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TANISŁAW LESZCZYCKI 

BADANIA GEOGRAFICZNE 
NAD OSADNICTWEM W BESKIDZIE WYSPOWYM 

WSTĘP. 

Problem związku człowieka ze środowiskiem geograficznem, 
wysunięty przed półwiekiem, jako istotna treść nauk antropogeo
graficznych, do dziś dnia stanowi naczelne i główne zagadnie
nie geografii osadnictwa. Elementami podstawowemi geografii 
osadnictwa są: z jednej strony dzieło stworzone przez człowieka, 
mającego pewną kulturę, technikę i potrzeby, z drugiej zaś 
podłoże geograficzne, posiadające charakterystyczne cechy fizjo
graficzne. Człowiek stanowi element ruchliwy, a zmienny dzięki 
rozwojowi kultury i techniki, organizacji społecznej i zbiorowej 
pracy I podłoże zaś przeciwnie, ograniczone w swej powierzchni 
i masie ulega samo w sobie bardzo powolnym zmianom, ono sta
nowi nieoderwalne tło, na którem człowiek współcześnie po
siada prawie nieskończony szereg możliwości zakładanie swych 
siedzib. W odniesieniu do całokształtu siedzib dziś istniejących, 
zagadnienie związku człowieka z podłożem jest skomplikowane, 
trudne do uchwycenia, natomiast jeśli cofniemy się o kilka wie
ków wstecz, albo zajmiemy się grupą ludzką o bardziej pier
wotnej kulturze, lub też ograniczymy się do niewielkiego obszaru, 
problem zarysuie się jaśniej i będzie można określić rolę i wpływ 
środowiska geograficznego na kształtowanie się siedzib ludzkich. 

N a obszarze naszej Rzeczypospolitej szczególnie intere
sującym tematem jest szukanie tego związku na przykładzie 
osadnictwa wiejskiego, odpowiadającego jednolitej gospodarce 
i prostszej organizacji społecznej, a zarazem posiadającego jesz
cze wiele cech prymitywności, które na zachodzie Europy dawno 
już zniknęły, a osadnictwo odkształciło się szablonowo pod 
wpływem miasta. Oczywiście i u nas kultura miejska silnie 
zniekształciła osadnictwo wiejskie w ostatnim wieku, niemniej 
jednak w wielu miejscach mniej dostępnych (np. góry, bagna 
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i t. p.) dochowało ono swe specyficzne formy, dlatego można 
przeprowadzić dziś jeszcze drogą bezpośredniej obserwacji w te
renie tego rodzaju badania, które na zachodzie Europy otrzymu
je się pracą archiwalną, żmudną metodą rekonstrukcyjną. Z tych 
więc względów badania geograficzne nad osadnictwem wiejskiem 
zasługują na specjalną uwagę antropogeografów w Polsce. 

Dom wiejski, zagroda, jest zewnętrznym przejawem życia 
gospodarczego i kulturalnego, w jej fizjognomii i w rozbudowie 
tkwią dążenia i wysiłki ludności. W fizjognomii występuje ma
teriał miejscowy, w urządzeniach i konstrukcjach przejawia się 
celowość, często szereg cech charakterystycznych wynika z in
stynktowej działalności wieśniaków, starających się o dostosowa
nie harmonijne do środowiska geograficznego. W ustawieniu 
zagrody przejawia się myśl możliwie najdogodniejszego położe
nia w związku z całokształtem gospodarki, przyczem względy 
przyrodnicze są zawsze brane pod uwagę. Z wyglądu zagrody 
sądzić można o jej mieszkańcach, ona jest utrwalonym, a zara
zem występującym w krajobrazie przejawem związku człowieka 
z podłożem. Dlatego przy wyświetlaniu tego związku nie mo
żna ograniczać badań do środowiska geograficznego w którem 
osadnictwo występuje, lecz należy się wgłębić w szczegóły fizjo
gnomiczne, one bowiem pozwalają na prześledzenie drogi mo
żliwie racjonalnego dostosowania się do warunków miejscowych. 
Aby jednak przytem nie wkraczać zbytnio w nauki pomocnicze, 
należy zawsze pamiętać, że rozważania mają dać odpowiedź na 
problem geograficzny. W związku z tak postawionem zagadnie
niem obok badań historycznych i statystycznych winno się pro
wadzić badania etnogeograficzne, jedynie bowiem wszechstron
ność rozważań może dać wyczerpującą odpowiedź na postawio
ny problem. Ta wszechstronność badań sprawia, iż nie czas 
jeszcze na dawanie syntezy dotyczącej ziem naszych, lecz po
czątkowo raczej należy się ograniczyć do małych obszarów, aby 
drogą skrupulatnej analizy, a temsamem indukcji, zestawić i wy
świetlić związki, zachodzące pomiędzy siedzibą człowieka, a śro
dowiskiem geograficznem. 

Z tego punktu widzenia przedsięwziętą została niniejsza 
praca, w związku ze zbiorowemi badaniami osadniczemi, prowa
dzonemi na obszarze Beskidów Zachodnich przez Instytut Geo
graficzny U. J, pod kierownictwem Prof. Dr. Jerzego Smoleń
skiego. Również pod Jego kierunkiem została wykonana niniejsza 
praca. 

METODA I ZAKRES PRACY. 

Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest wykazanie roli, 
jaką odegrało środowisko geograficzne w rozmieszczeniu osadnic
twa i kształtowaniu się jego fizjognomii. Osadnictwo poniżej opra
cowane stanowi przykład dla zilustrowania metody geograficznej, 
opartej na szczegółowej analizie, przeprowadzonej bezpośre
dnio w terenie. 
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Dobór terenu. Dla uwypuklenia pewnych cech charakte
rystycznych osadnictwa, związanych z podłożem, ujęto rozważa
niami obszar silnie zróżnicowany fizjograf icznie, a zamieszkały przez 
ludność jednolitq etnograficznie, zawodowo, językowo i wyznaniowo. 
Obszar ten przynależy do północnej części Beskidu Wyspowe
go, zamieszkały jest przez Kliszczaków. Badaniami objęto ośm wsi 
powiatu myślenickiego. Obszar o powierzchni 136'4 km2 wyzna
czony został granicami gmin, stąd jego nieregularny kształt, obej
muje on jednak całą przestrzeń pracy i życia miejscowej ludności, 
zarazem jest zgodny z jednostkami geograficzno - osadniczemi. 
Schemat przynależności administracyjnej . wsi jest na stępujący: 

w i e ś Parafia 
Okręg skarbowy 

i katastralny 
Po wierzchnia 

Krzczonów (gm.) Lubień Myślenice 11·2 km2 

Pcim Pcim 
" 

39•7 
" 

Stróża Stróża li 24'5 
" 

Tokarnia Łętownia Jordanów I Więcierza (gm. Tok.) 19"2 
" " " Trzebunia (gm.) Trzebunia Myślenice 24·1 li 

Więciórka I 

" " " 
7·4 

" Zawadka 
li " " 

4·3 
" 

Na obszarze tym znajdowało się w roku 1930: 1865 zagród 
złożonych z 2959 budynków, zamieszkałych przez 10.038 osób. 

Podstawowa jednostka pracy i podział terenu. Za jed
nostkę rozważań przyjęto pojedyńczq zagrodę, w skład której 
wchodzi dom mieszkalny, budynki gospodarcze, przynależne jej 
sady i pola, oraz ilość osób stale w zagrodzie mieszkająca. 
Zdjęcie w terenie, wszystkie obliczenia statystyczne oparto na 
poszczególnych zagrodach. Ponieważ jednak osadnictwo ma cha
rakter wybitnie przysiółkowy, w rozważaniach odnoszono się 
do przysiółJ<ów-róP), t.j. grup domów, zwarcie położonych w tych 
samych warunkach geograficznych. W ten sposób otrzymano 
zamiast 1865 zagród, 346 punktów odniesienia. Przy rozważa
niach końcowych, przysiółki położone w tych samych warun
kach geograficznych, łączono w większe jednostki osadniczo-geo
graficzne, otrzymując 143 jednostek podstawowych. 

Z drugiej strony przeprowadzono podział terenu na 10 jed
nostek generalnycb, wyznaczonycb dolinami rzek, one bowiem sta
nowiły istotne wytyczne dla rozwoju osadnictwa. Obszar podzie
lono według dolin (patrz mapa): Krzczonówka, Więcierza, Trze
bunka, Raba, Kleczanka, odrębnie potraktowano stoki Łysiny2) 
złożone z dolin: Ziębowego, Koprzywnicy, Wielkiej, Średniej 

1
) Przysiółki te nazwane są przez ludność miejscową rolami (np. rola Sa• 

batowa, r. Korzeniowa i t. p.) od pasowego podziału pól w obrębie gminy. 2) W zestawieniach statystycznych stoki Łysiny podano jako cał9ść. 
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i Małej Suchy. Podział administracyjny1) nie odgrywał wazme1-
szej roli, uwzględniono go jedynie przy rozważaniach nad fizjo
gnomją zagród. Góra wyspowa Kotuń zajmująca centralne poło
żenie na badanym obszarze, podzielona została według dorze
czy potoków na 4 części, niemniej jednak dla pewnych zagad
nień potraktowano ją odrębnie jako jedną całość. 

A, 

B. 

N 

00 00 o o 
o o o o o 

o o o 

- - ~-/. _itoj2~ 
~ --

-

....J 11 n o 
~ jg>~~,A::j10 

o/oc::J6 
-030 

~+ 
1~ 1X710 
2~0 

Ryc. 1. Plan schematyczny roli Bochny gm. Trzebunia. 
A. Plan przysiółka-roli rysowany w terenie. B. Opis zagród metodą graficzną. 

1) Nie mogąc ustalić faktycznej granicy między Więcierzą a Tokarnią, roz
graniczenie poprowadzono fizjograficznie w/g dorzeczy potoków. 
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Materjal zebrany do pracy. Część materiału do pracy 
dostarczyły źródła drukowane i rękopiśmienne (patrz spis poza 
tekstem), oraz plany katastralne. Zasadniczy jednak materjał ze
brano bezpośrednio w terenie, wykonując zdjęcie osadnicze w la
tach 1929, 1930 i 1931. Zebrano w terenie około 50 OOO danych, 
dotyczących cech osadnictwa, drogą opisu zagród metodą gra
ficzną. Mimo kilkakrotnej kontroli przy tak licznym materiale 
niewykluczoną rzeczą jest, iż tu i ówdzie mogły - się wkraść pe
wne pomyłki. Materiał zebrany ujęto w 26 tabelach statysty
cznych, zilustrowano go fotografiami i wykresami, rozmieszczono 
na załączonych mapach metodą punktową. 

Metoda graficzna prowadzenia notatek w terenie1). 

Opis zagrody opierał sie na zestawieniu szeregu cech cha
rakterystycznych, zaznaczających się wyraźnie w krajobrazie, 
wykazujących bezpośredni lub pośredni związek z podłożem. 
Metoda polegała na tern, że zamiast wielosłownego opisu zasto-

• jesion 

Ryc. 2. Plan szczegółowy roli Proszkowej gm. Krzczonów. 

sowano znaki graficzne, dzięki czemu zyskano wiele na czasie 
podczas pracy w terenie, materiał zaś zebrany w ten sposób dał 
się łatwo uporządkować i zlokalizować. Dla ułatwienia pracy, 
zdjęcie przeprowadzono przysiółkami, wykonując dla każdego 
osobno odręczny szkic szczegółowy (ryc. 1) lub schematyczny 
(ryc. 2), notując przy tern: 1) nazwę lokalnq przysiółka, 2) położe .. 
nie geograficzne zagród, 3) wysokość bezwzględnq i względnq, 4) za
drzewienie i układ pól, 5) ogrodzenia, 6) źródła dostarczające wody 
(patrz klucz - K. X). 

