz•Bank-S i ZinnowitzBank-N, mające znaczenie tylko dla lokalnej komunikacji statków kuracyjnych.
1.

(N. f. S. -

n.

"
"

strzelań:

1937.

Dale: Pour l'biver: du 1 novembre 1937
au 1 a vril 1938.
Details:
Szczegóły:
a) On enlevera pour cette epoque łoua
a) Zostaną usunięte wszystkie letnie
les sigoes marins d' ete a insi que les
znaki nawigacyjne, oraz następujące
bouees el balises flottanles. les suipławy i tyki:
vantes:
t. balises flotlantes dans le cbenal
t. łyki w kanale wejściowym do
d'entree au port de Puck,
portu Puck.
2. pława „RZ-O" (Rzucewo - Osi).
2. bouee "RZ-O" (Rzucewo - Est).
3. balise flottante „BK-O" (Beka 3. tyka „BK-O " (Beka - Ost),
Est),
4. pława „DP-K" (Depke kierun4, bouee "DP-K" (Depke - direckowa),
tionelle).
5. pławy kan a łu Depke.
5. bouees du chenal Depke,
6 pławy i tyki wejściowe do Kuź6. bouees et balises flottantes
• nicy.
a l'entree de Kuźnica.
7. pława "HL-w• (Hel - West).
7. bouee "HL-W" (Hel- Oue;\
8. pława „RD-0" (Redłowo - 08#).
8. l,ouee „RD-0" (Redłowo- st•
b) Następujące pławy będą usunięte
b) Les bouees suivantes seront enlety/ko chwilowo w okresie silnego
veea qu'au moment d' une grande
ruchu lodów:
cbarrie des glaces:
1. pława „Hel-N" (Hel - Nord),
1. bouee „1Jel-N" (Hel - Nord),
2. pława „Hel-S" (Hel - Sad),
2. bouee „Hel-S" .(Hel - Sud),
3. pława „Hel-G" (Hel - Gra3. bouee) ,.Hel-G~ (Hel - demarniczna),
cative ,
4. pława „Gd-K" (Gdynia - kie4. bouee u"G>d-K" (Gdynia - dirunkowa).
rectione e •
5. pławy kanałowe w porcie Gdy5. bGodue1;s de chenal au port de
nia.
ynia,
O wyłożeniu znaków zimowych będzie
Les informations quant a la pose des
podana wiadomość pótniej.
sigoes biveruaux seront publiees plus tard.
c:) Zostaną zgaszone światła w basec) Dans le ~assin de Yacht les feux
nie taglowym (yachtowym).
seront etemts.
(Komunikat Nr 6/ 37 Urzędu Morskiego w Gdyni).
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4339/ 37),

415. Niemcy. Pommerache Bucht. Dievenow. Zapalenie światła lotniczego.
Poz. gg. przybl.: 54° 01,8' N, 14° 45,8' O.
Szczeg6ly: Na wieży kościelnej w Berg - Dievenow oraz w czterech miejscach
dookoła tej wieży zapalono po jednym stałym świetle czerwonym, dla orientacji lotni-

czej. Ponadto zapalono w kilku miejscach takiet światła na przestn:eni od West-Dievenow
do Fritzower See.
Wszystkie wyżej wspomniane światła słu!ą tylko dla komunikacji lotniczej i nie
posiadają żadnego znaczenia dla żeglugi morskiej.
Mapy: Niem. Nr 55, 114. 209.

Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 I 356 Uwagi.
Locje: Niem, Sbb. Ostsee S 1931, str. 289.

(N. f. S. -

4433/37).

VI

416. Niemcy.

Grełfswalder

Bodden. StralsandeJ'

teczne zapalenie świateł kierunkowych.
Poprzednia wiadomojć: W, Ż. XVD/354 -

Fahrwa■■er.

Osta-

417. (P) Niemcy.

Peene. Achłerwaaser.

Oz:nakQwanie toru wodnego

wyłoto5:::egóły: Celem oznakowania toru w~dnego do Balm dla ruchu małych statków

1937 r.

a) jedną białą mieliznlaną pławę Wassow-Siid ze znakiem południowy- u s
t _
na poz. gg.: 540 00' 20" N, 140 00' 38" O.
zezy u
b) !edną czarną pławę stożkową B 1 - n a poz. gg.: 53o 58' 46" N, 140 02' 00" o, oraz
c) 1edną czerwoną pławę drążkową BA - na poz. gg.: 530 58' 40" N, 140 Ol' 07" o.
Mapy: Niem. Nr 55,
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931, str, 245.
(N. f. S. - 4340/37).
418. (P) Niemcy. Mecldenburger Bucht. Lllbecker Bucht. Neu„
stadt. Wyłożenie pławy.
P•

t.

NABIEŻNIK

Poz. gg. dolnego iwiatła:
Po~. gg. górnego iwiatla:
Charaklerystyka iwiatla:
Wysokość św. nad wodą:
Widzialność:

DRIGGE.

54° 17' 28" N. 13°
54o 17' 40" N, 13°
Bla. zł. okres 5 •·
górnego - 24.5 ni,

09' 57" O,
09' 36" O.
(bez dozoru).
dolnego - 15,3 m.

6 Mm.

Podstawy latarń: Żelazne słupy kratowe wysokości 22,5 m i 12,4 m ze szczytowymi znakami: dla św. g6mego: biały stożek podwójny, zaś dla dolnego: biały trójkql,
wierzchołkiem ku dołowi.
·
Słupy kratowe pomalowane są w poziome pasy biało-czerwone, zaś białe znaki
szczytowe posiadają czerwoną obwódkę.
Kierunek świateł nabieżnika: 316° - od pławy L do iachylenia toru wodnego
przy pławie 16.

2. N A B IE Ż N I K A N DER S HO F {Gustower Wiek).
Poz. gg. dolnefo światła:
Poz. gg. górnego światła:
Charakterystyka iwiatla:
Wysokość św. nad wodq:

54° 16' 25" N. 130 07' 34" O.
54° 16' 20" N, 130 07' 10" O.
Blak. czw. gr. (2), bez dozoru.
dolnego -

22 m, górnego -

32,2 m,

Widzialność:

5,5 m.
Podstawy latarń: Szare żelazne słupy kratowe, wysokości 19.5 m (dolna stawa)
i 5,9 m (górna stawa) ze znakami szczytowymi: biały trójkąt z czerw. obwódką, wierz·
chołkiem do góry (d. stawa); prostokąt biały z dodanym u dołu trójkątem i czerwollłl
obwódką dookoła (g, stawa).
'
Kierunek świateł nabieżnika: 24go - od pławy 16 do zachylenia toru wodnego
przy pła.wie N.

3. ŚWIATŁO SEKT OR OWE DE V I N.

białego:

.. 96° do 107°,
zielonego:
., 107° do 119°.
Widzialność: św. białego - 3,5 Mm. czw. - 2 Mm.
1,5 Mm.
Szczegóły: Światło Devin wyznacza miejsce zmiany kursu przy zachyleniu toru
wodnego koło pławy N do Zie/graben (nabieżnika Donholm).
Mapy: Niem. Nr 141, 142. 145 (przedłużenie).

u. -

Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 I 583. 584, 585.
I,«je: Niem, Shb. Ostsee S 1931, str . 239 i 240. Uzup, 1937 r,
(N. f.

VII

s. -

Charakterystyka światła:

Przw. gr. (3):
przerwa ••
1a
kr. światło •
2 s
przerwa ••
l s
kr. światło • •
2 s
przerwa • •
1 a
dt. światło • --;....;.~...:
9 s
Okres: 16 s
Uwagdra: . W okresie _zamarzania zatoki, pława t a będzie zastąpiona przez czerwoną p1awf
qzkowq z napisem Newtadt. ,
.
Dotxchczasowa czarna pława wietyczkowa Neustadt - pozostaje na swojej dawneJ pozyc11,
Mapy: Niem, Nr 37 (plan), 36 i 69,
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 J 854 a,
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931, str. 179 i Uzup. 1937 r.
(N. f. S. -

419. Niemcy. Flensburger Forde.

"Flensburg".

Poprzednia wiadomość: W. ż. XVl/341 Poz. gg. przybl.: 54° 50' N, go 54' O.

4325 i 4420/37).

Ponowne zakotwiczenie latarniowca
1937 r.

b g'' S~czególy: ~akotwl_czono na powyższej pozycji gł!. właściwy latarniowiec hFlensur i 1ednocześn1e usumęło stamtąd latarniowiec zastępczy,
Spis lalarń: Niem. Lfv. 1937 II 16 i ustęp końcowy str. 4/5.
(N. f. S. - 4423/37),

Poz. gg.: 54o 16' 32" N. 13° 09' 46" O.
Charakterystyka światła: Przw. b. c:zw. zł•. okres 5 s (bez dozoru).
Granice sektorow światła: czerwonego: od 84° przez O do 960 •

•

Poz. gg.: 54° 04' ,58" N, 10° 49' 10" O, na wschód od linii świateł nabieżniko
wych, oraz w odległości 3,5 kabla na SSO od czarnej pławy wieżyczkowej Neat;(adt.
. Szczegóły: W iniejscu tym wyłożono j edną czerwoną pławę świetlną z białym
napisem Neustadt.

4435/37),

420. Dania.

Głębokości,

Tor wodny Smaaland.

Poprzednia wiadomość: W. ż. XVIll/382 Poz. gg. przybl.: 54° 52' N, 126 13,25' O.
Szczeg6ły:
wy1;10.siły:

Gr8n■UJ1d.

Tolke • Barre.

1937 r.

14. IX. 1937 r. głębokości w kanale pomiędzy Gamie -

a Ny Tolk.

przy wschodnief krawędzi • . • 4,7 m
w środku • • • • • • • • • • • 6,0 m
przy zachodniej krawędzi • • • 5,2 m
Locje: Niem, Shb. Belte 1926, str, 489 i Uzup. 1937 r,
(E. f. S. -

2958/37 i N. f. S. -

4237/37),

VIII

421. Dania. Tor wodny Smaaland. Orechoved•Maa11ed8. u~unięcie
świateł

i znak6w dziennych.
Szctegóły: Ostatecznie usunięto nalłępujące światła i znaki dzienne:
l. Na pnyslanl dla promu w Oreho1X1d:
a) stałe zielone światło - na głowicy mola zachodniego,
b) stałe czerwone światło - na głowicy mola wschodniego wraz z syreni,
mgłową,

c) 2 stałe białe światła kierunkowe (54° 57,6' N. 11° 51,3' O),
2. Na przystani dla promu w Mmmedo:
a) stałe zielone światło - na głowicy mola wschodniego,
b) stałe czerwone światło - na l[łowicy mola zachodniego wraz z ayre1111
ml[łową,

c) stałe światło białe na kr6tkim molu kierunkowym (54° 58,6' N, tt ~3,8' O).
0

Mapy: Niem. Nr 90.
Spis lala.rń: Niem. Lfv. 1937 li, 1208, 1212, 1216, 1228, 1232, 1240.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str, 464- 466.
(E. f, S. -

3145/37).

422. Dania. Tor wodny Smaaland. MasnedaUlld. Nowy most. Swiatła

.

przepustowe.
Poz. gg. przybl.: 54° 59,8' N, 11° 53,7' O.
Szczegóły, W dniu 26-go września 1937 r. nastąpiło otwarcie nowel[o mostu dla
ruchu kolejowego i kołowego przez cieśninę Masnedsund.
·
Na mośtie ustawiono maszt do p odnoszenia sygnałów świetlnych, slutących do
rel[ulowania ruchu statków przez przepusty mostowe, a mianowicie:
a) 1 czerwone światło: .,przejście wzbronione. lub statek powinien się zakotwiczyć",
b) 2 czerwone iwiaJla: "przejście wolne tylko dla statków, idących ze wschodu na
zachód".
c) 3 czerwone iwiat/a: "przejście wolne tylko dla statków. idących z zachodu na
wschód".
dj 1 fioletowe światfo w połączeniu z jednym z sygnałów ad b) lub c): .,statek mote
by~ przeciągany przez most".
Opuszczenie jednego lub 2 świateł ad b) i c) w dół, wraz z przeciągłym sygnałem dźwiękowym, oznacza, że przejście przez most jest wzbronione (most nie będzie
otwarty), pomimo sygnału zezwalającego na to przejście.
W porze nocnej, na filarach ograniczających przepusty mostowe, będą się paliły
przepisowe światła: czerwone po lewej stronie przepustu i zi ęlo1;1e po prawej jego
stronie.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 U dodatek Nr 140.
Locje: Niem. Sbb, Belte 1926, str. 467 i Uzup, 1937 r .
(E. f. S. - 3027/37 i N. f. S. - 4424/37).