1) Szczegóły metodyczne znajdzie czytelnik w broszurze: Leszczycki St. 
Graficzna metoda prowadzenia notatek w terenie dla badań osadniczych. Wiad. 
Geogr. 1931, Nr. 5. 



Po wykonaniu planu następował opis zagród sygnaturami 
według załączon2go klucza. Barwną figurą geometryczną noto-

żmff 
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Ryc. 3. Klucz zastosowanych znaków. 

wano kształt (K. I) i materiał pokrycia (K. II) dachu. Kompasem 
mierzono odchylenia ściany licowej od południa (S) (K. III). Fi
gurę tę wypełniano barwą dla oznaczenia budulca (K. IV). Od
rębnym znakiem znaczono konstrukcję ścian (K. V), barwą zaś 
sposób ich wyprawiania (K. VI). Kreską poziomą zaznaczano 
fundament (barwa oznaczała materiał) (K. Vll)1 zaś czterema licz
bami notowano wysokość fundamentu na czterech rogach. Znak 
minus przy liczbie oznaczał głębokość wkopania. Kropką umie
szczoną w środku sygnatury znaczono komin1 wyjątkowo zaś no
towano okna i drzwi, stosunkowo mało zróżnicowane w tym te-
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renie. Pod sygnaturą umieszczano plany poziome zagród (K. VIII), 
które przy powtarzaniu się zastąpiono literami od A do N. Nad 
sygnaturą umieszczano liczbę osób mieszkających w zagrodzie. 
Osobno notowano budynki gospodarcze) K. IX). Dla innych 
budynków jak kościołów, plebanii, karczem, szkół i t. p. stosowano 
znaki konwencjonalne map wojskowych. Całkowity opis grafi
czny zilustrowany jest na ryc. 4 wraz z 3 fotografjami. 

Ryc. 4. Graficzny opis pojedyńczej zagrody. 
1) Dom współczesny typu Ek. gm. Pcim. 2) Dom rozbudowany z typu B na E 

gm. Trzebunia. 3) Dom stary typu Ck. gm. Krzczonów. 

Kilka uwag o charakterze pracy. Jak poprzednio wspo
mniano, w pracy zajęto się obszernie fizjognomją zagród, ujmu
jąc ją metodą etnogeograficzną z punktu widzenia krajobrazo
wego, starając się równocześnie wykazać jej związek ze środo
wiskiem geograficznem. Terminologję i typologję etnograficzną 
zaczerpnięto z dzieła K. Moszyńskiego: Kultura ludowa Słowian. 
Studjów historycznych nie czyniono, opierając się wprost na 
opracowaniach Potkańskiego K., Platkowskiego St. i Kutrzeby St. 
Materiał zebrany zestawiono statystycznie, starając się liczbami 
poprzeć rozważania i wnioski. Rozważania oparto w większej 
mierze na bezpośredniej obserwacji i indagacji wjeśniaków, 
w mniejszej zaś na literaturze 1

), stąd niektóre wnioski nie po-

1) Spis literatury załączony jest poza tekstem. 
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zostają w zgodzie z przyjętymi dotąd poglądami w naszej litera
turze. Praca posiada szereg luk i niedociągnięć, wynikających 

przedewszystkiem z braku odpowiednich studjów porównaw
czych, oparta jednak na bezpośredniej, drobiazgowej analizie, 
stwarza pewien typ prac szczegółowych osadniczych, z tego 
więc punktu widzenia może być przyczynkiem do badań antro
pogeograficznych. 

Uwagi w miejsce ujęcia historycznego. Dla pracy opar
tej na poszczególnych zagrodach na małym obszarze, materiał 

historyczny znaleźć jest niezmiernie trudno, zwykle są to wzmianki 
lub notatki dotyczące wsi lub parafji jako całości. Dopiero 
plany katastralne z przed 80 lat, a częściowo spis 11 Status ani
marum" (rękopiśmienny) z początku XIX wieku, dają odpowie
dni materiał do historii osadnictwa w ostatnim wieku. Śledząc 
na planach rozmieszczenie zagród, łatwo można dostrzec, iż te 
same miejsca zamieszkane były przed 100 laty, żaden z punktów 
nie został do dziś dnia opuszczony, pozatem przetrwały układ 
ról i szczere przywiązane ludności do tra.dycji, pozwalają na 
przypuszczenie, iż pierwsi osadnicy również w tycb samycb miejs
cacb zakładali swe siedziby. Miejsca te predysponowane były 

przez podłoże. 
Opierając się na wywodach Potkańskiego (100) należy przy

jąć, iż osady te powstały2 ) w XIV wieku na prawie magdeburskiem. 
W tym okresie prąd osadniczy biegi z północy (z niziny Nadwi
ślańskiej) doliną Raby na południe, wkraczał w badany obszar 
wzdłuż potoków w boczne doliny, a nawet wspinał się za poto
kami w górę na stoki. Pas górnego osadnictwa powstał nieco 
później w formie t. zw. zarębków, które przetrwały do dziś dnia. 
Dzięki Potkańskiemu możemy zdać sobie sprawę z czasokresu 
powstania form prawnych osadnictwa, ze szlaków ekspansji osa
dniczej, to zaś jest istotne w ninieiszych rozważaniach. gdyż 

szlaki przetrwały do dziś dnia i niemi współcześnie wkracza 
w badany obszar kultura miejska. 

FIZJOGEOGRAFJA OBSZARU. 3) 

Obszar objęty badaniami przynależy do Beskidu Wyspo
wego, opisanego przez l. Sawickiego w ,fizjografji Karpat Za

cbodnicb" (12, str. 17 i nast.). W pracy tej Sawicki l. dał na
stępujący pogląd na morfogenezę tego obszaru. Spłaszczenia 

szczytowe gór wyspowych dadzą się związać w jeden poziom 
nachylony ku północy, na którym rozwinęła się sieć rzeczna 
o charakterze nizinnym. Wyniesienia tego obszaru „en bloc" 
wywołały ożywienie erozji, ta zaś dzisiejszą charakterystyczną 

rzeźbę. 

2) Względnie zostały przekształcone. 
3) Stosunki fizjograficzne podane są w znacznym skrócie, pominięto tu 

celowo szereg zagadnień o charakterze ogólnym, podano jedynie te dane, które są 

nieodzowne dla poznania środowiska geograficznego, na którem osadnictwo wy

stępuje. 
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Stosunki geologiczne. Badania starsze Dunikowskiego, 
Niedźwieckiego (6), Ubliga i Szajnocby (18) dotyczące częściowo 
tego terenu, pozwalają jedynie na bardzo ogólne i schematyczne 
zapoznanie się ze stosunkami geologicznymi. Dopiero współ
czesne badania J. Nowaka (7, 8) i M. Ksiqżkiewicza (4) ustalają 
pogląd na budowę geologiczną badanego obszaru. Obszar ten 
przynależy do grupy magórskiej, nasuniętej na płaszczowinę 
wiśnicką, której czoło przebiega opodal Myślenic. Na podsta
wie znajomości sąsiednich obszarów można przypuszczać, iż 
występuje tu szereg ~kib, zapadających ku południowi, nasunię
tych dachówkowato na siebie, zbudowanych przedewszystkiem 
z odpornego, zwięzłego piaskowca magórskiego, którego głowice 
warstw wysterczają gdzieniegdzie na północnych zboczach Kotu
nia. Budowa geologiczna uwarunkowała charakterystyczną tu 
asymetrię zboczy: płn. stromych, a płd. łagodnych. Pierwsze od
powiadają czołom warstw, drugie powierzchniom warstw zapada
jących również ku S. Czoła warstw łatwiej i silniej były nisz
czone przez czynniki zewnętrzne 1 cofały się więc zachowując 
swe stromości. Nie bez wpływu była tu ekspozycja zboczy 
i lokalne poziomy erozyjne subsekwentnych rzek Krzczonówki 
i Trzebunki. 

Stosunki pedologiczne. Stosunki pedologiczne nie są 
skomplikowane, gleba bowiem tego obszaru ma charakter bieli
cowy I pochodzi z materiału miejscowego, kamienistego, z wyjąt
kiem doliny Raby, w której spotyka się gleby napływowe, żyzne 
aluwja. Za Dziedzicem (2), który przeprowadził badania w są
siednim obszarze, wyróżnić można gleby kamieniste, rędzinowe 
i aluwjalne. Przeważają tu gleby kamieniste, pochodzące z miej
scowych piaskowców, które rozpadają się na gruz ostrokrawę
dzisty, wietrzeją na szczerk i piasek, a ił z łupków ilastych czyni 
je bardziej spoistemi. Zależnie od ich ilości gleba staje się bar
dziej gliniasta, często otrzymuje rdzawe plamy z tlenków żelaza 
(np. połudn. stoki Kotunia i zach. Zembalowej). Jest silnie wy
bielicowana o czem świadczy jej jasna barwa, posiada cienką 
warstwę próchnicy (± 10 cm), świadczy to o jej małej urodzaj
ności, obróbkę zaś utrudnia gruz skalny. Skrupulatnie jest on 
przez wieśniaków wybierany, składany w tak zw. ,,kępy", cha
rakterystycznie zaznaczające się w krajobrazie pól. 

Jedynie nad Trzebunką występują gleby rędzinowe, pocho
dzące z łupków ilastych, kwaśne, dzięki zawartości wapna po
chodzącego ze strzałki towarzyszącej łupkom, są one bardziej 
zwarte, przeto nie ulegają tak szybkiemu wybielicowaniu, tern
samem są bardziaj urodzajne. Trzeci typ, glebę napływową spo
tyka się nad Rabą i dolną Krzczonów ką, jako tak zw. ,,łęgi". 
Nad Rabą przemieszana jest z glinami, nad Krzczonówką z pias
kami i żwirami. Gleba ta jest najbardziej urodzajną, ma wybitny 
wpływ na osadnictwo (skupienia dworów, dostatek zagród na 
dnie dolin położonych i t. p.). Naogół jednak przeważają gleby 
kamieniste, zróżnicowanie ich zależy od piaskowca, z którego 
pochodzą, w praktyce ma to jednak znaczenie niewielkie, róż-
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nice istnieją tylko w dolinach rzek i w dolinie Trzebunki, co ma 
swój oddźwięk w skupieniu się domów. 

Sieć hydrograficzna. Raba stanowi główną linję hydro
graficzną, do niej dążą wszystkie potoki z całego obszaru, o naj
rozmaitszych kierunkach. Krzczonówka i Trzebunka są subsek
wentne, potok Więcierzy resekwentny, potoki zaś Kotunia i Zemba
lowej obsekwentne, a Łysiny subsekwentne. Raba jest typową rzeką 
górską o silnych wahaniach wodostanu z corocznemi powodzia
mi na wiosnę i latem. Wahania dochodzą do 5-ciu metrów, abso
lutne maksimum zanotowano w Stróży 4.80 m (dn. 17. VII. 1913), 
minimum zaś 0.81 m (31. V. do 2. VI. 1925). Rzeka płynie nie
ustalonem korytem, po szerokim pasie kamieńców, (który usta
wicznie niszczy i buduje), zmienia ciągle swoje łożysko, czasem 
rozwidla się a nawet ginie odnogami w żwirowiskach (Pcim). Te 
ustawiczne zmiany i wylewy dają się we znaki miejscowej _ lud
ności, dlatego mimo żyzności aluwji nie buduje się domów po
niżej 5 m. Najznaczniejszym dopływem jest Krzczonówka, o biegu 
równoleżnikowym w części dolnej, a południkowym w części 
górnej. Krzczonówka posiada węższy pas kamieńców, mniejsze 
wahania wodostanu, koryto jej wcięte jest w 5 m poziom inun
dacyjny. Niemniej i ona daje się we znaki miejscowej ludności, 
przeto domów również nie buduje. się poniżej 5 m. Dopływem 
jej południkowym jest Więcierza, w dolnej części podobna do 
Krzczonówki, w górnej zaś rozwidlona na dwie strugi mające cha
rakter typowych górskich potoków o wąskiem dnie i niewyrów
nanym spadku. Do tego typu zalicz-y ć można potoki: Kleczankę, 
Ziębowy, Koprzywnicę i Wielką Sucbę. Trzebunka, równoległy potok 
do Krzczonówki, ma charakter odmienny, posiada koryto głęboko 
wcięte w poziom inundacyjny, nie tworzy nigdzie kamieńców, 
płynie wąską strugą wody, nie jest groźną dla osadnictwa, jej wyle
wy są znacznie słabsze. Dopełnieniem sieci hydrograficznej jest 
szereg drobnych potoków Kotunia1 Zembalowej i Łysiny. Są to 
drobne potoki górskie, o biegu niewyrównanym i niespokojnym. 
Rola ich dla osadnictwa jest również istotna, wzdłuż nich bo
wiem zagrody pną się na stoki w górę, one są często jedynem 
źródłem dostarczającem wody użytkowej. 

Stosunki klimatyczne. Obok gleby znaczny wpływ na go
spodarkę rolną wywierają stosunki klimatyczne, temsamem od
działywują one pośrednio na osadnictwo. Pozatem wpływ usło
necznienia, wiatrów i opadów śledzić można bezpośrednio w fi
zjognomii osadnictwa. Charakterystykę klimatu oprzeć można na 
materiałach zebranych przez stacje meteorologiczne, leżące w · są
siedztwie badanego obszaru, a zwłaszcza na pracach stacji Krak. 
Obserwatorium Astronomicznego na Łysinie (9, 5, 14, 15). Mamy 
tu do czynienia z normalnym klimatem beskidzkim, o dość sil
nych wahaniach i nieregularnych zmianach, wywołanych rzeźbą 
terenu. Kwestię ciśnienia i wilgotności pominięto wogóle, gdyż 
brak jest jakichkolwiek danych. O zacbmurzeniu można powie
· dzieć, iż jest ono mniejsze niż w Krakowie, o czem świadczą 
pomiary prowadzone na Łysinie . Średnia roczna wynosi 6'9 
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(zima 7'0, lato 6'6), gdy w Krakowie dla tego samego 5-lecia 
średnia roczna wynosi 7'3. T em samem dłuższy jest okres naświet
lania i intensywniejsza insolacja wywołane wysokością terenu. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8° C 
na wysokości 300-400 m, oczywiście z wysokością ona maleje. 
Gradient termiczny obliczył Olczak (9) między Krakowem a Ły
siną na 0'55° C na 100 m, E. Romer (11) zaś między Krakowem, 
a Mogilanami na 0'44° C na 100 m. Dlatego dla Zawadki, wsi po
łożonej na stokach Kotunia, należy przyjąć średnią roczną tem
peraturę 6'0° C. Wahania dzienne silniejsze są w dolinach niż 
partjach szczytowych, świadectwem tego jest notowana inwersja 
temperatury (Stróża, Lysina) i częsta mgła zalegająca dno do wy
sokości 400 m. Wiatr wywiera bezpośredni wpływ na osadnictwo, 
uważa się go za element szkodliwy, stara się więc przed nim 
ochronić. Według obserwacyj na Łysinie (5) najczęstsze i stosun
kowo silne są wiatry S/W. Odczuwa się również wiatr halny 
z szybkością 20 misek. Obl_iczenia dla Wadowic (2) wykazują 
przewagę wiatrów S. i S/W. Fakt nienotowania ciszy świadczy 
o silnej ekspozycji anemologicznej tego obszaru. Dzięki wyspo
wej budowie gór istnieć tu muszą rozmaite odchylenia od ogól
nego kierunku, prądy kompensacyjne, pozatem pewne części sto
ków i dolin leżą w cieniu wiatru. Opady mają znaczenie dla 
gospodarki rolnej, w połączeniu zaś z wiatrem dają się we znaki 
i budynkom, stosuje się więc specjalną ochronę ścian wystawio
nych na ich działanie. Według danych wieloletnich z sąsied
nich obszarów (2, 3, 10), ilość opadów waha się od 800-1100 mm, 
zależnie od wzniesienia terenu. W zrost opadu z wysokością ob
liczono między Stróżą, a Łysiną na 229 mm, czyli średnio na 
100 m 39 mm. 

Podług pór roku na zimę wypada 33°/0 opadów, z tego 1
/ 3 

w formie śniegu. Ilość dni z szatą śnieżną jest dwa razy większa 
niż w Krakowie (Łysina 150, Kraków 60). Prócz wysokości na 
rozkład opadów wpływa ekspozycja stoków. Dla całych Karpat 
stwierdzono (Romer 16, 14), iż stoki południowe mają opady ob
fitsze niż północne, to samo odnieść można do Kotunia, dzięki 
bowiem przeważającym wiatrom, stoki o ekspozycji S/W mają 
opadów najwięcej. Partje więc wyżej położone mają średnią tem
peraturę niższą, gorszą kamienistą glebę, natomiast większą ilość 
opadów, silniejszą insolację i mniejsze wahania temperatury. 

Krajobraz. Krajobraz obszaru jest wielce urozmaicony, 
w skład jego wchodzi kilka odmiennych jednostek fizjogeogra
ficznych. Kotuń jako góra wyspowa posiada wszystkie cechy fi
zjograficzne, wymienione przez Sawickiego (12) dla Beskidu Wys
powego, ma więc grzbietowe spłaszczenie, strome stoki, elipso
wy zarys poziomy, jedynem odchyleniem jest boczne ramię wy
dłużone ku zachodowi. Zarys elipsowy decyduje o rozmaitej wy
stawie stoków. Przytem zaznacza się wybitna asymetria stoków, 
o czem wspomniano przy budowie geologicznej obszaru. Wystę
pują tu również charakterystyczne zmiany nachylenia stoków:. 
podcięcie erozyjne do ± 40 m, stoki łagodniejsze do 500 m n. p. m., 

315 -



a wyżej znów stromsze. Ilustrują te zmiany dwa załączone profile 
fizjognomiczne (ryc. Si 6). Profil podłużny (ryc. 7) oddaje spłaszcze
nie grzbietowe, równocześnie świadczy, iż rola uprawna nie ma 
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Ryc. 5. Profil fizjo gnomiczny przez Pękalówkę. 
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Ryc. 6. Profil fizjognomiczny poprzeczny przez Kotuń. 
(Profile przewyższone 21/ 2 razy). 

żadnego ograniczenia wysokościowego, temsamem odpada pro
blem górnego zasięgu kultur uprawnych. Profile poprzeczne orien
tują o rozmaiłem nachyleniu stoków, i w związku z tern, o wy
stępowanill" kultur. 

Dla badań osadniczych naturalnemi jednostkami fizjografi
cznemi są doliny, one bowiem koncentrują zagrody i przynale
żne im pola uprawne. Dlatego najsłuszniej będzie omówić pod
łoże fizjograficzne według poszczególnych dolin. 

Dolina Raby posiada dość szerokie, wyrównane dno zajęte 
przez kamieńce, pastwiska oraz częściowo role uprawne. 

Nad dnem ciągną się terasy opisane przez W. Stolf6wnę (16), 
z nich niższa 10 do 12 m przy ujściu bocznych potoków jest in
tensywnie przez osadnictwo wykorzystana, wyższe zaś 20-25 m 
i 35 m zamieszkane są rzadko, dopiero 40 - 45 m leżąca na wy
sokości załomu stoku, wiąże się z zasadniczą linją rozbudowy 
osadnictwa. Brak jest natomiast stożków napływowych, materiał 
bowiem naniesiony Raba usuwa corocznemi powodziami. Nad 
załomem spadku ciągną się łagodne stoki wykorzystane pod upra
wę. Dolina ma kierunek południkowy, można więc śledzić róż
nicę między stokami W i E. Asymetria stoków jest wyraźna, od 
W dolinę zamyka stok Kotunia, od E zbocza Łysiny, rozcięte dro
bnemi potokami. Tu zanika wpływ Raby, potoki bowiem tworzą 
lokalne wytyczne dla osadnictwa. W dolinie Raby wydzielić można 
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3 części fizjograficzne: środkową o charak
terze przełomu i dwa rozszerzenia kotlino
we, dolne koło Stróży i górne koło Pcimia. 

14, 

Dolina Krzczonówki krajobrazowo po- I 
dobna jest do doliny Raby. Dno doliny 
wzniesione 5 m nad poziom rzeki jest wy
korzystane przez osadnictwo. Terasy cią- ;t 

gną się wąskiemi listwami (Szaflarski 13), 
występuje wyraźnie wspomniany załom 
spadku. Wyróżnić można cztery odrębne 
części doliny: a) dolną do punktu 372 m, 
o szeroki em dnie, a stromych stokach, b) 
środkową zwężoną do potoku Rusnakowe
go, c) górną również rozszerzoną o łago
dnych stokach S, d) za czwartą część na
leży uważać obszar, l)rzez który Krzczo
nówka płynie południkowo. W związku 
z kierunkiem równoleżnikowym doliny, śle
dzić można różnicę między stokami S i N. 

Równolegle do Krzczonówki ciągnie się 
znacznie węższa dolina Trzebunki, krajobra
zowo od niej różna. Wyróżnić w niej mo
żna cztery części: część dolną o wyraźnem 
rozszerzeniu dna, w środkowej części doli
na jest wąską, ma charakter przełomu. 
Trzecia część ma stoki łagodne, wklęsłe, 
czwarta zaś o dnie wąskiem i stromych sto
kach, posiada kierunek południkowy. Te
rasy występują tu niewyraźnie (prócz 10 m), 
dopływy są nieznaczne, nie tworzą stoż
ków napływowych. Dolinie towarzyszą ła
godne stoki słoneczne i strome przeciwle
głe, zwane przez lud „zapacznymi". Trzecią 
jednostkę fizjograficzną tworzy dolina Wię
cierzy, którą podzielić można na trzy czę
ści: a) dolną poniżej wpływu Czarnego Po
toku o dnie szerszem i łagodnych zboczach, 
b) dolinę Czarnego Potoku wąską o łago
dnie nachylonych zboczach, c) górną część 
potoku Więcierzy również wąską, niewy
równaną, o stokach b. stromych. Stoki E. 
w górnych częściach są stromsze, to też są 
mniej wykorzystane przez osadnictwo. Dno 
doliny jest wąskie, teras niema, natomiast 
istnieje załom spadku na wysokości ± 50 m. 
Podobny charakter fizjograficzny mają do
liny pozostałe, tworzące odrębne jednostki 
geograficzno-osadnicze. Pogląd na orografj ę 
terenu daje mapa hipsometryczna, na kra
jobraz zaś mapa rozmieszczenia kultur. 
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POŁOŻENIE FIZJOGRAFICZNE ZAGRÓD. 