423. Dania. Tor wodny Smaaland. UJv•hale L8b. Ułożenie kabla
podwodnego.
Poz. gg.: a) 55° 02' 54" N. 12° 14' 24" O (Ulvshale),
b ) 55° 02' 59" N, 12° 13' 53" O (Nyord).
Szcz,góly: Pomiędzy Nyord i Ulvshale ułożono kabel telefoniczny, Dla oznaczenia kierunku kabla został ustawiony nabie.tnik z dwóch staw kablowych w Ulvshale
na poz. gł[. ad a).
Mapy: Niem: Nr 56.
Locje: Niem. Sbb. Belte 1926, str. 471.
)
(E. f.
2895/37 i N. f. S. - 4236/31 •

s. -

IX

424. (T) Dania. Tor wodny Smaaland Bo
t
""
hage. Przywrócenie normalne; charakterystyki świ~Ha. gea rłim. :»wiatło Sten•
Poprzednia wiadomość: W. ż. XIV/308 - 1937 r.
Poz. gg. przybl.: 55° 06' N. l ł° 13' O.
Szcz,góly: Światło Stenhage ponownie świeci . k ś .
wiatło błyskowe o okresie= 5 s
z czerwonym i zielonym sektorami (Błak. czw.
Mapy: Niem. Nr 56,

J:..f

Spis łatani: Niem. Uv. 1937 Il 1275,
(E. f. S. -

3022/37 i N. f. S. -

4350/37).

425. Dania. Kattegat. s:111 d R
" aa • ev. SnekkelUb. Głębokośf i prze-

sunięcie pławy.
ł,

Poz. gg.: 56° 02' 23" N, 110 160 45"

o.

S~czególy: NajmnieJsza głębokość w tym miejscu wynosi zaledwie 3,4 m.
2. Biała płaskościęta pława · d
· tł
d•
północną kra węd· · li z Jedną m,o II w oł u szczytu została przesunięta na
gg.: 560 02' 24"
m;~o ~~Y 4~" t.i wyłożona łam na głębokości 6,1 m na poz.

N,

Mapy: Niem, Nr 62 i 183.
Locje: Niem. Shb, Skagerrak 1927, str, 194.

(E, f. S. -

2981/37 i N. f. S. -

4353/37).

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj.

A. lw)lman, kmdr ppor.
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Ćwiczenia minowe,
Ostrzeżenie • • • •

IJ. DanJa.

DL

ustawianie zagród minowych. • . • • • . . . • • . • • . • • , (T)
Wykresy do określania pozycyj z sygnałów radiolatarni
i syreny wahadłowej w Gdyni i Helu.
(Diagrarumea pour determiner les situatlons des navir es
d"apres les signau:x du radiopbare et de la sirene a pendule a Gdynia et Hel).

Zaląeznfld

(Annexe•)•

◄44

I.

426. Pobka. Zatoka Gdaui•ką.
Gdynia, Reda. Baza szybkości dla

ł26. Pologne. Golfe de Gdań•k•
Gdynia• Rade. Base de vitesse pour

małych jednostek -

zli kwidowana.
Poprzednia wlacl.: W. Ż. VJil/35 - 1933.
Szczegdly: Baza szybkośd dla mafycb
statków na redzie Gdyńskiej została zlikwidowana.
Mapy: Pol. Nr 2, Niem, Nr 29.

lcs petites unites annulłe.

Avis anterieur. A. a. N. VIII/35 - 1933.
Details: La base de vitesse pour les pe.
tiles unitłs en rade de Gdynia est annulh,

Cartes: Pol N° 2, Allem. N° 29.
Instructions nautiques: Pol. 1933. La correction en page 236 (du Suppltment N° 1/34)

L-Ocje: Pol. 1933. poprawkę na str, 236
(z Uzupełnieni a Nr 1/ 34) skreślić.

a rayer.
Spia rzeczy. Table
I. Polaka.

n.

Niemcy.

de■

matierea.

(Kier. Prac Pom. Hydr. Nr 700 z 5/X 1937).

u.

n:ybkości dla
. • . . • •. . • • • •
(Gotle de Gdańsk. Gdynia, Rade. Base de vtlesse pour
les petites unites annulłe).
•
. • . . • • • • • • • • •
zenl a zimowe
Bałtyk. Zarząd

Zatoka Gdamka. Gdynia, Reda. Baza

małych jednostek zlikwidowana

427. Niemcy. Bałtyk. Zarządzenia zimowe.

427

Stolpmiinde (Ujście Slrzpii). Usunięcie pławy św ietlnej (T) 428
Na SW od Deep (Ujście rzeki Rega). Str:ielania przeciw429
lotnicze • • , • • , • • • • • • , • • • • • • • • • •
Grellswalder Bodden. Wschodni tor W?dny do S!rauł1!11ui

Ostateczne ustawienie nabieżników

I

zapalenie śWta e

430

Mecklenburger Bacht. Liibecker Bucht. Neustadt. Zmiana

431

świateł i sygnały mgłowe

..
"

..

I

"

Dania.

..
.
..
..
..

..

"

"

"

"

ft

• . • • • • • • • • • • • •
Lubecku Bucht. Latarnie lotnicze - czas świecenia ,
Kieler Bucht. Strzelania artyleryjskie i c. k. m, z lądu
w kierunku morza , • . • • . • • • • • • • ·
Kieler Bucht. Strzelania artyl eryjskie • • • • • · • •

Tor wodny Smaoland.

kości • • • • · • · · · · • · · • · · • • ·

Głębo-

. . . . .(

Gronsund. Tolke-Barre.

Sund. Na S od portu Prouesten. Usunięcie łyk • • •
Sund. Port Prouesten. Głębokości • • • • • • • • · •
Sund. Latarniowiec Lappegrund. Ponowne zakotwiczeni e
Wielki Bełt. Langeland. Stoense Lob. Zgaszenie światła
Wielki Bełt. Ramso Sund. Pławy Kliipen - dodat-

Kurl•ebea Haff (Zwew Kuroński), Okręg TyJłycki. Wszystkie znaki
lebiie zostały zastąpione znakami _jesiennymi
Frucbe• ffąff fZalew SwJeiyJ. Ustawianie zimowych znaków rozpocznie
się 8 listopada 1937 r.
Swinemllad e (Świaloajścle). Zastąpienie letni.e h znaków przez znaki zimowe
nastąpi w ciągu miesiąca listopada 1937 r.
Ost. Zamiana znaków letnich na zimowe rozpocznie się 1-go listoStral■undr,
pada 1937
• Bucht. Zamiana znaków letnich na zimowe nastąpi do dnia 8 listoWfamar
rt
pada 1937

432
433
434
T)

435
436
437

438
439

(N. f. S. -

428: (T) Niemcy. StolpmGnd e (Ujłcle Slupii). Usunięcie pławy świetlnej.
Poprzednia wiadomoił: W. ż. XIX/391 - 1937 r.
Poz, gg. przybl.: 54° 36,1' N. 16° 50,9' O, .około ½ Mm oa NNW od wejścia

portowego.

Suz11góly: Ueunięto ci:arną pławę świetlną.

SSO od

pławy świetlnej

Niem. Nr 58.

pomiędzy nią,

a

głowicą

Zakończono p race wiertllicze na
wschodniego tnola .

Mapy.
Spis lalarń: Niem. Lfv. 1937 I 330 i uwagi,
Locj11: Niem, Shb. O1bee S 1931, str. 302.
(N. f. S. -

+IO

kowe ezczegóły • • • • • • • • • • • • · • • · · • ·
Wielki Bell. Kalundborg. Zapalenie świateł kierunko- (P) 441
• P) 442
wycb (nabieżnika) • • • ·
• \) Hl
Moly Bełt. Port Apenrade. Zmiany w światłach
•(
•
•
.
Kattegat Limliord. Port Ti,ted. Wrak. •

4758/37),

4760/37).

429. Na SW od Deep (Ujłde neki Rega) • Strzelania przeciwlotnic ze.
Poprzednia wladomoU: W. ż. XIX/ 393 - 1937 r.

Szczegdły:

Podane w

powyższym

prudłużone do 21 grudnia 1937 r.

komunikacie strzelania przeciwlotnic ze,
(N. f. S. -

zostały

4554/37).

u

430. Niemcy. Greifawalder Bodden. Wschodni tor wodny do
Straleundu. Ostateczne us.tawiepie nabieżników i zapalenie świateł.

t.

NABIEŻNIK

F ALKENHAGEN.

Poz. fi. przybL a) górnego światła: 54° 13' N, 13° 17' O.
b) dolnego światfa: 54° 13' N, t3° 18' O. w odległości 920 m
od górnego światła.
Charakterystyka łwiateł: Bla. (blask 2 s, przerwa 3 s, okres 5 a). jednocześnie
zapalające się, bez dozoru.
Wysokoać łwlatel nad wodą: górnego: 21 m, dolnego: 12 m.
Widdalność łwiatel: górnego: 13 Mm, dolnego: 11,5 (13) Mm.
Podstawy świateł: Szare żelazne stawy kratowe, przy tym, g6rna stawa posiada
u szczytu czerwony podwójny stotek. dolna zaś durową tablicę w czerwone i białe
pasy poziome.
Kierunek świateł nableinika: 277° - wyznacza tor wodny od pławy kierunkowej
Palmerorl do św.·dzw, pławy Palmerorl I.

Wysokośt świateł nad wodą:

górnego: 34 m, dolnefo: 17,5 m,
górnego: 15,5 Mm, dolnego: 13 (16) Mm.
.
Pods~awy iwiatel: Szare telazne kratowe stawy, górna z białym podwólnym stoż•
k1em w pionowe pasy czerwone, dolna zaś z aturową tablicą w pionowe pasy
Widzialność świateł:

czerwono-białe.

Kierunek świateł nabieżnika: 29JO - od pławy J do
Mapy: Niem. Nr 141 (4), 142.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 I 577. 578, 579, 582.
Loc/e: Niem. Sbb. Ostsee S 1931, str. 239.

pławy

C.

(N. f. S. -

4643/37).

431. Niemcy. Mecklenburger Bucht. Lllbecker Bucht. Neuatadt.

ZmiJlna świateł i sygnały mgłowe.

Poz. gg.: 54° 05' 54" N, 10° 48' St" O.
Szczegóły.

2. N AB IE Ż N I K MA L T Z I N.
Poz. gg. przybl.: 54o 14' N, lJO 21' O, odległość pomiędzy stawami

nabieżnika

675 m,

Charakterystyka świateł: Przw. d. (przerwa 1 •• światło 4 •• okres 5 s), jednocześnie zapalające się, bez dozoru.
W~okość świateł nad wodą: górnego: 22 m, dolnego: 12 ~Widdalnoać: 5 Mm.
Podatawy iwiatef: górnego: czarna drewniana stawa z galeryikll i czarnym stoż•
kiem podwójnym u szczytu.
dolneao: biała, okrągła, kamienna wieżyczka z czarnym pasem
pionowym.
Kierunek świateł nableinlka: 313,5° - wyznacza tor wodny od pławy Palmerorl I
dp pławy 8.

3. N A BI E

Ż

b) Elektryczny membranowy nadajnik powietrznych
Wysokość tonu: 500,
Ch<.rrakterystyka: Litera Morse·a "N":
dźwięk
3 s
przerwa
1s
dźwięk

przerwa

N I K G RA B O W.