W badaniach geograficznych nad osadnictwem wiejskiem punktem wyjścia jest stwierdzenie położenia geograficznego osad, z niem bowiem łączy się problem doboru pewnych form morfologicznych, wywołujących mniej lub więcej dogodne i sprzyjające warunki dla gospodarki, z którą związany jest rozwój i rozbudowa osadnictwa. Problem ten był wielokrotnie poruszany w literaturze, ogólną klasyfikację dają podr~czniki (Ratzel, Brunhes), w zastosowaniu do miast dał Geisler (47), szczegółową dla Alp Tyrolskich Lowl (80), dla Alp Włoskich Almagia (20), dla Umbrii Riccardo (104) i in. W literaturze polskiej omówiono ten problem w badaniach nad życiem pasterskiemj dla Tatr typy położenia szałasów opracowała Pacewiczowa (93), dla Karpat Sawicki (108), Kubijowicz (63-65), Woźnowski (116-118). Prócz tego w innych pracach ( 41, 56, 36,37), problem ten poruszano wielokrotnie. Jednak mimo to nie można było zastosować żadnej z nich dla osadnictwa badanego, przeto ułożono klasyfikację odrębną, przystosowując ją do Beskidu Wyspow'ego. 
Typy położenia geograficznego zagród. Wyróżniono następujące typy położenia geograficznego zagród: 1) dno doliny (F. 5) [za dno uważano cały obszar nadrzeczny, wraz z poziomem inundacyjnym do wysokości 5 m], 2) niższa terasa (F.1, ryc.1) 10 - 12 m, 3) wyższa terasa 20 - 25 m [terasy wyróżniono ze względu na ich formy. opierając się na cytowanych opracowaniach (16, 17)], 4) stożek napływowy (F. 2), 5) spłaszczenia stokowe (F. 3) wzniesione 80 -120 m nad dno doliny, pochodzenia denudacyjnego, 6) stok łagodny (Ryc. 2), 7) stok stromy [za granicę przyjęto nachylenie 15°], 8) stok „krawędziowy" (pod tą nazwą rozumiano stok opadający z ramienia grzbietu, posiadający dwustronną ekspozycję, na którym osadnictwo układa się poziomo wieńcem), 9) ,,nisza" (F. 4) t. zn. zaklęśnięcie stoku, 10) podgrzbiecie (F. 6) [pod tą nazwą za Kubijowiczem (65), rozumiano najwyższą część stoku w pobliżu grzbietu o łagodnem nachyleniu, odgraniczonem od stoku załamaniem spadkui] 11) grzbiet. Prócz tego na mapie zaznaczono formę terasy różnej (12), związanej często z stożkiem napływowym bocznego potoku. 
Zestawienie ilościowe zagród w/g ich geograficznego 

położenia. Przyjmuje się ogólnie, iż najdogodniejszem położeniem dla osadnictwa są terasy, płaszczyzny zrównane w pobliżu wody, a zarazem arteryj komunikacyjnych, potem stożki napływowe i dna dolin (o ile są bezpieczne od powodzi) w mniejszym zaś stopniu stoki, a zwłaszcza strome. Na badanym obszarze ustosunkowanie typów położenia fizjograficznego zagród jest jednak odmienne, jak to wynika z zestawienia końcowego Tabeli I. Na pierwszy plan wybija się osadnictwo stokowe, liczące razem 1061 zagród (57°/0). Niemniej jednak zaznacza się stosunkowo silnie osadnictwo denne (23°/0) i terasowe (140/o), wykorzystanie zaś stożków napływowych jest minimalne (0,860/o). Predyspozycja dogodnego położenia przejawia się wyraźnie, lecz 
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ono nie jest w stanie zmieścić całego osadnictwa, co wynika 
z charakteru podłoża, niema bowiem dobrze rozwiniętych teras, 
nie dochowują się stożki napływowe, dna zaś dolin zajmują 
drobny odsetek powierzchni. Dostosowuje się więc osadnictwo 
do tych warunków, wybiera mniej dogodne położenie na stoku, 
nie można bowiem przy rolniczym jego charakterze tworzyć 
wielkich skupień dolinnych, lecz raczej dąży się do rozprosze
nia po zboczach górskich. Uderza fakt prawie niewykorzysta
nia grzbietów (mimo szczytowych spłaszczeń), należy to tłuma
czyć względami gospodarczymi (o czem poniżej) i unikaniem 
wystawiania zagród na działanie wiatru. Najczęściej więc za
grody leżą na stokach, dnie doliny, niższej terasie, w drobnym 
odsetku na terasie wyższej, podgrzbieciu i w 11niszy", do zupeł
nie zaś wyjątkowych należą zagrody położone na stożku napły
wowym, spłaszczeniach stokowych i grzbiecie. Ogólny wnio
sek wynika sam przez się, iż ustosunkowanie ilościowe typów po
łoienia jest wprost proporcj onalne do przestrzennego występowania 
danych form morfologicznych w krajobraz ie. 

Analiza typów położenia zagród w /g poszczególnych 
dolin.1) Dolina Krz czonówki skupia największą ilość zagród (491), 
z tego na stoku o wystawie S. rozmieszczonych jest 375 (78°/o), 
na stoku przeciwległym 116 (22°/o) Tabl. L D. Różnica jest wi
doczna, a niewątpliwie jedną z przyczyn doboru miejsca była 
wystawa i łagodne nachylenie stoków Kotunia, w przeciwień
stwie do stromych zacienionych zboczy Zembalowej. Wyraźnie 
zaznacza się dwupasowość w rozmieszczeniu zagród; pas dolny 
związany jest z doliną Krzczonówki, górny zaś od niej nieza
leżny występuje intensywniej na stokach słonecznych Kotunia. 
Odpowiednikiem jego po stronie zapacznej są przysiółki Cyrli, 
Leśnych i Kocurów. Siłą rzeczy osadnictwo to położone jest 
na stokach, jednak skwapliwie wykorzystuje spłaszczenia i za
klęsłości, drobny zaś odsetek zagród leży na dnie wąskich doli
nek potoków. Dolinę Krzczonówki podzielić można według po
łożenia zagród na cztery części: a) dolną z osadnictwem położo
nem na dnie, b) .frodkową o wąskiem dnie zmuszającem osad
nictwo do wspinania się na stoki, c) górną do pot. Więcierzy 
z osadnictwem położonem na dnie i łagodnych stokach, d) czwartą, 
o kierunku południkowym, w której osadnictwo leży równomier
nie na obu zboczach, na dnie i terasach. Ten podział pokrywa 
się dokładnie z fizjograficznym, przeto zaznacza się predyspozycja 
podłoża w doborze położenia zagród. Największa ilość zagród leży 
na dnie w części dolnej i górnej doliny (198, 40°/0), uwidacznia 
się więc związek między ilością zagród, a szerokością dna. Są
dzić więc moża, iż iloU skupionych zagród j est fzmkcjq szerokości 

dna doliny , j ego bezpieczeństwa od powodz i i urodzajno.fri gleby. 
Zestawiając oba stoki doliny dostrzega się, iż po stronie słone
cznej zagrody ciągną się łańcuchem złożonym z dość dużych 
przysiółków, leżących na dnie, terasach i stoku łagodnym, po 

1) Patrz równocześnie na mapę położenia fizjograficznego zagród. 
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stronie przeciwnej osadnictwo skupia się przy ujściu bocznych potoków, położone jest na terasach, potokami zaś wdziera się wgłąb zboczy, zajmując stoki strome o drugorzędnej ekspozycji W lub E. Zaznaczają się różnice w wykorzystaniu położenia po obu stronach doliny (S: N), wyraźnie występuje to przy położeniu na dnie 175: 23, na stoku łagodnym 65: 1, na podgrzbiecie 5: O w „niszy" 17: 3. W mniejszym stopniu na stokach stromych 68: 22, natomiast zupełną obojętność wystawy wykazuje położenie na terasach 38: 35, na stożku napływowym 6: 7. W yciągnąć z tego moźna wniosek, iż przy pewnych typach położenia na wybór miejsca w większej mierze wpływa ekspozycja. Uderza również fakt, iż domy położone są przeważnie w dolnej części stoków, pola im przynależne wznoszą się nad nimi (podobnie w górnym pasie osadnictwa). Tłumaczyć to można następującymi powodami: a) gospodarczemi, 1) plony, drzewo, zwozi się z góry, a wywozi jedynie nawóz, 2) chodzi o blizkość gościńca, biegnącego dnem doliny, z nim bowiem związany jest wyjazd do miasta, na jarmarki i t. p, b) przyrodniczemi, 1) łatwiej jest znaleźć wodę zdatną do użytku, 2) mniej naraża się zagrodę na działanie wiatru. 
Drugą cechą położenia jest najczęs tsze występowanie zagród na pograniczu dwóch różnych j ednostek geograficznych (np. na ter.asach, między dnem doliny, a stokami, ponad załomem spadku i t. p.) Fakt ten znany ogólnie z literatury, tłumaczy się tu następująco: 1) chodzi o bezpośrednie połączenie z przynależnemi polami, 2) o uniknięcie wilgoci ewent. niebezpieczeństw dna doliny, 3) położenie to pozwala na łatwy dostęp w górę na stoki, a zarazem w dół na dno doliny (gościniec). To też wzniesienie zagród 20 - 40 m nad dno ponad podcięciem zboczy j est jedną z typowych cech położenia domostw na tym obszarze. Dolina Więcierz y jest znacznie mniejsza, to też zaledwie 174 zagród znalazło w niej pomieszczenie. Z południkowego kierunku doliny wynika, iż przeciwstawiano tu stoki W, na których skupiło się 124 zagród (71 '30/o) stokom E z 50-cioma domostwami (28'70/o). Asymetria jest wyraźna, a można ją tłumaczyć następująco: kierunek doliny jest nieco odchylony ku E, to też stoki zachodnie mają ekspozycję E E N, pozwalało przy niewielkiem odchyleniu na zorientowanie lica chaty w kierunku S W. Stoki W są łagodniejsze niż E, domy położone na nich (W) leżą w cieniu wiatrów S W, przeciwległe zaś są na wiatr eksponowane. W dolinie wydzielić można 5 charakterystycznych części: a) dolną od spływu obu potoków, z kilkoma zagrodami na terasach, b) dolinkę Czarnego Potokll z osadnictwem położonem na dnie i grupą domów na stromym stoku, c) .frodkową Więcierzy z osadnictwem na dnie i łagodnych stokach, d) górną z osadnictwem na stromych stokach, e) osobną grupę tworzą dwa zar~bki na Parsz ywce, o położeniu podgrzb;etowem, które należy zaliczyć do górne~o pasa osadnictwa. Wyróżnione tu częfri znów pokrywają się z fizjograficznemi. Wąskie dno głównej doliny sprawia, iż przeważa osadnictwo położone na stokach (65'5°/o), denne natomiast wystę-
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puje jedynie w rozszerzeniach doliny. Również i tu domy leżą 
nisko na stokach nad charakterystycznym załomem zboczy. 
W dolinie Trzebunki znajduje się 434 zagród, z tego na stoku 
słonecznym 260 (59'90/o), na zapacznym 174 (40·1 °lol. Asymetrja 
występująca nie jest tak silna, jak w Krzczonówce, a przyczyną 
tego fakt, iż w części środkowej po stronie zapacznej stoki są 
łagodne, przeto dogodne dla osadnictwa. Wynika więc z tego, 
ii asymell~ja j est spowodowana nietylko samą ekspozycją, lecz 
także nachyleniem stoków. Wyróżnić można w dolinie 3 części: 
a) dolną, mającą po stronie słonecznej osadnictwo na dnie, a po 
przeciwległej na stromych · zboczach, b) środkową o dnie wąs
kiem z osadnictwem położonem na niższej terasie i stokach 
łagodnych, c) gómą z osadnictwem na stokach łagodnych po 
stronie słonecznej, a po przeciwnej na stokach stromych. 