Poz. gg. przybl. a) górnego światła: 54° 14' N, 13° 24' O,
b) dolnego światła: 54° 14' N. 13° 23' O, w odległości 450 m
od górnego.
Charakterystyka świateł: Pn:w. gr. (2) ezw., okres 10 •• bez dozoru.
Wyrokoać awlatel nad wodą: górnego: 19,3 m, dolnego: 12 m.
Wtddalność: około 5 Mm,
Podstawy świateł: górnego: szara telazna kratowa stawa ze znakiem szczytowym:
biały pro■tokąt i czerwony trójkąt wierzchołkieJD ku
dołowi.

dolnego: szara telazna kratowa stawa ze znakiem szczytowym:
biały trójkąt wierzchołkiem do góry.
Kierunek nableinika: 99°, wyznacza tor wodny od pławy 8, do pławy J.

4. NAB IEŻNI K DEVIN.
Poz. gg. pr:ybl. a) g6rnego światła: 54° 17' N, 13° 10' O,
b) - dolnego awiatla: 54° 16' N, tł° 11' O, w odległości 1150 ID
od górnego.
Charakterystyka łwiateł: Przw. (przerwa t s, świaUo 4 s, okres 5 s), jedno·
cześnie zapalające się, bez dozoru,

III

głowicy zbudowanego mola na zachodniej stronie toru wodnego, przy daw•
nej szkole jachtowej. ustawiono:
a) Stale światło czerwone (S. czw.), dookoła widoczne, na szarej telaznej
podstawie.
Wysokość światła nad wodą: 9 m,
Widzialność światła: 4,5 Mm,

t. Na

sygnałów mgłowych.

1 s
•• 15 s
okre 1: 20

2. Jednoczdnie zmieniono kolory portowych

1

świateł

kierunkowych, a mianowici1::
dotychcz. czw. na zł.
,.
Wallburg:
.,
zł.
na czw.
,.
wewn. portu:
"
czw. Da zł.
Ponadto stawy nabieżników: Jachtschule i Seeburg otrzymały znaki szczytowe
w postaci białych tróiklltów, wierzchołkami do góry.
Mapy: Niem. Nr 37 (plan B).
Spis latarti: Niem. Lfv. 1937 I 855a, 856, 8S7, 858, 855,
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931, str. 179.
(N. f. S. - 4657/37).
nabieżnika

Seeburg:

Lłlbecker Bucht. Latarnie lotnicze czas Awieceoia.
Poprzednia wiadomoić: W. ż. VIII/167 - 1937 r.
Szczegóły. Latarnie lotnicze: Schursdorl, Gr. Schtamin i Gorlz świecił obecnie
od godz. 2300. at do wschodu sło6ca.
Uwagat Zastrzega się możliwość zmiany czasu świecenia.
(N. f. S. - 4548/ 37).

452.

IV

433. Niemcy. Kleler Bucht.

Strzelania artyleryjskie i c, le. m. z lądu

w kierunku morza,
strzelań: Od 1 do 30 listopada 1937 r„ w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki: od 0800 do 1400 godz.
Granice zagroionego obszaru morskiego i powietrznego:
północna:
równoleżnik 54° 25.0' N,
południowa:
.,
54° 18,8' N,
wschodnia: południk
Ul° 52.3' O.
zachodnia:
.,
100 39.5' O.
Wysokość lotu pocisków: Do 1000 m,
b) CzCl8 strzelati: 1, 8, 15, 22 i 29 liatopada 1937 r„ od 0800 do 1700 godz.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
północna:
równoleżnik 54° 32' N,
południowa: linia brzegu,
wschodnia: południk
10° 13' O.
zachodnia:
"
10° 05' O.
Szczegóły: Strzelanie będzie się odbywało z brzegu w okolicy miejscowości
Stohl i tylko z c, k. m.
Wysokość lotu pocisków: Do 1000 m,
(N. f. S. - 4659 i 4660/ 37).

a) Czas

434.
Czas

Kłeler

Bucht. Strzelania artyleryjskie,

strzelań:

Od 29 listopada do 4 grudnia 1937 r. i od 13 do 18 grudnia 1937 r.
codziennie od 0800 do 1800 godz.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
północna:
równoleżnik 54° 37,0' N.
południowa:
,.
54° 29,7' N.
wschodnia: południk
100 16.0' O,
zachodnia:
,.
100 05,0' O,
Szczegóły: Zagrożony obszar obstawiony będzie okrętami stratniczymi.
(N, f. S. - 4556/37).

435. (T) Dania. Tor wodny Smaaland. Gr8neuud. Tolke • Barre.

Głę_bokości.

Szczegóły: Na wschód od 9,1 m głębokości basenu p~rtowego, pogłębiony został
pas wodny szerokości około 50 m do głębokości 8,5 m. Pas ten ciągnie się od białej
pławy z wiechciem słomianym wzdłut izobaty 9,1 m do wewnętrznej części basenu
portowego.

Mapy: Niem. Nr 246, 289.
Locje: Niem. Shb. Belle 1926, str. 365 i Uzupełn. 1937 r.
(E. ł. S. -

3047/37 i N. f. S. -

4447/37).

438. Danła. Sund. Latarniowiec Lappegrund, Ponowne zakotwiczenie.
Poprzednia wiadomość: W. ż. X/221 - 1937 r.
Poz. gg. przybl.: 56° 04' N. 12° 38' O.
Szczegóły: 29. X. 1937 r. ponownie został zakotwiczony latarniowiec LappegrunJ

na powyższej pozycji, skąd jednocześnie usunięto zastępczy latarniowiec.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 Il 1655.

Locje: Niem. Sbb. Belte 1926. str. 331.
(E. f. S. -

3282/ 37 i N. f. S. -

4655/37).

439. Dania. Wielki Bełt. Langeland. Stoense L8b, Zgaszenie światła.
Poz. gg. przybl.: 55° 07' N. 10° 53' O.
Szczegóły:

Stałe światło białe zostało zgaszone, w związku z czym nalety go

skreślić n a odnośnych mapach i podręcznikach nawig,

Mapy: Niem, Nr 12. 46.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 n 724.
Locje: Niem. Shb. Belle 1926 r., str. 238.
(E. f, S. -

440. Dania. Wielki Bełt. Ramsa Sand.

szczegóły,

3147/37 i N. f. S. -

Pławy Kliipen -

4565/ 37).

dodatkowe

Poprawiona poz. gg.: 55° 30' 28" N, (55° 30' 34" N, w/ g mapy niem. Nr 46),

o.

Poprz.dnia wiadomość: W. Ż, XX/420 - 193~ r.
Poz. eg. przybl.: 54° 52' N, 12° 13,25' O.

Szczegóły:

Szczegóły:

Świetlno - bucząca pława będzie znajdowała się na pozycji w ciąl!u całego roku

10° 45' 23''

13. X. 1937 r. głębokości w kanale pomiędzy Gamie- a Ny- Tolk
wynosiły:
pny wschodniej krawędtl • • 4,9 m.
w środku kanału • , • • • • • 5,9 m,
przy zachodniej krawędzi . • • 5,2 ro.
Locje: Niem. Shb, Belte 1926 r., str, 489 i Uzup. 1937 r.
(E. f. S. - 3297/37).
Usunięcie tyk.
Ostatecznie usunięto następne znaki nawigacyjne:
N,
a) biała tyka „Gamie Provesten N" z wiechciem s łomy z poz. gg.: 55 40', 36"
„ O.
120 38 31
b) czerwona tyka "Próvesten Wrack S" z miotłą do góry, z pozycji znajdującej się
około SO m na S od tyki a).
Mapy: Niem, Nr 246, 289, 329,
Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str, 365 i Uzupełnienie 1937 r,
(E. I. S, - 3218/37 i N. f. S. - 4649/37).

436. Dania. Sund. Na S od Porta Provesten.
Szczegóły:

V

437. Dania. Sund. Port Prtivesten. Głębokości.
Poz. gg. przybl.: 55° 40.6' N, 1Zo 38,3' O.

°

Biała płaskościęla pława z mioUą w dół nie będzie więcej wystawiana,

i tylko w wyjątkowych wypadkach. (bardzo silne lody), zostanie czasowo zastąpiona
przez białą pławę drążkową.
Mapy: Niem, Nr 11. 46.

Spu

latarń:

Niem. Lfv. 1937 II 970.
(E. f. S. -

441. (P) Dania. Wielki

kowych.

Bełt.

3051/37 i N. f, S. -

Kalundborg. Zapalenie

4446/37).

świateł kierun-

1. NA BIEŻNIK FIORDOWY.
Poz. gg. górnego światła: 55° 39' 27" N, 11° 07' 03" O.
Poz. gg. dolnego światła: 55~ 39' 38" N, 11° 06' 15" O.
Charakterystyka świat/o: stałe - czerwone (S. czw.).
Wysokość św. nad wodą: górnego: 20 m,
dolnego: 10 m.

VI

Widzialność św.:

górnego: 14 Mm,
dolnego: 11 Mm,
Podstawy latorń: białe kratownice z tarczą trójkątną u szczytu:
dla górnej stawy wierzchołkiem w dół,
dla dolnej stawy wierzchołkiem do góry.
Wysokośt ł!órnej stawy: 13 m,
Wysokość dolnej stawy:
9 m.
Kierunek nabieżnika: 112,6° - prowadzi przez fiord.

2. NABIEŻNIK PORTOWY.
Poz, gg. dolneto światła: SSo 40' 31" N, 11° 05' 46" O,
Poz. gg. górnego świotla : 160 m w krk, 20,6° od dolnego św.
Chorakterystyka światła : stale - zielone (S. zl.).
W)'6okość św. nad wodą: dolnego: 7 m,
górnego: 13 m,
iw.: dolnego: 10 Mm,
górnego: 12,5 Mm.
Podstawy lotarri: stawa dolna: czarny pal wys. 9 m, z trójkątem (wierzchołkiem
w dół) u szczytu,
stawa górna: :tołty komin wys. 35 m. z trójkątem (wierzcliołkiem do góry), uwieszonym na wysokości 10 m.
Mapy: Niem. Nr 11, 46, 183 (plan A),
Spis latom: Niem, Lfv. 1937 Il 938, 937, 939, 939 a.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 208, 209.
Widzlalnolł

(E. f. S. -

442. (P) Dania. Mały Bełt.

światłach.

w

'3052/37 i N. f. S. -

4445/37).

Port Apenrade (Aabenraa).

Zmiany

t. Poz. gg. przybl.: 55° 02,4' N, go 25,8' O. na molu ochronnym poludniowefo basenu portowego.
tam światło przerywane 3 sektorowe (b. czw. i zl.),
kierunkowe światła stałe zielone (S. zL).
nad wodą: dolnego: 8 m,
górnego: 13 m,
Uwa1ras Nabieżnik ten wskazuje tor wodny o głębokości 8.5 m,
prowadzący do portu Apenrade.

Szcngóły: Znajdujące się
zostało zastąpione przez 2
Wysokość św.

..

2. Poz. gg. przybl.:
Szczetóły:

Na zachodniej stronie

południowego

basenu portowego.

Znajdujące się tam stałe światła zielone zostały ostatecznie zga-

szone,

!ł.

Poz. gg. przYbl.:

Na zewnętrznym końcu mola.
basenami portowymi.

Szczegóły:

Znajdujące się tam stałe światło
zastąpione przez światło Przw.

przerwa
światło • .

pomiędzy

lilarym i

południowym

2 sektorowe czw. i zł., zostało

czw.,

zł.a

2 s,
3 s.
Okres: 5s

Mapy: Niem. Nr 38, 39 (1) i plan.
Spis latarri: Niem, Lfv, 1937 II 118, 120, 121, 122.
(E. f. S. - 3053/ 37 i N. f. S. -

vn

4444/31).

443. (T) Dania. Kattegat. Umfiord. Pod TJsted. Wrak.
Poz. gg. przybl.: 56° 55' (55") N, 8° 46' (30") E. 2.5 Mm na SOdO od portu
Tided.
Szczeg6ly: W miejscu tym zatonęła skrzynia kiesonowa. Głębokość nad wrakiem
skrzyni wynosi 6.2 m. Na WSW od wraku wyłożono pławę wrakową z 1 flagą zieloną
u szczytu.
Mapy; Niem. Nr 102.