W dolinie znajdujemy przykład uzależnienia ilości zagród 
na dnie położonych od szerokości dna doliny, można to łatwo 
prześledzić w dolnej części doliny, natomiast trudno jest stwier
dzić, czy istnieje minimalna granica szerokości dna, które może 
być wykorzystane przez zagrodę, (tu ono wynosi 20 m). Ciekawy 
jest fakt, iż na stokach łagodnych domy są położone niżej (20-30 m}, 
na stromych znacznie wyżej (50-60 m }, pozostaje to w związku 
z dostępem do pól, a więc podyktowane zostało względami go
spodarczemi i uwarunkowane podłoźem. Na pierwszy plan wybija 
się położenie stokowe (49.8°/0), następnie w dolnej części doliny 
denne (57 zagród), na niższej terasie (54 zagród) w części środ
kowej doliny. Zestawiając typy położenia ze stokami dolin, na 
korzyść słonecznego wypada położenie na dnie 35: 12, na ła
godnym stoku 113:37. W mniejszym stopniu na niższej tera
sie 33:17, odwrotnie zaś na stromym stoku 56:86, i „krawędzio
wym" stoku O: 22. Ustosunkowanie więc to jest identyczne do 
poprzednio omówionego. W dolinie Raby wydzielić można 
3 części: a) dolną (Stróża) rozszerzoną kotlinowo z osadnictwem 
den nem, rozdzieloną na 2 części rzeką, b) środkową o charak
terze przełomowym, z osadnictwem stokowem, c) górną również 
rozszerzoną (Pcim) z osadnictwem dennem. Dno doliny posiada
jące żyzną glebę jest zajęte w trzech punktach przez dwory, 
w dwóch zaś przez zagrody wieśniacze. To więc jest powo
dem, że tylko 27° /0 zagród leży na dnie w dolinie. Najdogo
dniejsze położenie zajęła wielka własność (dawne grunta sołty
sie). W dolinie Raby znajduje się 371 zagród, z tego na zbo
czu E 207 (54.20/o), na W 164 (45.8° /0), przewaga stoku E jest 
nieznaczna. Ogółem przeważa położenie na stoku łagodnym po 
stronie W (64: 11), a na stromym po przeciwnej stronie (6: 90), 
razem na stoku położonych jest 47'4°/v ~agród. Z ilościowego ze
stawienia wynika, iż niema związku między położeniem, a ekspo
zycją zboczy na W lub E. Ponieważ stoki doliny są podcięte, 
dlatego osadnictwo rozmieściło się ponad załomem stoku z po
wodów wyżej omówionych. Dolina Kleczanki ma dwie grupy 
osadnictwa: a) dolną położoną na terasach i łagodnych stokach 
po stronie S, a na stokach stromych po stronie N, b) górną po-
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łożoną na stromych stokach Kotunia. Uwidacznia się przewaga 
strony S z 59-cioma domami nad N z 47 zagrodami. Ze zwę
żeniem się dolinki, zagrody z teras przenoszą się na łagodne, 
wyżej zaś na strome stoki. U spływu potoków występują za
grody położone na dnie podobnie jak w dolinie Więcierzy. 
Dolina Z iębowego Potoku wykazuje także przewagę stoków S 
(41) nad przeciwległemi (28). Z charakteru jej wynika, iż za
grody leżą przeważnie na stokach, a dwa tylko przysiółki pod 
grzbietem. W części źródliskowej występuje jedyna grupa do
mów nad dnem potoku położona. Dolina Koprzywnicy jest do 
poprzedniej podobna, przewaga strony S jest nieznaczna (38: 34), 
zagrody leżą przeważnie na stokach. Dolina Małej Suchy wy
kazuje przewagę stoków S (35: 8), położenie zagród jest prze
ważnie stokowe. Dolina Sredniej Suchy posiada równomierne 
rozmieszczenie zagród (17: 16) o położeniu stokowem, a częś
ciowo terasowem. Dolina Wielkiej Suchy ma kierunek połu
dnikowy, odchylony ku W, dlatego stoki zachodnie mają lepszą 
wystawę, zasłonięcie od wiatru, pozatem wyraźne spłaszczenia 
grzbietowe, to też na nich skupiło się 48 zagród, po stronie zaś 
przeciwnej 24. Osadnictwo podzielić można na trzy części: roz
proszone na stoku W, przysiółkowe na przeciwległym, grzbie
towe (podgrzbietowe) na zachodnim stoku w górnej części doliny. 

Wnioski ogólne. Zestawiając wyniki przeprowadzonej ana
lizy można stwierdzić, iż mimo zróżnicowanego położenia zagród 
w poszczególnych dolinach ma ono szereg jednolitych cech. Na
leży uznać stoki słoneczne za uprzywileJowane, koncentrują bo
wiem 44·2°1o zagród, na zboczach przeciwległych skupionych jest 
22·70/o zagród (czyli o połowę mniej), Istnieje nieznaczna prze
waga zboczy zachodnich (18°1o) nad wschodniemi (ts·t0/0), Przy 
wyborze miejsca decydowały względy gospodarcze predyspono
wane podłożem, to też na stokach łagodnych zagrody leżą niżej, 
na stromych wyżej (tracąc związek z dnem doliny na korzyść 
łatwiejszego dostępu do pól ·nad niemi położonych). Tyoowem 
jest występowanie zagród na pograniczu dwóch Jednostek fizjo
graficznych. IloU zagród skupionych na dnie zale:ży od Jego sze
rokości, bezpieczelistwa i jako.foi gleby. Przewaga iednej strony 
doliny nad drugą, zależy od dogodności form podłoża dla osadni
ctwa, j est zazwyczaj rvynikiem nachylenia i wystawy stoków. Mi
mo to jednak pewne typy położenia specjalnie występuią po stro
nie słonecznej, zaliczyć tu można położenie na dnie (219: 39). na 
łagodnym stoku (214: 47), pod grz bietem (41 : O). w n;sz y (27: 3). 
Obojętnie zachowują się położenia na terasie (89: 84). na stoku 
stromym (231 : 191), na stożku napływowym (6: 7). Nie zdołano 
natomiast uchwycić wpływu ekspozycji E lub W. · 

Zróżnicowanie ekspozycji położenia zagród. Omawiając 
położenie zagród wyróżniono w każdej dolinie dwa stoki biorąc 
pod uwagę ich ogólną ekspozycję, W skutek jednak rozcięcia 
stoków bocznemi potokami, tworzą się lokalne powierzchnie 
o różnej wystawie. Ponieważ kwestja ekspozycji szeroko oma
wiana była przy osadnictwie sezonowem (63-65, 108, 94, 116-118), 
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zestawiono ekspozycję podłoża zajętego przez zagrody według 
8 kierunków wystawy. Wynik jest podobny do ogólnie znanego 
w literaturze, t. zn. najczęściej występują domy na stokach o ekspo-
zycji S i S /E, niemniej i inna wystawa wy- N 

korzystana jest przez pokaźny odsetek za
gród. Liczbowe zestawienie znaleźć można 

- w tabeli IL 
Poza uprzywilejowaniem stoków słone

cznych silnie występuje ekspozycja N, co wy
nika z kierunku równoleżnikowego dolin, 
w mniejszym stopniu S/W, a w bardzo małym 
E, W, EN, WN. Duży jednak odsetek stano
wi położenie obojętne bez wyraźnej ekspo
zycji, tu wliczono przeważnie położenie na 
dnie, terasach, spłaszczeniach i t. p. To usto
sunkowanie się 8 kierunków ekspozycji ilu
struje radjogram Nr. 10. 

Gdy porówna się wykorzystanie ekspo
zycji szczegółowej (t. zw. miejsca gdzie wy
stępują zagrody) z ogólną wystawą zboczy, 
uwidacznia się fakt, iż na zboczach słonecz
nych występuje ekspozycja S, ES, a częścio
wo W/S i E, na stokach zapacznych N, N/W 
i N /E, na stokach wschodnich W i W /S, na 
zachodnich zaś E, E/S, E /N i S, cz yli stwier
dzić można, iż ekspoz ycja .'>zczegółowa podło

Ryc.10. Ustosunkowa
nie się ekspozycji po
łożenia zagród i ich 

zorjentowania. 
Sektory oddają ekspo
zycję położenia w °io 
1 ¾ = 3 mm, linją ozna
czono zorjentowanie 

zagród 1 % = 1 mm. 

ża zgodna jest z ogólną wystawą stoków, odchylenia zaś nie prze
kraczają 45°. Ilustruje to radjogram Nr. 11. 

Ryc. 11. Ustosunkowanie się ekspozycji 
położenia zagród względem ogólnej wy

stawy zboczy. 

HIPSOMETRYCZNE ROZMIESZCZENIE ZAGRÓD. 

Rozmieszczenie zagród według pięter hipsometrycz
nych. Charakterystyczną cechą w położeniu osadnictwa jest jego 
hipsometryczne rozmieszczenie (42, 57), obliczono więc ilość za-



gród w poszczególnych pasach 20-metrowych. Wyniki podaje 
Tabl. III, rozmieszczenie załączona mapa i wykres Nr. 8. 

Z wykresu można odczytać udział poszczególnych pięter 
20-metrowych. W pasie do 500 m leży 80° / 0 domostw, z tych zaś 
44°/0 w części najniższej do 400 m. Im bardziej w górę, tern ilość 

o f0% IS% 

1<rzywa 
-- hip:.ogrof,cz.no 

----• wysoko~~Slfdn 

-·-·-- wy$Clrośc,' f'akTycz · 
"J'h l'łOd dno doliny. 

25% 30% 

Ryc. 8. Rozmieszczenie wysokościowe zagród. 

zagród maleje, o czem świadczy przebieg linii na wykresie. Jed
nak jeśli rozpatrzy się piętra hipsometryczne w poszczególnych 
dolinach, to regularność ta zanika, a nad dolnym pasem osad
nictwa występuje drugi pas górny, od niego niezależny, na róż
nej wysokości. Najniżej położona jest grupa zagród prz y ujściu 
potoku Mikostrze (307 m), najwyżąj Zarębki naParszywce (812 m), 
rozpiętość więc wynosi 505 m. Najwięcej domów (eży w pasie 
380 - 400 m. i przyległych o rozpiętości ± 60 m, zależnie od 
wysokości dna doliny. 
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Górna granica rozmieszczenia zagród. Górna granica 
osadnictwa właściwie na badanym obszarze nie istnieje, gdyż 
pola uprawne wychodzą na grzbiety i szczyty, jedynie więc moż
na wykreślić najwyższy zasiąg zagród. Całkowicie da się go 
prześledzić na Kotuniu, inne bowiem góry objęte są badaniami 
tylko częściowo. Przebieg granicy wyznaczono metodę punktową 
(63,74,75) dostosowaną do przysiółkowego charakteru osadnictwa. 
Na stokach południowych J(otunia przebiega ona przez punkty: 
786 m, 768 m, 670 m, 720 m, na zachodnich 570 m, północnych 510 m, 
wschodnich 430 m, a w dorzeczu Kleczanki (stoki południowo
wschodn.) 670 i 630 m. Asymetrja w związku z wystawą stoków 
jest wyraźna, najwyżej biegnie granica po stronie S i SE, najniżej 
po N, różnica zaś wynosi około 250 m. Na. północnych stokach 
Zembalowej przebiega przez punkty: 630 m, 550 m, 530 m, 585 m, 
na zachodnich Łysiny 510 m,550 m, 580 m, 560 m, 540 m, 690 m, 
650 m, 570 m, 580 m, czyli waha się od 500 do 700 m. Prócz tego 
na Parszywce występują dwa punkty na wschodnich zboczach 
między 800 a 820 m. Z powyższych danych wynika, że przebieg 
linii łączącej zagrody najwyżej położone jest uzależniony od 
wystawy zboczy. · 

Górny pas osadnictwa. Podobnie jak w całym Beskidzie 
i tu występuje górny pas osadnictwa położony 150 do 200 m nad 
dolnym, dlatego należy sprostować ogólny pogląd, iż w Beski
dzie Wyspowym osadnictwo występuje jedynie w dolinach. Pas 
ten liczy 109 zagród (6'J/0), podobnie jak gdzieindziej oddzielony 
jest od dolnego lasem. Pas ten powstał przez zakładanie t. zw. 
zarębków, przyczem należy zwrócić uwagę, iż powstawały one 
przeważnie na łagodnych stokach, spłaszczeniach, i t. p. Podłoże 
więc niejako predysponowało miejsca powstania górnych przy
siółków. Pas ten najwyraźniej zaznacza się na południowych 
stokach Kotunia, nad skupionem osadnictwem Krzczonowa i Kle
czanki. W innych częściach obszaru dwupasowość zaciera się 
dzięki posuwaniu się zagród w górę bocznych. potoków (n. p. 
stoki Łysiny), niemniej i tu pewna część zagród leży wyżej 
i niezależnie od przebiegu doliny. 

Zróżnicowanie pięter hipsometrycznych w /g wystawy 
stoków. Dla wykazania zróżnicowania pięter hipsometrycznych 
w zależności od wystawy stoków, podzielono stoki na trzy części: 
a) dolną do 500 m, najgęściej zamieszkałą, b) środkową od 500 
do 600 m, z nielicznem osadnictwem, c) górną ponad 600 m, 
z drugim pasem osadnictwa. Różnice między stokami słonecz
nemi, a zapacznemi występuje całkiem wyraźnie. W pasie dol
nym (a) na stokach zapacznych (N) znajduje się 88°1o zagród, 
na stokach natomiast słonecznych tylko 76°/0• W pasie przejścio
wym (b) po stro:qie N odsetek zagród wynosi 100/o, po stronie 
zaś S 16°/0• W pasie górnym po stronie N jest zaledwie 10/o, po 
stronie zaś S 8°/0 • Cyfry te świadczą, iż zagrody na stokach sło
necznych podchodzą wyżej i w większej ilości. Podobnie wykazać 
można przewagę stoków zachodnich nad wschodniemi, co od-
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zwierciedlają cyfry W: E; a) 70: 86°/o, b) 21 : 13°/0, c) 9: 2°/0• Wy
nik jest podobny, uprzywilejowanie stoków W wyraźne. 

Rozmieszczenie zagród na Kotuniu. W cale regularny 
zarys elipsowy Kotunia, specjalnie nadaje się do przeprowadze
nia rozważań nad hipsometrją i ekspozycją rozmieszczenia za
gród. Rozprzestrzenienie zagród oddaje wykres Nr. 9, materjał 

.. ... ... :., ... . . . .. . • • :: .. • • . 

Ryc. 9. Rozmieszczenie hipsometryczne zagród na Kotuniu w/g wystawy stoków. 

statystyczny Tabl. III. (E). N a wykresie uderza fakt silnej kon
centracji zagród w dolnej części stoków do 400 m. Udział w tern 
poszczególnych zboczy jest zależny od ich rozciągłości, a zara
zem pokrywa się z szerokością doliny. Najwięcej zagród zgru
powanych jest na stokach E (232), mniej na S (163) i N (77). 
W wyższych piętrach to ustosunkowanie zanika, a z niem wpływ 
dolin, natomiast wyraźniej występuje wpływ ekspozycji stoków, 
jak to wykazano przy omawianiu górnego zasięgu za~ród. Ogó
łem na stokach S położonych jest 302 zagród, na E 249, N 144, 
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W 50. Na Kotuniu można stwierdzić dolny pas osadnictwa do 
400 m. biegnący prawie dokoła góry i trzy wyższe na wysoko
ściach: a) 500- 560 m, b) 620-680 m, c) 700- 740 m jako lokalne 
skupienia. Uderza brak górnego pasa zagród po stronie północ
nej, można to tłumaczyć niedogodnością położenia, a zarazem 
lasem, należącym do wielkiej własności. Na leży więc siwźerdzźć, źż 
rozmieszczenie hipsometryczne zagród pozostaje w związku z ekspo
zycją stoków, a zarazem stanowi istotną cechę położenia geogra
ficznego z agród. 

WYSOKOŚCI WZGLĘDNE ZAGRÓD; 

Problem wysokości względnych zagród. Wysokości 
względne zagród są uzupełnieniem rozmieszczenia hipsometrycz
nego, dającego piętra wysokościowe, obliczane od poz iomu morza, . 
a stanowiące materjał porów_nawcz y dla wielkich obszarów. Wyso
kości zaś względne liczone od dna dolin wykazują lokalne zró
żnicowanie wysokościowe. Ponieważ osadnictwo szło dolinami, 
a współcześnie bfegną niemi główne arterie komunikacyjne, mo
żna je uważać za wytyczne linje dla tutejszego osadnictwa. Po
łożenie zagród w dolnej części stoków podyktowane względami 
gospodarczemi i dążenie do utrzymania się . w pobliżu linij ko
munikacyjnych sprawiło, iż zagrody dolnego pasa osadnictwa są 
funkcjonalnie związane z dnem doliny. Wysokości względne mają 
być sprawdzianem tego związku. Wysokości względne obli
czono odnośnie do czterech głównych dolin, mapę otrzymanych 
wartości wykonano metodą plam, dla uzyskania obrazu bardziej 
przejrzystego, łączono poszczególne przysiółki w smugi, obejmu
jące obszary o tej samej wysokości mimo, iż nie były one w ca
łości zamieszkałe. 

Ustosunkowanie poszczególnych pięter wysokości 
względnych. Zestawienie (Tabl. IV} potwierdza fakt trzymania 
się zagród w dolnych częściach stoków: do wysokości bowiem 
40 m ponad dno doliny znajduje się 1035 zagród, (55'2°1o) do 
wysokości zaś 60 m 1240 zagród (65'5°1o), wreszcie do 100 m 
1494 zagród (80'1°1o), Zaledwie więc 1/r, osadnictwa nie jest funk
cjonalnie związana z dnem dolin. W pasie wyższym 100-300 m 
wys. wzgl. mieści się 17'2°1o zagród, zaś ponad 300 m zaledwie 
2'7°1o. Maksymalne wysokości wykazuje Zawadka (skrajna w. w. 
510 m). Na wykresie (Nr. 8) również zaznacza się zmniejszanie 
się ilości zagród z wysokością, co wynika z ich rozmieszczenia 
hipsometrycznego, Tern też należy tłumaczyć fakt, iż na zboczach 
południowych i wschodnich wysokości względne osiągają najwyż
sze wartości (mapa 2). 

Związek wysokości względnych z fizjografją. Mapa roz
mieszczenia pięter wys. wzgl. zagród wykazuje uzależnienie ich 
występowania od charakteru fizjograficznego dolin. Rozmieszcze
nie zagród wzniesionych do 10 m oddaje zarys dna dolin i za
leżnie od jego szerokości występuje szerszą lub węższą smugą 
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(patrz Raba, Krzczonówka a Trzebunka). Rozmieszczenie następnego piętra (10-20 m) pokrywa się z łagodnemi stokami (Trze
bunka), w partjach zaś gdzie dolina ma charakter przełomowy osadnictwo wspina się wyżej do 60 m. Klasycznym tego przykła
dem jest Raba. Dla zagród związanych funkcjonalnie z dnem 
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doliny za maksymalną granicę przyjąć można 80 m. wys. wzgl. 
Wartości większe odnoszą się do zagród położonych wyżej na 
stokach, oddaJą one „szacowaną" hipsometrję (patrz stoki Łysi
ny). Obraz otrzymany nasuwa przypuszczenie, iż natężenie do
lnego skupienia zagród pozostaje w związku z szerokością doliny . 
Im więc dolina jest szersza a zarazem posiada stoki łagodniejsze, 
tern liczniej będą położone zagrody w dolnych jej częściach, im zaś 
stoki są stromsze, tern wyżej wznoszą się domostwa. Przykładem 
tego jest Raba i Krzczonówka, które jedynie w partjach przeło
mowych posiadają domy ponad 20 m położone. 

FAKTYCZNE WYSOKOŚCI ZAGRÓD NAD DNO DOLINY. 

Problem faktycznych wysokości. Aby uzupełnić wysu
nięte zagadnienie związku funkcjonalnego zagród z dnem doliny, 
wykonano obliczenia wysokości t. zw. faktycznych nad dno do
liny. Tym razem za podstawę odniesienia brano najbliższą dolinę 
potoku, którą biegnie droga kołowa, będąca wyrazem związku go
spodarczego i komunikacyjnego zagród z dnem doliny. Tern
samem zastosowano dla całego obszaru jednolite kryterium. 
Wyniki ujęto na analogicznie skonstruowanej mapie ź na wykre
sie ryc. 8, obliczenia żaś zestawiono w Tabl. V. 

Zestawienie ogólne faktycznej wysokości zagród nad 
dno doliny. Obliczone tą metodą wysokości wykazują silniej
sze skupienie zagród w pobliżu dna dolin, bowiem w pasie 
wzniesionym do 40 m znajduje się 1390 zagród 74·5°1o (poprzed
nio 55.50/o) do 100 m - 1725 zagród, czyli 92'50/o (80'1 °Io), ponad 
100 m zaledwie 7'5°1o zagród (19'10/o). Cyfry więc potwierdzają 
ten związek, w którego skład wchodzi w wąskich dolinkach też 
kwestja zaopatrywania się w wodę. Należy więc osadnictwo się
gające do 40 m wysokości uwaźać za funkcjonalnie związane z dnem 
doliny, ponad zaś 60 m za niezależne, ono bowiem posiada drogi 
prowadzone zboczami lub grz bietem. W piętrach 11wyższych wy
sokości", położonych jest znacznie mniej zagród, (liczba ich spada 
gwałtownie od 60 m w górę), maksymalna wartość wynosi 195 m 
(poprzednio 510 m), świadczy to więc, iż związek z doliną jest 
istotny, a unika się miejsc położonych ponad 200 m nad dno 
najbliższej doliny. Wyniki przy tern ujęciu nie są już odbiciem 
pięter hipsometrycznych (mapa 3). 