(E. f.

444. (T) Dania.

s. -

3298/37).

Cwiczenia minowe, ustawianie zagród i pól minowych.

Ostrzetenie.

t. WIELKI BEL T.
Czas ćwiczeń: Od 29 października do 11 listopada 1937 r,
Granice zagrożonego obszaru morskiego dla żeglugi: Tor wodny na puestrzeni
pomiędzy r6wnoleinikami:
a) białej tyki z 2-ma miotłami na mieliźnie Elefant Grund (55° 32,4' N),
b) białej tyki z 3-ma miotłami na mieliźnie Omó Staalgrunde (55° 02,7' N),

2.

M A L Y B E L T.

Czas ćwiczeń: Od 12 do 16 listopada 1937 r.
Granice zagrożonego obszaru morskiego dla żeglugi: Na
latarni Skoklnoes (54° 58,4' N).

północ

od r6wnolemika

3. TOR WODNY NA W OD SAMSO I ZATOKA AARHUS.

Czas

ćwiczeń:

Szczegóły:

Od 17 do 25 listopada 1937 r.
wymieniony w tytule obszar morski nalety

Cały

uwdać

za zagrożony.

(E. f. S. - 3339/37).

Dl.
Zah\cznlkb Wykresy 4o

określania

sygnałów radiolatarni
wahadłowej w Gdyni i Helu.

pozycyj z

i syreny

Annexes1 Diagrammes pour d~terminer les situations des navires d'appes
les signaux du radiophare et de la sirtoe
a pendule a Gdynia et Hel.

Szef Biura Hydrograficznego Mar. WoJ.

A. Rllyman, kmdr ppor.

WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE

AVIS AUX NAVIGATEURS

I.

445. Polaka. Zatoka Gdatiaka.
Gdynia-port. Kanał Portowy. Ułoże

445. Pologne. Golfe de Gdańak.
Gdynia-port. Ch'1nal du Port. Pose

nie kabla.

du cabie.

Poz.

BIURO HYDROG RAFI CZ NE
MARYNARKI WOJENNEJ

BUREAU HYDROGRAPHIQUE
DE LA MARINE DE GUERRE

WARSZAWA, UL WAWELSKA 7

WARSZAWA(VARSOVIE)WAWELIKA7

Oługo6oł 13eografłoz.ne

Longitud•• g~ogr. Greenwich„ Covre et relł·
"•mente vraia 0 °- 860° J)ł'ie de la m6r dan•

od Greenwich. Kurey

I pelengi rzectywl eto cd o• d o 860° według
ruchu wskazówki zegarowej liczon• od mo·
n ■ • Granice aektorów latarń morakich od
ml>ria. Głębokości v, metrach przy średnim

le ael\8 d e l'aiguitle d 'une montre. Limit••
des aeoteurs des pharea donn6es de fa mer.
Profondeura en młtres rśdu its au niveau
moyeq de la mer.

etanie wody.
Preaumłt'ata roczna: e-PojedJllczJ n~mer:
0-35

Wydanie XXll (141)

15/XI

Zł
Zł

Souscription annuelle:

Exemplaire

Rok 1937

~paŃ:

Edition XXII (141)

e-- Zł
0·36 li

15/XI

Ann~ 1937

u.:

54° 32' 17" N. 18° 32' 05" O.
Szczegóły:
Między Nabrzetem Jugoslowiońskim a Basenem Nr 2 (Marynarki
Wojennej) z.ostał ułożony kabel.
Przebieg kabla oznaczony: •

a) Od

strony Oksywia (N):
drewniany 9 m wysokości,
nim żółta tablica z czarnym
sem „Kabel, nie rzucać

słup

a na
napi-

kotwlc - No Anchorage".
b) Od strony Gdyni (S): taki sam
napis na ścianie nabrzeża.

Situation: 54° 32' 17" N. lSo 32' 05" E.
Details: Entre le Quai Yougoslave et le
Bassin NO 2 (de la Marine de Guerre) on
a pose un cabie.
La position du cabie, a ete marquee
de la mani~re suivanłe:
a) Du cóte de l'Oksywie (N): un poteau en bois, 9 m de hauteur portant un tableau jaune avec inscriplion en noir: ,.Kabel, nie rzucaćkotwic - NoAnchorage".

b) Du cóle de Gdynia (SJ: une inscrip-

lion idenłique sur la muraille du Quai.

Mapy: Pol. Nr 1. 2; niem. Nr 29.

I. Polska.

Spis rzeczy. Table de• matleres.
Zatoka Gdańska. Gdynia-port. Kanał Portowy.

(Urząd

Ułote•

nie kabla . . • • • . • . • . . . . . • . • . •

(GoUe de

Gdańsk.

445

446. Polska. Zatoka Gdańska.
Gdynia-port. Ponowne uruchomienie

446. Pologne. Goffe de Gdańsk.
Gdynia-port. Mise en service du ra-

radiolatarni.

diophare.

Avis anterieur: A.

446

Poprzednia wiadomość: W. Ż. XD/241 1937 r.
Poz. gg.: 54° 32' 06" N, ts0 34' 06" O.
Szczególy: Radiolatarnia działa obecnie

Gdynia-port. Chenal du Port. Pose

du cabie).

"

Zatoka

Gdańska,

Gdynia-port. Ponowne uruchomienie

radiolatarni • • • • . • . • • • • . • • • • . . . . •
Gdańsk. Gdynia• port. Mise en service du
radiopbare).
W. M. Gdańsk. Zatoka Gdańska,. Schlewenhorst. Cz.erwooy sektor
światła z11aszony
• • • • • • •
• • • • • • . • •
(Go/fe de Gdańsk. Schiewenhorst. Le secłeur rouge
supprimee).
Zoloka Gdańska. Zarządzenia zimowe • • • • •
(Galle de Gdańsk. Disposilions bivernales).

(Golle de

ff

"

o.

Niemcy.

,.
"

..
li

..
"

I

~

"
Dania.

"

..
..

"

"

447

448

Kurisches Hall (Zalew Kuroński). Schaaksvitte. Ćwi.
449
czenia bojowe lotnicze • • • • • • . • . • • • •
Briisterort. Strzelania przeciwlotnicze • • • • •
450
Zatoka Gdańska. N41ukrug. Czasowe wyłożenie pław •
451
Pommersch• Bucht i na wschód od Rugii. Strzelania
przeciwlotnicze i w kierunku morza • • • • • • • • •
452
Riig41n (Rugia). Radiolatarnia Stubbenkammer. Skróce•
nie czasu nadawania sygnałów • • • • • • • • • • . •
453
Greifswalder Bodden. Riigischer Bodden. Usunięcie wraku (T) 454
Kieler Bucht. Sprostowanie godzin strzelań artyleryjskich i z. c. k. m. • . • . • . • • , • . • • • • • • •
455
Sund. Na wschód od Skodsborg. Wrak • • . . • • .
456
Sund. Middelgrund- i Flak-Fort. Strzelania artyleryjskie
457

Tor wodny na S od FioniJ. Svendbort - Sund. Port
Svendborg. Budowa portu jachtowe~o . • . • • • • •
Wielki Bełt. Zaloka Mmholm. Port Mullerup. Zapa-

lenie światła

Cartes: Pol. N° 1. 2; allem, N° 29.
Morski Nr Amb. 2/3 - 53 z dn. 26.X.37 r.).

458

• • . • • • • • • • • • • • . • • • • • (P) 459

a.

N, XII/241 -

1937.

Situalion: 54° 32' 06" N, L8° 34' 06" E.
Details: Le radiophare ne fonctionne que

tylko równocześnie z urządzeniami do
lors du fonctionnement des signaux sosygnalizacji dtwiękowej,
nores de brumes.
Podczas przejrzystej pogody jest ona
Au temps clair il ne travaille pas.
nieczynna.
Aufres donnees p ar rapport au radioInne d ane o racliolatarni pozostają bez
phare - sans modification.
z.mian.
Lisie des phares: Pol. 1932. Supplem.
Spis latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr 1/ 36,
NO 1/36. § 308.
I. P• 308.
(Urząd Morski Nr Amb. 2/ 3 - 53 z dn. 26.X.37 r.).

447.

W. M. Gdańsk. Zatoka
Schiewenhorat. Czerwo-

447. V. L. de Gdańsk.
Gdańak. Scbłewenhorat.

Golfe de

Le secłeur
rouge supprimee.
ny sektor światła zgaszony.
Poprzednia wiadomość: W. ż. IV/55 Avis aniirieur: A. a N. IV/55 - 1936.
1936 r.
Poz. gg. p,zybl.: 54° 21' N, 18° 57' O.
Situation: 54° 21' N, 180 57' E.
D~tails: Le ,ecteur rouge du feu a ScbieSzczegóły. Czerwony sektor światła Blak.
b. l czw. I zł. został ostatecznie z.gawenhorst est definilivement supprimee.
Secteur vert- sans modification. L'enlree
szony. Zielony sektor pozostaje bez zmiaa l'emboucbure de la Vistule ne sera pas
ny. Wjud do ujścia Wisły nie zostanie
oznaczony,
marquee.
Cartes; Pol. NO 1, allem. N° 22. 29, 51, 240.
Mapy: Pol, Nr 1, niem. Nr 22, 29, 51, 240.
Li8le des phar'1s: Pol. 1932. Supplem,
Spis latarń: Pol. 1932. Dodatek Nr 1/36,
1. p. 256 - poprawić odręcz.nie (skreślić
N° 1/36, § 256 - - corńger a la main
,. i czw."),
(Rayer "i czw."),
(Rada Portu i Dróg Wodnych Nr 304/37 z dn. 27.X.37 r,).
Gdańska.

n

448.

W. M.

Gdańska.

Gdańsk.

Zarządzenia

Zatoka

448. V. L de

Gdańsk.

zimowe,
Szczegóły: Na okres zimowy zostaną usu nięte w listopadzie b. r. następujące pławy:

Gdańsk.

GoHe de

Dispositions hlvernales.
Defails: Au cours du mois de Novembre
on enlevera - pour la periode hivernale les bouees suivants:
,
1. Biała pława „ Weichselrifł" znajdu1. La bouee blanche "Weichselrifr
jąca się przed ujściem Wisły.
qui se trouve en avant de l'embouchure de la Vistule.
2. Pława kierunkowa przed dawniej2. La bouee de direclion. qui se trouve
si:ym ujściem Wisły koło Neufii/ir.
en avant de l' encienne embouchure
de la Vislule pres de Neufiilir.
Poza tym, będą usunięte w wypadku
De plus, au cas de Qrande cbarrie ou
tworzenia $.ię luy, lub nastania silniejszych
de forte gelee, les bouees suivants seront
mrozów:
supprimes:
3. Pławy oznaczające wjazd do No3. Les bouees, qui jalonnent le chenal
w11go Portu i n adajnik sygnałów
d'enh'ee a Nowy Port (Neufahrwaspodwodnych.
ser) et marque l'emetteur s/marin.
4. Pławy wyłożone w przerwie Wisły
4. Les bouees posees a la breche, que
k9ło Neufiihr.
fait la Vidule pres de Neufahr.
Mapy: Pol Nr 1, niem, Nr 29.
CCirtes: Pol N° 1. allem, NO 29.
(Rada Portu i Dróg Wodnych Nr 6-305/37 z dn. 8J{I.37 r.).

u.
4ł9.