Rozmieszczenie przestrzenne faktycznych wysokości 
zagród. Obraz rozprzestrzenienia wysokości faktycznych podob
ny jest dla głównych dolin do poprzedniego, natomiast zmienił 
się zasadniczo nad potokami bocznymi. Obszar poziomu 10 m 
rozszerzył się przez włączenie ujść potoków, wstęga stała się 
szerszą, a odzwierciedla w dalszym ciągu szerokość dna (pow
stała obszerna wyspa w dolinie Więcierzy). Poziom 20 m zazna
czył się przedewszystkiem w bocznych potokach (Wielka Sucha), 
w nich też wystąpił bardzo silnie poziom 40 m. Obraz zmienił 
się dla górnego pasa osadnictwa, gdy bowiem poprzednio zwią-
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zany był on z przebiegiem izohips, tu plamy ustawiają się rów
nolegle do dolin. Przykładem tego jest Zawadka. w której wy
sokości tworzą terasowate piętra po obu stronach potoku Rus
nakowego. Całkowicie odmienny obraz otrzymano dla stoków 
Łysiny, świadczący, że i tu domy trzymają się głównie dolin, 
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koncentrując się w pasie wzniesionym do 40 m. Załączona mapa 
poza daniem obrazu faktycznej wysokości położenia zagród nad 
dno doliny wykazuje, iż istotnie osadnictwo jest związane z doli
nami, w pasie bowiem wzniesionym do 40 m leży ¾, z agród. Zwią
zek więc jest faktyczny, a poza względami gospodarczo-rolnemi 
chodz i tu też o bliskie położenie względem · dna doliny (droga 
i woda). Wyjątkowe położenie w górnych partiach da się tłuma
czyć odmienną siecią dróg. Wysokości więc faktyczne zaliczyć 
można do cech charakterystycznych położenia zagród, ilustrują 
one bowiem ich funkcjonalny związek z dnem doliny. 

ROZMIESZCZENIE ZAGRÓD W ZWIĄZKU 
Z WYSTĘPOWANIEM WO.DY. 

Problem uzależnienia osadnictwa od wody. Wielokrot
nie geografowie podkreślali uzależnienie rozmieszczenia osad
nictwa od występowania wody, jako niezbędnego czynnika dla 
życia ludzkiego. Wyraźnie przejawia się ono w terenie, gdzie 
wody jest niewiele, lub gdzie występuje ona tylko w nielicznych 
punktach, a więc na obszarze stepowo-pustynnym, krasowym i t.p. 
Najszerzej ten problem ujął Brunhes opracowali go Mielke, Schlii
ter, Sidaritsch (109), Lefevre (73) i wielu innych, u nas zaś Sawicki 
(107, 108), Zaborski (119), Dobrowolska (37), Kiełczewska (204), 
i inni. Na obszarze Europy środkowej wody jest wszędzie 
dostateczna ilość i da się ją urządzeniami technicznemi przeno
sić do obszarów innych, to też Lefevre w badaniach nad osad
nictwem w Belgji znalazła tylko bardzo słabe ślady tego uzależ
nienia, a podobnie l( iełczewska w Wielkopolsce. Na badanym ob
szarze dzięki gęstej sieci rzecznej, obfitym opadom (1000 mm), 
potężnym kompleksom leśnym (jako regulatorom wilgoci}, płyt
kiemu poziomowi wód zaskórnych, oraz bardzo licznym źródłom 
(330 użytkowych) pierwotnym lub wtórnym, wody wszędzie jest 
poddostatkiem. Przejawia się jednak dążność do posiadania wody 
możliwie najbliżej domu, (w tym celu kopie się płytkie zagłę
bienia w których zbiera się woda zaskórna, zamiast koszto
wnych studzien}, każda zagroda stara się o posiadanie własnego 
zbionika wody. Ponieważ występowanie wody było zjawiskiem 
pierwotnem przed osadnictwem, brano więc fakt jej istnienia 
pod rozwagę przy ustawianiu zagród, co przetrwało do dziś 
dnia w pasie górnego osadnictwa, na całym zaś obszarze prze
jawia się w niewielkich odległościach zagród od wody. Sta
tystyczne ujęcie odległości zagród od wody daje Tabl. VI, roz- . 
mieszczenie zaś załączona mapa. 

Zaopatrywanie się w wodę latem a zimą. W lecie za
opatrywanie się w wodę jest bardzo łatwe, w zimie natomiast, 
gdy płytkie zaskórne źródła zamarzną, a śnieg pokryje je grubą 
powłoką, o wodę jest znacznie trudniej. Jaskrawo uwidacznia 
się to w pasie górnego osadnictwa. W Zawadce, w zimie wie
śniacy muszą jeździć po wodę do źródła w lesie położonego, od-
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dalonego o 2 km; w jej części wschodniej schodzić w dół do po
toku 500 m niżej płynącego; podobnie mozolnie po wodę wędru
ją w dolinie Kleczanki. Warunki dogodne letnie, zmieniają się 
w tym okresie na niekorzystne. Nie dotyczy to zagród położo
nych w dolinach, tam wody jest zawsze poddostatkiem. Stan 
ten trwa krótko, a ponieważ dotyczy okresu odpoczynkowego 
w gospodarce rolnej, nie wywołuje zbytnich komplikacyj, spra
wia jedynie dodatkowy, a uciążliwy trud dla miejscowego wie
śniaka. Sam fakt jednak jest ciekawy jako przejaw uzależnienia 
działalności i gospodarki ludzkiej od pór roku, zasługuje więc na 
uwagę mimo, iż dotąd uszedł uwagi badaczy. 

Zestawienie odległości zagród od wody. Dążenie do po
siadania wody w pobliżu zagrody widoczne jest w zestawieniu 
statystycznem ( Tabl. VI} podającem, iż w odległości do 30 m wodę 
posiada 925 zagród (49 '6° / o), a w odległości do 50 m 695 zagród 
(37·3°1o). Pierwsze posiadają przeważnie własne źródła lub stud
nie, drugie zazwyczaj wspólne dla kilku sąsiadów. Łącznie więc 
86'9°1o zagród posiada wodę w pobliżu, t. zn. do 50 m. Jest to 
dowodem, iż związek zagród z wodą istotnie zachodz i, bez względu 
na to czy jest wynikiem działalności człowieka (źródła wtórne), czy 
podyktowany został warunkami naturalnemi. W odległości więk
szej 50 do 100 m posiada wodę 11 ·1°/0 zagród, są to przysiółki 
rozrzucone na stokach, które mają zwykle jedno źródło, zaopa
trujące wszystkie domy. Do wyjątków zaliczyć należy odległości 
ponad 100 m, a notowane zaledwie przy 2·0°/0 zagród. Maksy
malna odległość wynosi 330 m w zarębku Cyrli. Rozmieszczenie 
odległości zagród od wody przedstawione jest na załączonej 
mapie. Odległość najmniejsza do 30 m pokrywa się z położeniem 
zagród na dnie i terasach, to też występuje ona najczęściej 
w Krzczonówce (63°1o) i w Rabie. W Trzebunce odległość tę 
spotyka się w zagrodach położonych w dolnych częściach łago
dnych stoków. Odległość 30 do 50 m jest najtypowszą dla poło
żenia stokowego, to też najliczniej notowana jest w dolinie Wię
cierzy, Trzebunki i na stokach Łysiny. Zagrody położone w do
lnych częściach stoków mają z reguły wodę w odległościach małych, 
co wynika z wielkiej ilości wód płynących, jedynie więc za
grody położone wyżej na stokach posiadają wodę w znaczniejszych 
odległościach. Do zilustrowania tego posłużyć może porównanie 
osadnictwa Krzczonowa, położonego na dnie i terasach z Za
wadką, wsią typowo stokową: 

Odległość od wody do 30 m 30 - 50 m 50 - 100 m ponad 100 m 

Krzczonów 63'0¾ 13'5% 19'0% 4"5% 
Zawadka 15·0¾ 25'0¾ . 33'5¾ 265¾ 

Więcierza 70'0% 18"0¼ 12·0% -
Więciórka 18'0% 33'0¾ 42'0¾ 7·0¾ 

332 -



Cyfry są tak rozne, że same wprost potwierdzają, iż odle
głości zagród od wody, uzależnione są od położenia geograficznego, 
a zarazem od wysoko.fri. Ciekawie pokrywają się zasięgi „odle
głości" zagród od wody z linjami faktycznych wysokości. Przy
kładem tego jest zróżnicowanie doliny Raby na część przeło
mową i dwa rozszerzenia analogicznie występujące na obu ma
pach. Ustosunkowanie się odległości zagród od wody występu
jące w Więcierzy i Więciórce pokrywa się dokładnie z zasięgiem 
wysokości faktycznych zagród. Z tego więc wynika, iż wysokości 
faktyczne zagród będące wyrazem ich związku funkcjonalnego 
z dnem dolin, odpowiadają odległościom zagród od wody. 

Zaopatrywanie się zagród w wodę. W odę użytkową 
czerpią wieśniacy albo ze studzien, albo ze źródeł, lub też wprost 
z potoków. Pozostaje to w związku z jednej strony z charakte
rem występowania najbliższej wody, z drugiej zaś z kulturą, 
gospodarką i zasobnością mieiscowej ludności. Wprost z potoku 
zaopatruje się 520 zagród (27'9°/0), najbiedniejszych, lecz zarazem 
wykazującvch brak wszelkiej inwencji do poprawy warunków 
swego bytu. Prze ważna część zagród 1 001 (57'2° / o) czerpie wodę 
ze źródeł. Ze studzien korzysta tylko 277 zagród (14'9°/o) najza
sobniejszych. Na badanym obszarze zanotowano 330 źródeł, 160 
studzien, na pierwsze więc wypada 5'6 zagród, na studnię zaś 
11'6 zagród. Zsumowane dają 490 zbiorników wody, średnio 
więc na jeden wypada 3'8 zagrody. Porównując doliny, widzi
my, że nailepszy współczynnik wykazuje Raba 3'2, potem Krzczo
nówka 3'7, TNehunka 3'7, nawet stoki Łysiny 3'9, gorszy zaś 
Zawadka 6'0 i Więcierza 7'2. Po stronie słonecznej współczyn
nik ten wynosi 3'0, po zapacznej 3·7 (Krzczonówka). 

Z potoku i rzeki czerpie wodę nahyięcej za~ród w dolinie 
Więcierzy (60°/0), a zwłaszcza we wsi Wieciórce (80°/0!). W doli
nie Krzczonówki wodę czerpie z potoku 35°/0 zagród, w innych 
zaś odsetek ten spada poniżej 20°/0 • Studnie przeważnie położone 
są po stronie słonecznej (Krzczonówka 53: 19, Trzebunka 11 : 3), 
oczywiście nie stoi to w związku jedynie z samą wystawą, lecz 
z uprzywilejowanem położeniem, dającem lepsze warunki dla gos
podarki rolnej. 

Rozmieszczenie studzien i ich typy. Posiadanie studni 
jest wyrazem zasobności i pracy mieszkańców, dlatego ich wy
stępowanie może stanowić wskaźnik kultury materjalnej ludności, 
z tern zastrzeżeniem, iż uwzględni się ich wybitnie geograficzne 
zregjonalizowanie, pozostające w ścisłym związku z podłożem. 
Poziom wód gruntowych jest płytki, zwłaszcza na dnie dolin, 
materiał żwirowy nie sprawia trudności dla robót ziemnych, to 
też przeważna część studzien znajduje się na dnie dolin Raby 
i Krzczonówki. Głębokość ich waha się od 2- 6 m, (wyjątkowo 
raz na stoku w dolinie Raby notowano 9 m). Z głębokością 
łączy się typ studzien, przy płytkich używa się tylko żerdki 
t. zw. ,,kuli", dla studni o głębokości 3-5 m „żórawia", dla 
głębszych t. zw. ,,koła". Najwięcej jest „żórawi" (76), przewa
żnie skupionych w Krzczonowie i Pcimiu, nieco mniej studzien 
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,,na kulę" (52) w Tokarni i Pcimiu, najmniej studzien „na koło" 
(32) w Stróży i Tokarni. Fakt występowania studzien na dnie 
i w dolnych częściach stoków pozostaje w związku z poziomem 
wód gruntowych, oraz zasobno.frią zagród. 