Niemcy. Kurłaches Haff (Zalew Kuroń.ald). Schaakavłtte. Cwi·

czenia bojowe lotnicze.
PoprzedniCI wiadomość: W . Ż. XXIV/456 - 1936 r.
Czas ćwiczeri: Od 15 do 27 listopada 1937 r" codziennie od 0800 do 1800 godz.
Granice zagrożonego obszCITU morskiego: czworobok, ograniczony następującymi
czterema punktami:
54o 57,t' N. 200 42.2' o.
54° 57,1' N, 20° 44,1' O,
c) 54° 55.9' N. 200 44,t'
d) 54o 55.9' N, 200 42.2' o.
Siczegdly: W czasie fwiczed lobliczych zabroniona jest wszelka żegluga w powyuzym czworoboku. W środku poligonu zakotwiczona jest tratwa. oznaczona:
w dzieri: pn;ez 2 zielone kule (jedna pod drugą),
w nocy: przez 1 ziE-lone światło stałe.
Mniej więcej 1000 m na NO i 1000 m na NW od tratwy. wyłożono po jednej
becz:ce tółtej z czerwonymi znakami szczytowymi.
Sygnały odbywajqcych sif cwiczeri: Na maszcie placu portowego w &haaksvitfe:
a) w dzieri: 2 międzynarodowe flagi nB" (ledna pod drugą),
b) w nocy: 3 światła jedno pod drugim. licząc od góry: czerwone•blale•blale.
Podefście do portu SchaaksviUe od strony NW fest wolne nawet podczas fwiczeń.
(N. f. s. - 4892/31),

i:l

łSO.

o.

Niemcy. BrDsterort. Strzelania przeciwlotnicze.

Czas strzelafc Od 8 listopada do 31 grudnia 1937 r.

poniedziałki, ł od 0830 do 1600 godz. środy,
piątki:

wtorki 1
czwartki:
soboly:

m

od 2100

d

.. _
o 2400 go=·

} od 0830 do 1600 godz.
od 0830 do 1300 godz.

i

Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
Od p - ktu:
przez p -kt:
..
.,
..
"
,.
.,
.,
.,

54° 53,8' N, 190 56,2' O,
54° 47,8' N, 190 45,6' O,
54° 48,9' N. 190 42.7' O,
54o 55,4' N. 190 35,3' O,
55° 03.2' N. 1CJO 41,1' O,
55° 08,0' N, 19° 52,5' O.
55° 08,0' N, 20° 07,2' O,
,,
n
55° 02,5' N, 200 16,4' O,
,.
"
54° 59.3' N, 20° 18,0' O,
do p - ktu: 54° 57.2' N, 200 0.5' O.
Szczeg6ly: Na czas strzelania będą Podnoszone sygnały, przewidziltne § 22 SWO.
w następujących punktach sygnałollrych:
a) latarnia Briisłerorl: 54° 58,0' N, 190 59,0' O,
b) wieża sygnałowa:
54° 56,8' N, 19° 58,6' O • •

Oatrze:leniea Za przekraczanie zagrożonego obszaru w czasie odbywających

się strzelali grozi kara pieniężna do,

150 RM.

(N. f. S. -

4877/37).

451. Niemcy. Zatoka Udańaka. Neukrug. Czasowe wyłożenie pław.
1. Szczegdły: Dla specjalnych celów, wyłożono 4 czerwone pławy drążkowe bez
znaków szczytowych. z białymi numerami: od 1 do 4, na nast. pozycjach gg.:
a) pława 11 54° 28,82' N. 190 30,90' O,
b)
,.
21 54° 26.90' N, 19° 33,80' O.
c)
.,
Sr ;54° 28,15' N. 190 36,45' O,
d)
"
41 :54° 29,63' N, 19° 38,W' O.
Wszystkie te pławy znajdują ,się na 20 metrowej głębokości.

i. Poprzednia

wiCidomość:

W, ż. Xl(/245 -

1937 r ,

Szczegdly: a) w lin.ii pław 1 i 2 z poprzedniej wiadomości, wyłożono jedn11
czerwoną pławę drążkową bez znuku szczytowego, z białym napisem „0" na poz. gg.: 54° 24,51' N, 190 29,20' O, na gtęb, 9,2 m,
b) w linii pław 1 i 2 z niniejszej wiadomości ad p - kt 1, wyłożono
takąż samą pli11wę "O" na poz. gg: 54° 24,96' N,
19° 28,60' O, na głęb. 18,0 m.
Uwaga, Wszystkie wyżej wspomniane pławy nie mają iadnegQ inaczenia dla
żeglugi.

(N. f. S. -

452. Niemcy. Pommenc:he Bucht ł na wschód od Ruglł.

przeciwlotnicze i w kierunku morza.

5011/37).

Strzelania

Czas strzelań: Od 1 do 20 listopada 1937 r.
Granic11 zagroionego obszaru morski11go i powietrznego:
a) południowa: równoleinik 54° 30' N.
półnrx:na:
.,
54° 45' N,
wschodnia: południk
14° 05' O.
zachodnia: linia brzegu,
b) p6lnocna:
równoleżnik 54o 15' N,
poludniowCI: linia brzegu,
wschodnia: południk
tS 0 00' O.
zachodniCI:
..
14t 30• O.
Wysokość lotu pocisków: do 61000 m.

.
U~aga • . Strzelanie będzie prowadzone tvlko wówczas, gdy w polu padania pocisków nie będzie żadnych statków.
(N. f. S. - . 4767/37),

IV

cenie

453. Niemcy. Rilgen (Rugia) . Radiol atarnia Stubbe nkamm er.
Skrónadawan ia

cza■u

sygnałów.

Poz. gg.: 54° 34' 25" N. 13° 39' 36" O.
Szcngól y: W celach d oświadczalnych czas nadawan ia
zmienion

radiosygnałów został
y jak następuje;
a) W czasie mgty: W przeciągu 6 minut, co 1 minutę. poczynając od
4 - tej minuty
katdef ł!Odziny.
b ) W czasie przejrzys tej pogody. co l minutę 2 razy na godzinę,
a mianowi cie
o 4-tej i o 10-tej minucie każdej godziny,

Uwaga , Wszystk ich, którzy

będ11 posiłkowali się namiaram i ra diolatarn i Stubbenkamm er, Urzqd wodny Strauun d O,t prosi o nadsyłanie do niego
swoich spostrze co do celowości dokonan ej zmiany czasu sygnałów radiowy ch.
Radiodużba: Niem. N. F. 1937 Nr 3012 A.
(N. ł. S. - 4880/37).

teń,

nięcie

454. (T) Niemcy . G.r eif•wal der Bodden . Riigi•c: her Bodden
. Usuwraku.
Poprzedn ia wiadomość: W. Ż, XVl/336 - 1937 r.
Poz. gg.: 54° 15' 50" N, 13° 29' 40" O.
Szczegóły: W rak został usunięty , w związku z czym zdjęto
świetlną pławę wrakową.
Mapy: Niem. Nr 142.
(N. f. S. - 4879/37).

455. Nlemey. Kleler Bueht. Sprostow anie godzin atrzel u 'I artyleryj
skich
i z c. k. m.
Poprzedn ia wiadomoić: W. ż. XXI/433 poz. a - 1937 r .
Szczegóły; Podane w t ef wiadomości strzelani a ad pkt.
a), będą trwały nie do
god z. 1400, lecz do godz. 1600.
(N. f. S. - 4882/ 37).
456. Dania. Sund. Na wsch6d od Skod■borg. Wrak.
Poz. gg.: 55° 49' 08" N. 12° 36' O()" O. na 7 metrowe j głębokości.
Szc:r.eg6ły: W miejscu tym lety wrak statku Kirslin11.
.Mud sterczy z wody na
wysokość 6 metrów.
W odległości około 30 m na N O od wraku wyłożono tykę wrakową z

dwoma
zielonym i flagami. zaś w odlef!łości 75 ro (w tym samym kierunku
) - świetlną pławę
wrakową. o charakte rystyce: Bla. zł. gr. (2).
Mapy: Niem. Nr 328. 329.
(E. f. S. - 3423/37 i N. f. S. - 5013/37).

457. Dania. Sund. Mlddel grund- l Flak-F ort. Strzelan ia artyleryj
skie.
Poz. fg. przybl.: 5()0 43' N. 120 40' O.
Cza, mzelań: a) z fortu Flak;
o d 22 listopad a do 2 grudnia 1937 r.
b) z fortu Mlddelgrund: od 26 littopad a do 2 grudnia 1937 r.
Oba strzelani a będą się odbywały t.a k w dzień, jak i w nocy.
Klerimek ,trzelania: ad a), NNW i SSW.
Odletlość:
5 Mm.
Wysokość lotu pocisków : do 1000 m.
ad b)t NNO.
Odległość:

Wysokość

V

5 Mm.
lotu pocisków: do 800 m.
(E. f. S. - 3353/ 37 i N. f. S. -

4902/37),

458. Dania. Tor wocłDy aa S od Fłoall. Sveadb org-Su nd.
Port
Sveadb ors. Budowa portu jachtowe go.
"" 36 9• O bezpośrednio na W od stare!lo portu
Poz. U · przybl.: 550 03,2' N, hr
•
.
jachtowe go.
kości

• t · głębo
. .
tym buduje się nowy port jachtowy o pr:r:ec1ę
ne1
Szcz.g6 y: W m1e11cu
3 m. '
Loc/e: Niem. Shb. Belle 1926, str. 401.
. N f S
4900/37)

(E. f.

ł59.

(P)

Zapalen ie światła.
. 550 29' 35" N,

3355/37

1

Zatoka MU9hołm.

.. _.._
. _,..
Wlelld

Dania.

s. -

,

•

• -

•

Port Mulleru p.

.
40" O. na głowicy południowego mo la.
. . tł Przw b esw zL okres 8 • • trójsekto rowe:
Charakłff)ltlyka ,waa a:
• •
•
'
•
sektor zielony:
od 240 do 360
biały:
" 360 " 460
"
czenuon y. " 460 " 14°
" 740 " 93°
zielony:

Poz. gg.

u o 10'

..

"

"
"

"

biały:

9:JO „ 102°

102° pnez: S. W, N, do 24°,

czerwony.

Wysokoi ł św. nad wodq:

6 m.
6 Mm.
Podstawa latami: Rusztow anie.
Mapy: Niem. Nr 11 . 46.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 Il 921.
Widzialn ość:

Locje: Niem. Sbb, Belte 1926,

słT.

213. (E. f. S. -

3414/37 i N. f . S. -

4901}37).

Szef Biura Hydro!lraficui ego Mar, Woj.

A. Reyman, kmdr ppor.
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,.

ID.

Dania.

Oglo•zenłe.

Kattegat. Marlager-F/ord. Hadsund. Usunięcie kabla
podwodn,ego . • • • . . . • • . • • • • • • . • • • .
478
Katt11gal. Horsms-F/ord. Wyłożenie pławy . • • • • (P) 479
Errata.

u.
robót

460. Niemcy. Fmehen Haff (Zalew Świeży). Kahl~erg. Wysypisko

pogłębiarskich.

Poprzednia wiadomość: W. ż. Xll/244 - 1937 r.
Poz. ge. przybl.: 54° 22,4' N. 19" 28.4' O.
Szczeg6ly: Z powodu zako1kzenia robót pogłębiarskicb,

kie urządzenia do rurociągu wysy·p iskowego.
Locje: Niem. Sbb. Ostaee S 1931. str. 355.

461.

Nłemey.

(N, f. S. -

.

Annie 1937

uaunięto pomost i wszel-

5111/37),

Pomme1„ehe Bucht. Na SW od Dievenow. Strzelania

z samolotów do celów ziemskich.

Czas strzelań: Od 29 listop ada do 4 grudnia i od 6 do 11 grudnia 1937 r.
Granice zagrożonego obszaru obejmują wielobok a - b - e - d - e.
1

Spis neezy. Table des matlerea.

IL Niemcy.

Fri11Ches Half (Zalew Swieiy). Kahlberg. Wysypisko
robót

..
..

"

,,

"

li

..

..

pogłębiarskich

. . . . • . • . . • • • • • . • •
Pommench11 Bucht. Na SW od Dlevenow. Strzelania
z samolotów do celów ziemskich . • • • • • • • • • •

Stettiner Half (Zalew

Szczeciński).

461

Wofflner Schaar.

Wrak • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . (T)
P~twrisep Zingń (Na W od Rugii). Strzelania artylery1sk1e • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • .
Ki11ler Bachl. Hohwachl-Buchl. Strzelania artyleryjskie
i c. k. m. • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • •
Kieler Bucht. Strzelania artyleryjskie , • • • • • • •
Niemcy. Kieł-port. Odnowienie pławy dewiacyjnej •

Eckemlórder Bucht. Eckemlórde.

4.60

462

463
464
465
466

Widocznośt wieży

Jugendherberge • • • • • • • • • . • • • • • • • • •

.."
ff

li

Dania.

świateł

"

"

"

.

"

"

467
• • • • • • • • • • (P) 468
Nabieżnik Barakkebroen. Zgaszenie
• • • • • • • • • • • • • . • . • • •
469

Sund. Drogden.
Sund. Sallholm.

Sund. Kopenhaga. Sóndre Haun
Po~ębienie

i

usunięcie

(południowy

czasu nadawania

tyki • • • • • • • • • • • • •

sygnałów

462. (T) Niemcy. Stefttiner Haff (Zalew Szcze<lłńsld). Wolliner
Sehaar. Wrak.
Poz. gg. przybl.: 53° 48,7' N, 146 32,2' O, ną głębokości 2.S m, }V odległośc i
1,6 Mm na SO od pławy Kricuer Haken-O.
Szczegóły: W miejscu tymi zatonęła trójmasztowa barka :załadowana cegłami.
Maszty sterczą z wody.
Przy masztach wyłotono śiwietlną wrakową pławę zieloną z białym napisem

,.Wrack".
Charakterystyka iwiatla: PJ-zw.
Mopy: Niem. Nr 19 i SS,

zł. (przerwa 2 s, światło 3 s, okres 5 s),

(N. f.

basen).
470

Sund. Kopenhaga. Światło Lynetten. Zmiana • . • . (P) 471
Sand. Radiolatarnie: Middelgrund-Forl i Drogden. Zmiana
• • • • • • • • . • • • •

Sund. Na wsch6d od Skodsborg. Usunięcie wraku • • (T)
Tor wodny Smaaland. Bandholm. Głębokości • . ••
Wyspa Laaland. Nabieżnik Kramness11. ZQaszenie świateł
Wielki Bełt. Latarnie: Omo i Hou. Zmiana sektorów.
MieliZlla Venaeancegrund. Zmiana oznakowania .• • (P)
Kattegat. Na W od Gerrild. Port rybacki Bónnerup.
Szczegóły

I

Usunięcie pław

a) 54° 0,2' N, 14° 42' O,
b-c) Diinenkamm - cmentarz H,ridebrink, droga Heidebrink - Kolzow,
c -d) droga Heidebrink - Kolzow do zakrętu na NO od Swanluss,
e) 54° 0,1' N. 14° 39' O.
Szczeg6ly: Obszar powietrz::ny zagrożony do wysokości 3000 m.
(N, f. S. - 5112/37).

• • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • •

472
473
474

475
476

477

s. -

5217/37).

463. Niemcy. Pólwyae111 Zlnpt (na W od Rugii). Strzelania artyleryjskie.
Czas strzelań: 2. 3, 9, to. 16 i 17 grudnia 1937 r. od godz. 0800 do 1800.
Granice zag,ożofl,go obSZOTłlt morskiego i powietrznego:
1

północna:

równoleżnik:

54° 30' N,

południowa: linia brzegu,

wschodnia~ południk:
12° 58' o.
zachodnia:
12° 4S' o.
"
Miejsca podnonenia sygnałów, oznajmiających strzelania:
a) Stacja syainałowa przy Pramort,
b) Północna krawędź Forst Sur.1dische Wi4's11.
(N. f. S. -

5218/37).

n

464. Niemcy.

Kleler Bucht. Hobwacbt-Bucht.

slcie i c. k. m.
Czas strzelań: a)

l

Strzelania artyleryj-

Od 1 do 31 ' itrudnia 1937 r,

w poniedziałki,
wtorki
czwartki
i

od itodz. 0800 do 1600. przyczym:

piątki:

b) 9 i 16 grudnia 19~7 r„ od godz. 0800 do 2000.
Granice zagrożonego obszaru morskiego i powietrznego:
północna:
równoleżnik : 54° 25,0' N.
południowa:
,.
54° 18.8' N,
w,chodnia; południk:
100 52,3' O.
zachodnia;
.,
100 39.5' O.
.Szczegóły: Zagrożony obszar będzie chroniony przez okręty dozorcze.
Wysokość lotu pocisków do 1000 m.
Sygnały 01lrzegawcze będą podnoszone na maucie stacji sygnałowej Putlos (Winnberg), znajdującej s ię na poz. gg. przybl.: 54° 20' N. 100 51' O.
(N. f. S. - 5023/37).

465. Niemcy. Kleler Bucht. Strzelania artyleryjskie.
Czas
dni

strzelań:

świątecznych,

Granice

Od 24 listopada do 4 grudnia 1937 r„ codziennie, za wyjątkiem
od godz. 0800 do godz. 2400.

468. (P) Dania. Sun«!!. Droa-den.
Suzeg6ly: Ostatecznie mnunięto:

a) czerwoną pławę świetlną !li z poz. gg. przybl.: 55o 35,2' N. 12° 42,1' o.
b) czerwoną pławę świetlną ll z poz. gg. przybl.: 55° 37.1' N, ti<> 41,8' O.
Mapy: Niem. Nr 246, 329.
Spis latarri: Niem. Lfv. 1937 ll 1424. 1429.
Locje: Niem. Shb. Belle 1'926, str. 276 i Uzupełn. 1937 r .
(E. f. S. -

obszaru morskiego i powietrznego:
r6wnoleżnik: 54° 45' N.
paludniowa:
,.
54° 30' N,
wschodnia: południk
100 35' O.
zachodnia:
.,
100 02' O.

Szcz•góly: Strzelania będą się odbywały tylko wówczas, 1tdv w polu obstrułu
nie będzie tadnych statk6w.
(N. f, S. - 5022/37).

...

467. Niemcy. Eckernf8rder Bucht. EekernfłSrde. Widoczność widy
Jugendherberge.
Poz. gg.: 54° 27' 30,49" N, 9° 50' 38,30" N.
Szczegófy: Wie.ta Jugendherbłlrge, patrząc od strony morza, znajduje się dalej od
wiety latarni morskiej, dlatego też przy namierzaniu naleły uwa:tać, aby nie poplątać
tych obu wiet.
Mapy: Niem. Nr 32 i plan A, 30. 69.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931, str. 117.
(N. f. S. - 5134/37).

III

5115/37).

469. 1 Dania. Sund. Saltholm. Nabłełnik Barakkebroen. Zgaszenie

Poz. gg. przybl.: 55° 39,9' N. 12° 45,1' O.
Szcngóły: S wiatła (2 S. czw.) nabieżnik a Barakkebroen zostały ostatecznie
zcuzone. Nalety je skreślić z odnQśoycb map.

Mapy: Niem. Nr 246, 329.
Spis latarri: Niem, Lfv. 1937 II 1445.
(E. f. S. -

3354/ 37 i N. f. S. -

5028/37).

470. Daala. Sund. Kittpenhaga. Sondre Havn (południowy baaen).

Pogłębienie

i usunięcie tyki.

t. P O G L Ę B I E N I E.
Poz. gg. przybl. Enghave Brnge: 55° 39,3' N. tZo 33,8' O.
Szczeg6ly: Pogłębiono z 4 na 6,3 m następujące miejsca:
a) mały obszar po stronie polu.d niowej od Enghave BrygJ!e. przed wejściem do basenu
GL Frederiluholm.
b) na przedłuteniu 6,3 metrowe; izobaty przed Enghave Brygge.
2. U S U N I

466. Niemcy. Kieł-port. Odnowienie pławy dewiacyjnej.
Poz. gg. przybl.: 54° 21' N. 10° 12' O.
Szczegóły: Dotychczasowa stara centralna pława dewiacyjna zostanie w ciągu
6-ciu tygodni zastąpiona przez nową żelazną pławę,
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 140.
(E. f. s. - 5133/37),

3456/37 i N. f. S. -

świateł.

zagrożonego

północna:

Usunięcie pław.

Ę

C I E T Y K I.

Poz. gg.: 55° 39' 12" N, 1;~ 33' 52" O. na północno• ,yschodoim rogu obszaru

ad la.

Szczeg6ly: Usunięto z powyższej pozycji czerwoną tykę z jed11ą miotłą do góry.
Mapy. Niem. Nr 246.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 361 i Uzup, 1937 r.
(E. f. S. -

3492/37 i N. f. S. -

5149/ 37)•

471. (P) Dama. Sund. Kopenhaga. Światło Lynetten. Zmiana.
Poz. gg. przybL: 55° 42' N, 12° 37' O,
Szczegóły: Dotychczasowe stałe światło trójsektorowe zostało zmienione na
iwiatło błyskowe (Bl•k) z 3-m'ł sdctorami: białym. czerwonym i zielonym,

Widzialnoit świateł: białego - 4 Mm, czerwonego - 3 Mm i zielonego Mapy. Niem. Nr 289, 246 i 329,
Spis latarń:

3 Mm.

Niem, Lfv. 193:7 Il 1472.

{E. f. S. -

3622/37 i N. f . S. -

5221/37).

IV

472. Dania. Sand. Radłolatarnle1 Middelgrund-Fort ł Drogden.
Zmiana czasu nadawania sygnałów.
a) Poz. gg.: Middelgrund-Fort: 55° 43' 14" N. 120 40' 13" o.
co 6 m. poczynając od 2 minuty
Czas nadawania: podczas mgły:
każdej godziny.
podczas przejrzystej pofody: 2 ruy na godzinę o 20-tej i 26-tej
minucie.
0
b) Poz. gg.: Drogden:
ss 32' tt" N, t2° 42' 57" O.
CzC1s nadawania: podczas mgły:
co 6 m, poczynając od O minut
każdej godziny.
podczas prujr:zyst11J pogody. 2 razy na godzinę o 18-tej i 24-tef
minucie.
Radiosluiba: Niem. N. F. 1937, Nr 3106 A, 3105 i ID. Uzupełnienie.
(E. f.
3621/37 i N. f.
5m/37).

s. -

s. -

ł7S.

tT) Dan.la. Sund. Na wach&I od Skod■bo.rg. Usunięcie wraku.
Poprzednia wiadomość: W. Ż. XXIl/456 - 1937 r .
Poz. gg. przybl.: 55° 49.1' N. 12° 36,0' O.
Szczegóły: Wrak statku "Kirstine" został usunięty. a oznakowanit- wrakowe zdjęto.
Mapy:_ Niem. Nr 328, 329,
(E, f. S. - 3491/37 i N. f. S. - 5116/37).

2. LAT AR N I A

HO V.

Poz. gg. prrybL: 55° 09' N. 10° 58' O.
Widoczność sektorów światira:
Blak. gr.1 od 210,00 do 232,5°.
S.a od 232,5° do 235,5°.
Bla.a od 235,5° do 246,00.
Bla. czw.a od 246,0° d o 302,5,i dalej,jakdotychczas
Zasięg iwiatel: białego 19 Mm. czerwonego - 16 Mm.

3. M I E L 1 Z JN A V E N G E A N C E G R U N D.
Poprzednia wiadomość: W„ ż. XII/263 -

1937 r.

a) Nowa poz. gg,: 55° 12' 30''' N, 11° 05' 40" O.
Szczegóły: Na powytszą pozycję przesunięto świetlno-buczącą
grund.
b) Poz. gg.: 55° 13' 44•• N.
Szczegóły:

góry u szczytu.

pławę

Ven,eance-

11° 05' 50" O, na OSO od płycizny 9,4 m.

W miejscu tym wyłoiono czerwoną pławę stołkową z 3 miotłami do

Mapy: Niem. Nr 12, 46. 4'l1, 56 (I, 3, 4) i 69.
Spis latarń: Niem. Uv. 1937 II 740, 712, 744,
Locje: Niem. Shb. Belte 1926. str. 245 i Uzup. 1937 r.

474. Dania. Tor wodny Smaaland. Bandholm. Głębokości.
Poz. fg. przybL: 54o 50,3' N. 1 t 0 29.8' O.
Szczegóły: W pogłębionym kanale pomiędzy Harmeo i p~e~ powstało zamulenie
dna, przedstawiające niebezpieczeilstwo dla statków o zaglęb1en1u ponad 4,7 metra.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926. str. 450. 451.
(E. f. S . ..- 3485/37 i N. f. S. - 5148/37).

Szczegóły.

475. Dania. Wyspa Laaland. Nabieżnik Kramnease. Zgaszenie św{ateł.
Poz. gg. przybl.: 54° 42.S' N. 11° 15.2' O.
Szczegóły: Swiatła nabietnika KramtJellS{! zostały ostatecznie zgaszone. Nalety
je skreślit z następufącycb map.
Mapy: Niem. Nr 30, 46,
SpiJJ latarri: Niem. Lfv. 1937 I 1306.
Locje: Niem. Shb. Ostsee S 1931. str. 380.
(E. f. S. - 3343/37 i N. f. S. - 5024/37).

Poprzednia wiadomość: W. ż. 11/29 - 1936 r,
Poz. gg.: 56° 32' 08" N. 100 42' 47" O.
Szczegóły: Budowa portu r'y backiego została ukończona.
Oba baseny północny i pc,ludniowy o l!łębokości 2,8 i 2,5 m zostały połączone
pomiędzy sobą otwartym mostenn o rozpiętości 167 m, oraz pob,czone z lądem, t.amą
o długości 215 m.
W związku z tym wejście do portu moiliwe jest tylko od strony północnej.
Wysokośt mol wynesi 2 m, zaś nabrzeża 1,6 m, Światła bez zmian,
Mapy: Niem. Nr 25.

476. (P) Dania. Wielki B;ełt• Latarni':• Om8 I Hov. Zmiana sektorów,
Mielizna Venge-eegrund. Zmiana oznakowania.

t. L AT A R N I A O M l>.
Poz. gg. przybL: 55° 10' N. 11° 08' O.
Widoczność sektorów światła:
Bla. gr.1 od 145,00 do 161,5°.
S.a od 161.5° do 164.So.
Bla. ezw.1 od 164,5° do 183° i dalej, jak dotychczas.
V

(E. f. S. -

3495/37 i N. f. S. -

5147/37).

477. Dania. Kattegat:. Na W od Gerrild. Port rybacki Bannerap.

Locje: Niem. Shb. Skagermk. 1927. str. 137 i Uzup. 1937.
(E. f. S, - 3498/37 i N. f. S. -

478. Dania. Kattegat.
podwodnego.

Maria1rer•Fjord.

Hadaund.

5150/37).

Usunięcie kabla

Poz. gg. pr:zybL: 56° 42,8' N, 100 07,2' O. tuż na wschód od mostu kolejowego.
Szczeg6ly: Przechodzący u,mtędy podwodny kabel telegraficUJy-został usunięty.
Naleiy go skreślit z mapy duńskiej Nr 259 (plan portu Hadsund).
(E. f. S. -

3499/37 i N. f. S. -

5151/37).

VI

479. (P) Dania. Kattegat. Horaea.•FJord. Wyłoienie pławy.
Poz. gg.: 55° 51' 05" N,

C)O

55' 19" O -

na północnej stronie wybagrowanego

kanału.

Szczegóły.

W miejscu tym wyłożono czerwoną pławę świetlną o c::harakteryslyce
światła: Blak. (okres 3s).

Mapy: Niem. Nr 34. 183.
'
Spu latarń: Niem. Lfv. 1937 II 2141.
Locje: Niem. Shb, Skagerrak 1927, alr. 180.
(E. f. S. -

3560/37 i N. f. S. -

5223/ 37).

D = Pt + P2-8
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Errata: Aux Avis aux Navigateurs
XXI - 1937 il a ete joint un cliagrammfl
de Gdynia, dont la formule determinant
la di1t11J1ce en cabie, contenait une erreur:
au lieu du chiffre 12 il doit y avoir le
chiffre 8 c, a d.: la formule aera

a la

main.
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D = Pt + P2-8
que veultlez bien corriger

PNnumwata N1C2na: 8·-

o --seo•

••"• de ł'aiguill• d'une montre. Limit„
du aeoteur• d•• pharea donn4.,. d• ła met".

n •chu wekaa.6wkł zegarowej łiozo"• od mo·
na. Grani- aektor6w I.tar~ •oraldoh od
o,brza. Glęboko6ol w •et...oh pny 6rednin
el1Ulle wody,

m.
E"ala: Na załączonym do W.ż. z 1931 r,
wykresie określania pozycji z syfnałów
radiolatarni i syr eny wahadłowej w Gdyni,
nalety poprawić wzór dla obliczenia odległości D, a mianowicie powinno, być:

WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE

Gdynia-port. Kanar Przemysłowy. Światła nabietnika.
480
• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
(Gdynia - Port. Chmal d• Commerce. Feux d" alignement. Explication).
w. ar. Gdamk. Zatoka Gdańska. UJśde Widy kolo Schiewenhorst.
481
Zmiana charakterystyki świaUa • • • • • • • • • • •
(Gol/• de Gdańsk. Embouchur11 d• la Vistule pres de
SchiewMhor.t. Modification du caractere du feu).
482
li, Niemcy.
Frisches Hall (Zalew Świeży}. Zarządzenia zimowe ,
Strahund - wschodni i zachodni lor wodny. Zmiany
w oświetleniu • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • {P): 483
Eckflrnlorder Bucht. Na wsch6d od Bocknis-&k. Ska"
aowanie ob■zaru zamkniętego • •
• • • • • •
484
Dama•
Sund. Port Prifoesten. Zapalenie św. na północnym
faloc:hro11ie • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •
485
Gedser•Oddt1.
Stawa
SO
odnowiona
•
.
•
•
•
•
.
•
.
486
li
Tor wodny Smaaland. Karrebćiksminde. Czasowe zgasze11ie światła . • . . • . . • . . . . . . . . . . .
487
Tor wodny Smaaland. Vedby Hage. Usunięcie tyk . •
488
"
Kattegal RacUolatarnle. Zmiana fali • • • • • • • •
489
"
Kattegat. Liuii. Ostfłrby. Usunięcie znaku orientacyjnego
490

I. Polaka.

Wyjaśnienie

.

..

..

1.

480. Polaka. Gdyqła-port. Ka•
aal Przemyalowy. Swiatła nabież

nika. Wyjaśnienie.
Poprzednia wiad.: W. Ż. XXl/360 i l/2 - 1936.
Dokładna poz. gg.:
znak dolny: 54° 32' 40,0" N,

1So 30' 53.5" o.

1935

480, Polope. Gdynia-Port. Che•
aal de Commerce. Feux d'aligne-

ment. Expllcation.
Avis anlłriear: A, a. N. :XXl/360 - 1935
et 1/2 - 1936.
Siluation e,cacle:
signe infeńeur: 54o 32' 40.0'' N,
18° 30' 53,5" o.

signe superieur:

znak g6rny: w krk. n:, 2951> i odległości 230 m od znaku
dolnego.

Charakt1ry3tyka lwlatd:
dolnego:
S. pm.

(św. stałe

a 230 m et 259"
de l'lnferieur.

superieur: (Feu fb:e oran&'e).

Remarque1

Voir le plan de Gdynia
dans la brochure: .,Gdynia-Port et rade"
(description nautique) annexe aux A. a. N.
XVII/1936.

481. V. L. de

Zatoka
Schle•

wenbont.

Zmiana

charakterystyki

Gdańak.

Poz. gg. przybl.i 54° 21' N,
IS° 57' O, na molo zachodnim.

Dotychcza&owa charakterystyka:
• •
• • • • 0.5 a
prurwa • . • • • 11,5 s
Okres: 12,0 s

13° 07' 34" o.
1~ 07' 26" O, 2,4 kabla w krku 195°
od świaUa dolneao,
Charakterystyka §wiatel: Bł•k. Zł. gr. (2) - okres 9 Sj fednocześnie zapalające
bez dozoru.
Wysokość fuJiatel nad wodą: dolnego 22 m. g6rnego 38,7 m.
Widzialność:

Golfe de

• • 0.5 •
• • • 11,5 s

eclipse

Podstawy

5

Mm.

świateł:

dolnello: ielazna stawa kratowa 19,5 m wysokości,
g6,rnego: ielazna sława kratowa 14,6 m wysokości.
Obie stawy nabieżnika pomalowane w biało • czer·wone pasy poz.iome. Znaki szczytowe w postaci
białych łr6jkąt6w I::). z czerwoną obwódką,

Noul}(!aU caraclere:

błysk . •
• •• • O,S s
przerwa • • • • • 19,& s
Okres: 20,0 s
Uwagas Św. powytsze omacza wrak
statku „Baltara".
Spis łatani: PoL 1932, Dodatek Nr 1/36,
L p . 256 - poprawif odręcznie.

eclat • . • • . • O,S s
eclipse • • • • • 19,& s
Periode:20,0 s
Remarque, Le feu ci• dessus marque
l'tpave du bateau „Baltara".
Lute des phares: PoL 1932, Suppl. N° 1/36,
§ 256 - corriller a la main.

POLUDNIOWE ŚWIATŁO KIERUNK.OWE.
54° 19' 11" N. 13° 07' 59" O. w środku południowo-wschodniefo przęsła przepuatowego (3 otw6r od Rugii).
Charakterystyka iwialla: Pr:.i.w. gr. (2) - okres 10 s, z 3-ma sektorami; .białym,
czerwonym i zielonym.
Granice sektor6w: zielonefo • .
od 3100 do 322<1.
białego . • .
od 322° do 3J90,
czerwone110 • •
od 3390 do 351°,
Widzialność iwiatd: białego - 3 Mm. czerwonego - 1.5 Mm i zielonego - 1 Mm.
Szcz11g6ly: Dla przejścia prztiz moil nale:ty sterować w sektorze białym.
Po obu atronach przepustu mostowefo zapalone są p rzepisowe światła:
prawastrona - stale zielone.
lewa 1tro1na - stałe c:z:erwone.
Poz.

Rady P. i Dr. Wodn. Nr 13/1937),

u.:

8. S TRA L8UNDl~K I TOR WODNY - Z ACH ODNI.

11.
482. Niemcy. Frische• Haff (Zalew Świeły). Zarz11dzenia zimowe.

t.

NABIEŻNIK

BESSINER HAKEN.
1JO 07' 51" o.
130 09' 13" O. 12,9 kabla w krku 142.1°
od światła dolnego.
okres 5 s; jednocześnie gasnące; bez dozoru.

a) Poz. gg. dolnego iwiatla: 54° 22' 15" N.
b) Poz. gg. górnego lwiatla: 54° 21' 14" N.

A. P IL L A U f{P I I. A W AJ.
Szczeg6ly: We wschodniej części Zalewu Swieżefo zimowe znaki żeglullowe
Pillauer Rinne, Peyse S, Leysuhnen W i Katthaken W. Wspomniane cztery pławy pozostaną w Zalewie do cz.asu

zostały fuż wyłożone, za WVillłkiem czterech pław św.:

pierwszych lod6w. Wymiana ich zostanie dodatkowo

oiłonona,

Charakterystyka świateł: Pn:w. WysokoU iwiatel nad wodą: dolnello 12 m. górnego 30 m,
Widzialnolć świateł:

Podstawy fuJiatel:

B. EL B I N O (E L B L ł O).
Szczegóły: W zachodniej części Zalewu Swieżeao oznakowanie zimowe zakol'I•

czono.

n

wskazuje lor od linii 11abieinika Diinholm przy pła
wie 18 do zachylenia toru pomiędzy pławami 19 i 20.

2. MOST STRELASUNDZKI -

Phiode: 12,0 a

Nowa charakterystyka:

się

ANDERSHOF.

Kierunek nabieinika: 195° -

Caroctere prisent:
eclat .•

błysk

tworzenia

NABIEŻNIK

tion du caractere du feu.
Siluation: 54° 21' N.
18° 57' E. au rnóle ouest.

światła.

(Orędownik

1.

a) Poz. gg. dolnego świ'atla: 54° 16' 25" N,
b) Poz. gt. g6meto światła: 54° 16' U" N,

Gdańsk. Emboachure de la Vl•łnle
prł• de Schłewenhont. Modifica-

Gdańska. Ujście W..ty kolo

wschodni i zachodni tor wodny.

A. STRALSUNO,rKI TOR WODNY -WSC HODNI,

się;

(K. P. P. H. Nr 700 z dn. 9. XII. 1937).
Gdańsk.

oświetleniu.

Caractere des leux:
inf6rieu.r: (Feu fixe Orange).

po•

marailczowe).
S. pm. (św. stałe pogórnego:
marailczowe).
Uwagaa Patrz plan Gdyni w broszurze
p. t.: .,Gdynia• port i reda (opis nawiga•
cyiny), zał. do W. ż. XVII/1936.

481. W. M.

483. (P) Niemcy. Stralle und Zmiany w

(N. f. S. -

5448/37).

dolnego, 8 Mm. górnego 13 Mm.

żelazne sl:awy kratowe, pomalowane w poziome pasy biało

czerwone ze znakami szczytowymi:
biały trójkąt 6. z czerw. obwódką.
biały podwójny stożek z czerwoną obwó<łką.

a) na dolnej stawie:
b) na fórnej stawie:

Ili

Szcng6ly: Swiatła nabietnika stanowią pr:z:eciwkierunek do nabieżnika Bock
i prowadzą przez Vierendehlrinne od pławy 16 do linii nabie.tnika
Stralsund.
2. NABIEŻNIK STRALSUND,
Poz. gf. dolnego światła: 54° 18' S3" N,
Poz. gg. górnego światła: 54° 18° 30" N.

Charaktery11tyka

świateł:

Charakterystyka iwiatel: Pl'Zw. gr. (2) - okres 10 s, z białym, czerwonym
i zielonym sektorami,
Granice widoczności aektorów: zielonego .
od 114° do 126°,
białego • •
czerwonego

13° 06' 38" o.
13o 06' 37" O, 3.8 kabla w krku 1818
od światła dolnefo.

Przw. - okres 5 s, jednoczdnie gasnące, bez dozoru.
Dolne światło posiada 2 sektory: czerwony i ;i;ielony,

Granice widoczności sektorów: zielonego . •

Widzialność świateł:

wodą:

3. SWlATLO ZNAKU POPRZECZNEGO: BESSINER HAK:EN.
Poz. gg.: 54° 22' 15" N. 13° 07' St'' O. na podstawie dolnego światła nabież
nika Bes,iner Baken.
Charakterystyka światła: S z białym i czerwonym sektorami, he~ dozoru,
Granice sektorów: czerwonego • • •
od 17° do 82°.
białej!o
Wysokość świateł

nad

• • • • • • od 82 8 do 111°,

wodą:

12 m.
- 3,5 Mm, czerwo.neto - 2 Mm.
Szczegóły: Granica sektorów czerwonego i białego wy:z.nacza północną krawęd:t
mielizny Parow, które pokrywa w całości sektor czerwony.
Widzialność świateł:

ł,

bi ałego

kanał do nahrzeta
łodziowego.

Szczegóły:

5.

przystani portowej, oraz do portu

Światła palą się tylko w razie potrzeby.

ŚWIA TLO ZNAKU POPRZECZNEGO: GELBES UFER.

NABIEŻNIK WEJŚCIOWY DO PORTU.

Poz. gg. dolnego
Poz. ,a. górnego

6,

IV

czerwonego • • • • od 900 do 197°,
Granica sektoru białel!o z czerwonym wyznacza południową krawędt
mielizny Parow, która pokrywa całkowicie czerwony sektor,

MOST STRELASUNDZKI - PÓŁNOCNE SWIATLO KIERUNKOWE.
Poz. gg.: ' 54° 19' 10" N, tł° 07' 56" O, na północno - zachodniej stronie mostu
w środku przęsła otworu przepustowego (4 otwór od Rugii),

światła:
światła:

54° 19' 07" N,
54° 19' 05" N,

Charakterystyka świateł: Bla. -

o.

13° 06' 02"
13° 05' 55" O,

około 0,7 kabli w krku
241° od św. dolnego.
okres 6 s, jednocześnie zapalające się; bez

dozoru.
Wysokoić świateł
Widrialnoić:

nad wodą: dolnego -

15 m, górnego -

23 m.

3 Mm.

Podstawy §wiateł:
a) dolnefo: czerwona żelazna kratowa sława, 12,9 m wysokości,
b) tórnego: 30- metrowej wysokości czerwony 4pichlerz zhotowy z północni\ nadbudówką

25-metrowej wysokości.
wskazuje drogę od pławy Stralsund A przez
wejściowy kanał portowy pomiędzy głowicami
północnego wejścia do portu Slralsund.

Kierunek świateł nabieżnika: 241° -

IL Z 8 A S Z E N I E Ś W I A T E L.
W zwi~zku z pro.wadzeniem wyżej podanych zmian w oświetleniu kierunkowym
ws~hodniego J zachodmego toni wodneQo do Stralsundu, zostały zgaszone następujące
4w1atła nabieinlkowe:
a) dolne światło (S. b. cz. zł.) na wschodnim końcu Kiesonu balatdowego,
bi fórne światło (S. CZ,) na wybrzeżu miejskim w odległości około 117 m na SW
od dolnego światła.

Poz. gg.: 54° 20' 30" N. 13° 07' 00" O.
Charakterystyka świateł: S. - bez dozoru z 2-ma sektorami białym i czerwonym.
Granice widocmości sektorów: białego • • • • • • od 170 do 90°,
Szczegóły:

1 Mm.

C, S T R A L S U N O.

NABIEŻNIK

PAROW (POMOSTU PRZYSTANIOWEGO).
Poz. gg. przybl.: 54° 22' N, 13° 05' O.
Charakterystyka świateł: dolnego i górnego S. Zł. - bez dozoru.
Kierunek nabieżnika: 314° - wskazuje drogę w Strelasundzie przez wybagrowany

1,5 Mm, zielonego -

mostowy od strony północnej.
Po obu stronach przepustu zapalone są stałe światła:
po stronie prawej: zielone.
po stronie lewej:
czerwone.

od 144° do 177°,

czerwonego • • • • od 18l° do 19l°.
dolnego 12 m, górnego 23.5 m.
Widzialność świateł: białego - 11,5 Mm, czerwonego - 7,5 Mm. zielonego - 6 Mm.
Podstawy świateł: telazne kratowe stawy o wysokości 12 m i 21,4 m.
Kierunek nabieżnika: 181°, prowadzi pr:iez mieliznę Parow.

nad

3 Mm, czerwonego -

Szczegóły: Środkowy biały sektor wskazuje drogę dla przejścia przez przepust

białego • . • • • • od 177° do 18l°,
Wysokoić świateł

białego

od 126° do 138".
od 138° dD lSOo.

Ili. ZMIANA CHAIAKTERYSTYKI ąWIATLA.
Dotychczasowe białe światło Pl'ZW. na głowicy przedłutonego masywnego mola
zmienione na światło stale (S).
Mapy: Niem. Nr 141. 142 i plan, 145.
Spis latarń: Niem. Lłv. 1937 I 585 a. 585 b, 585 c, 705, 705 a , 705 b. 705 c, 705 d,
705 e, 705 f. 593. 594, 595,
;,;ostało

Loc/e: Niem, Shb, Ostaee S 1931, atr. 218, 219, 239, 240 i Uzupełnienie 1937 r,
(N. f. S. - 5233/37).

V

484. Niemcy. Eckernf8rder Bucht. Na w.ch6d od

Bocknł■ -Eck.

Skasowanie obszaru zamkniętego.
Poprzednia wiadomość: W. ż. X/218 - 1937 r.
Poz. gg.: 54° 33' 06" N. 100 03' 48" O.
Szczegóły. Ogłoszony 2:11,kaz: pnecbodzenia statków przez obszar zamknięty został
zniesiony,
W związku z tym u,unięto 4 narożne pławy, wyznaczające granice obuaru zamkniętego.

Ponowne zarządzenie zamknięcia wymlenionefo obszaru nie przewiduje się.
Mapy: Niem. Nr 30. 32. 41 i 69.
Locje: Ni!)m. Sbb. Ostsee S 1931, str. 116.
(N. f. S. - 5235/37).
I

Op/$: Maszt 11,2 m

wysokości

z czam11

kulą

3624/37 i N. f. S. -

5249/37)

489. Dania. Kattegat. Radiolatarnie. Zmiana fali.
Ponitej podane raiłiolatamie :i:mieniły
a) ORENAA {56° 24' 47" N. 100 56' 07" 0).
Nowa lala: 367.2 kc (817 m).
b) HUNDESTED (55° 57' 55" N, tt 0 50' 51" 0),
Nowa lala: 370,4 kc (810 m).
c) KIKHAVN (55° 58' 56" N. 11° 52' 52" 0).
Nowa lala: 378,8 kc (792 m).
Radioslużba:

swoją falę nadawczą.

Niem, N, F. 1937, Nr 3111 E. 3108 B. 3108 A i Ilf Uzupełnienie.
- (E. f. S. -

3559/37 i N. f. S. -

5250/37).

Wysoki punkt obserwacyjny pilotowy został zburzony.
Locje: Niem, Sbb. Skagerrak 1927, str. 224.
(E. f. S. -

3561/37 i N. f. S. -

5251/37).

5365/37).
Szef Biura Hydrograficznego Mar, Woj,

A. Reyman, kmdr ppor,

u szczytu.

s; -

3628/37 i N. f. S. -

5357/37),

światła.

Poz. gg. przybl.: 55° 11' N. 11° 39' O, na głowicy północnego mola.
Szcngóły: Z powodu remontu latarni zgaszono at do odwołania światło Blllk•

b. czw. zł.
Mapy: Niem. Nr 56.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 II 1188.
(E. f. S. -

VI

(E. f. S. -

Szczegóły:

487. Dania. Tor wodny Smaaland. Karrebllksminde. Czasowe zgaszenie

Mapy: Niem. Nr 56.
Locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 483.

4,o. Dania. Kattegat. U.&. Osterby. Usunięcie znaku orientacyjnego.
Poz. gg. przybl.: 57° 18,5' N, 11° 09.t' O.

486. Dania. Gedser-Odde. Stawa SO odnowtona.
Poz. gg. przybL: 54° 33,6' N, 11° 58,4' O.
Wysokość ponad wodq: 22,4 m.
Locje: Niem. Shb. Oatsee S 1931 , str. 388.
(E. f.

Usunięcie tyk.

Szczegóły: Należy skreślić następujące tyki:
,
a) czerwono-biała tyka Vedby Hage N z miotłą do tt6ry ponad wiechciem słomy,
b) czerwona tyka Vedby Hage SW z miotłą do góry,
c) biała tyka Vedby Hage SE z 2-ma wiechciami słomy.

Szczegóły:

ł85. Dania. Sund. Port Pr8veatein. Zapalenie światła na północnym
falochronie.
Data zapalenia: ' Około 15 grudnia 1937 r.
Poz. gg.: 55o 40' 49" N. 1p 38' 37" O, na wschodnim końcu północnego falochronu.
Charakterystyka światła: Blsk. - okres 0,5 s. z dwoma sektorami: zielonym
i czerwonym.
Wysokość iw. nad wodą: 5,7 m.
Widzialność: 2 Mm.
Podstawa iw.: Czerwona w(eta z białym, poziomym pasem.
Widoczność sektorów: zielonego
- od 1400 przez S i W do 335°.
curwonego - w pozostałej części horyzontu,
Mapy: Niem. Nr 289, 246. 329.
Spis latarń: Niem. Lfv. 1937 li 1466.
Locje: Niem. Sbb. Belle itd. 1926, str. 365.
(E. f. S. - 3635/37 i N. f. S. -

488. Dania. Tor wodny Smaaland. Vedby Hage.
Pot. gg. prżybl.: 54° 57.7' N. 11° 51,8' O.

3703/ 37 i N. f. S. -

5352/ 37).
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