Geograficzne zregjonalizowanie studzien daje załączona 
mapa. Ciekawe jest obliczenie współczynnika ilości zagród na 
jedną studnię w poszczególnych dolinach. W Krzczonówce wy
nosi on 7'0, w Rabie 7'5, w Kleczance 7'5, stosunek ten można 
uznać za dobry w porównaniu ze stokami Łysiny 30-1, Trzebunką 
30'0, Więcierzą 43'4, Jeszcze silniej różnice te zaznaczają się 
odnośnie do poszczególnych wsi. Pod tym względem wsie dzielą 
się na 3 grupy: 1) do pierwszej zaliczono Zawadkę i Więciórkę, 
wogóle me posiadające studzien, 2) do drugiej wsie, w których 
studnie obsługują mniej niż 10°/0 zagród (Więcierza 6°/0 , Trze
bunia 7°/0 , Stróża 7°/0 , 3) do trzeciej wsie, w których ponad 20°1o 
zagród jest obsługiwanych prze:: studnie (Tokarnia 21 °/0 , Krzczo
nów 22°/0 , Pcim 26°/0). Ugrupowanie to ma uzasadnienie w po
ziomie kultury materjalnej wsi, który też został przedysponowany 
w dużej mierze wamnkami natumlnemi, co przejawi się kilkakrot
nie w dalszych rozważaniach. 

ZORJENTOW ANIE ZAGRÓD. 
Problem zorjentowania zagród na południe. Na ob

szarze Europy środkowej stwierdzono fakt zorientowania domów 
wiejskich ścianą frontową na południe (73, 31). Dla obszaru 
Słowiańszczyzny stwierdził to Niederle (89), a ostatnio Moszyński 
(87), dla ziem polskich Kolberg (58), Gloger (48) i inni, specjalnie 
zaś dla obszaru gór Udziela (113, 114), Matlakowski (83). Orjen
tację chaty wywołuje albo zwyczaj, tradycja, albo narzucona for
ma wsi (np. ulicówka), albo woda, albo droga, lub też warunki 
geograficzne. Na badanym obszarze niema narzuconej formy 
wsi, zagrody nie trzymają się gościńca (F. 5), gdyż jest on zja
wiskiem wtórnem, wody jest poddostatkiem wszędzie, pozostają 
więc jedynie względy kulturalno-zwyczajowe i warunki geogra
ficzne. Zwyczaj, a raczej tradycja jest w tym wypadku nie
wątpliwą, lecz podyktowana została racjonalnem przystosowa
niem się siedziby ludzkiej do potrzeb życiowych. Problem orjen
tacji zjawia się dopiero z chwilą wybicia w chacie okien, to też 
nie można odnosić go do budynków gospodarczych, szałasów, 
„domków na polanach" i t. p., pozbawionych okien. Okno daje 
światło wnętrzu izby, jest ono konieczne dla życia ludzkiego, 
dlatego wybija się je przedewszystkiem ze strony południowej, 
z postępem kultury w coraz to większych rozmiarach (F. 34) 
Mimo, iż wieśniacy doceniają należycie walory zorientowania 
lica chaty ku południowi i drogą zwyczaju przestrzegają tej 
zasady, jednak istnieje odstępstwo od tego „zwyczaju" wywo
łane warunkami geograficznymi, a zwłaszcza wystawą zboczy. 

Zestawienie ilościowe orjentacji zagród. Rozmieszcze
nie orjentacji zagród podaje załączona mapa, obliczenia ujęto 
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w Tabeli VII. Najcześciej występuje orientacja S 1055 zagród 
(56'5°1o), następnie SE 397 zagród (21.3°1o) i S W 261 (14'0°1o), 
rzadko natomiast E 85 zagród (4'5°/ol i W 63 (4'4°/o), Kierunku 
NE nie notowano wogóle, zaś N i N W tylko w czterech wy
padkach i to odnośnie do karczm, szkół i t. p. budynków zwią
zanych gospodarczo z gościńcem. Dla wykazania związku po
między wystawą stoków, a orientacją zagród, wykreślono na 
radjogramie (ryc. 10) krzywą procentową poszczególnych kierun
ków zorientowania zagród, której przebieg wykazuje wielką zgod
ność z sektorami ekspozycji stoków. 

Na stokach słonecznych i zapacznych orjentacja jest S, na 
wschodnich (o ekspozycji W) - W, względnie W S, na przeciw
ległych E względnie E S. Związek ten ilustruje również zesta
wienie procentowe ekspozycji położenia i orientacji zagród: 

Kierunek E E/S,W/N S. N IW/S,E/N w 

Wystawa położenia 1 ) 7'8°/0 22'4% 32'0¾ 15'6¾ 5'5¾ 

Orjentacja2) 4'5¾ 21 '3¾ 56'6¾ 14'0¾ 3'4¾ 

Kierunek E S/E s S/W w 

Uzależnienie orjentacji od ekspozycji stoków. Główną 
zasadą jest dążność do orjentacji południowej, jednak nierówności 
terenu, ekspozycja podłoża, utrudniają lub czasem uniemożli
wiają tę orjentację. Domy położone na stokach muszą posiadać 
fundament, dający poziomą płaszczyznę pod zrąb ścian, budowa 
zaś fundamentu jest wtedy łatwiejsza, gdy dom stoi równolegle 
do przebiegu izohips na stoku. Kwestja budowy fundamentu 
zaważyła bardzo silnie na orientacji zagród, wieśniak bowiem 
z braku funduszów nie może konstruować fundamentów tru
dnych technicznie, pozatem z zasady idzie drogą najmniejszego 
wysiłku, to też rezygnuje z orjentacji południowej, przystoso
wując się do warunków miejscowych. Na stokach słonecznych 
spotyka się oczywiście orjentacJę S, podobnie na :=apacznych, gdyż 
praca polega jedynie na przesunięciu fundamentu pod tylnią 
ścianę, kwestja zaś wystawy do „światła" doliny wogóle nie 
jest brana pod uwagę. Przykładem tego są doliny Krzczonówki, 
Trzebunki, gdzie generalnie przeważa orientacja S. Z chwilą 
jednak gdy ekspozycja stoków odchyla się ku E lub W, sprawa 
się komplikuje, a orientacja zagrody opiera się na następują
cych prawidłach. Gdy stoki są łagodne, budowa fundamentu jest 
nietrudna, domy starają się utrzymać orjentację możliwie naj-

1) W tabelce pominięto 16'7¾ zagród położonych w miejscach nieposiada
jących wyraźnej wystawy i 0'2°io zagród 2) mających inne zorjentowanie niż wy
mienione kierunki. 
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bliższą południowej, nie zwracając uwagi na wystawę względem „światła,, (dna) doliny. To też gdy kierunek doliny odchylony jest ku zachodowi, domy na obu stokach mają orjentację S/E względnie S/E/E (jako bliższą południowi), przykładem tego są górne części dolin Krzczonówki i Trzebunki. Gdy odchylenie jest ku wschodowi, domy mają orjentację S/W względnie S/WW (środkowa część doliny Raby). Na stokach więc ła~odnych uwidacznia się dążność do orjentacji południowej. Natomiast na stokach stromych, gdz ie budowa fundamentu jest trudna i skomplikowana, ustawienie domów jest z reguły równolegle do stoku, to też orjentacja zagród zwrócona jest do „światła" doliny. Na stokach wiec o ekspozycji W ł est zachodnia, na stokach zaś E wschodnia. Przykładem tego są za~rody w Zawadce rozbite na trzy grupy, wschodnią o orjentacji S/W, środkową S i zachodnią S/E. Zaznacza się to także w dolnej części Raby, w górnej Więcierzy, w Kleczance, gdzie stale związana jest orjentacja ze stromością stoków. Dla wykazania obu zasad wystarczy przyjrzeć się dolinie Raby, gdzie w części dolnej, na stromych zboczach orjentacja jest ku „światłu" doliny, w odcinku środkowym odchylonym ku E jest na obu stokach S/W, w rozszerzeniach zaś kotlinowatych S. Według więc tych trzech zasad zorjentowane są zagrody na badanym obszarze wykazując pełne uzależnienie od podłoża geograficznego. 
Orjentacja zagród na Kotuniu. Kotuń stanowiący pewną całość wykazuje ciekawe zróżnicowanie orjentacji zagród. Zestawienie cyfrowe (Tabl. Vll. EJ wykazuie, iż przeważa orjentacja S 441 za~ród, następnie S/W 150, i S/E 110. Po stronie południowej 5/6 za~ród ma orientację S, resztę wypełniają opisane powyżej zagrody Zawadki. Po stronie zapacznei przeważa nieco kierunek S nad S/E wywołany odchvleniem doHny Trzebunki. Stoki W mają przewagę orjentacji S/W, jednak dzięki ro7cięciu i drugorzędnej ekspozycji występuje tu orientacja S i S/E. Po stronie wschodniei w górnej części występuje orientacja S/E i S, w dolnej zaś S/W na stoku łagodnym. 
Z powyższych rozważań wysnuć można nastepujęce o~ólne wnioski: Zwyczaj or_ientac}i południowe; zagród ma swe uzasadnienie rac} onalne. Prze_iawia się on b. silnie na badanym obszarze, warunki Jednak geograficzne spramiaią w nim do.ff liczne odchylenia, wynikaJące z ekspozyc_ii i nachqlenia stoków, to też naogól orjentacja pokrywa się z wystawą zbocz y. 

TYPY FUNDAMENTÓW I ICH ROZMIESZCZENIE. 
Problem fundamentu. W badaniach geograficznych nad osadnictwem dotąd zwracano niewiele uwagi na fundament. Ujęcie syntetyczne i klasyfikację z punktu widzenia etnograficznego dał /(. Moszyl1ski (88). Jeśli się jednak zważy, iż w obszarze górskim, na stokach, fundamentem wyrównuje się nierówności terenu, dając płaszczyznę poziomą pod konstrukcję 
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zrębową, to musi on być bezpośrednio do podłoża dostosowany, 
tern samem jego kształt i wysokość są odbiciem nierówności i na
chylenia terenu. Na stromych stokach zauważa się, iż wysokość 
fundamentu bywa znaczna, dochodzi do 2 lub 3 m (F. 9) dlatego 
często w nim znajdują pomieszczenie ubikacje gospodarcze 
(F. 10), powstaje budynek piętrowy, podobny do typowego dla 
Alp (20). Występuje on dość często w Beskidach, lecz tylko 
w specjalnych warunkach, a wykształcenie jego jest ściśle zwią
zane z podłożem. Dlatego trudno uważać tego rodzaju pię
trowość za formę przyniesioną, lecz raczej za wynik przysto
sowania śię do warunków lokalnych. Na badanym obszarze 
występuje ta piętrowość wyjątkowo, natomiast często wysu
wa się fundament o 1 m przed ścianę frontową, tworzy się t. zw. 
,,pogródkę" (czasem zaopatrzoną poręczą), osłoniętą przed desz
czem wysuniętym okapem. Ma ona znaczenie użytkowe, gdyż 
wieśniak wykonuje tu latem wiele swych zajęć codziennych. 

Materjal fundamentu. Do budowy fundamentu zazwyczaj 
używa się materiału miejscowego, a fakt ten można uważać za 
przejaw wykorzystania przez człowieka lokalnych warunków 
naturalnych. Rzut oka na materiał fundamentów chat w Polsce, 
potwierdza to stałe wykorzystanie materiału miejscowego i do
piero w ostatnich latach używa się tu i ówdzie cegły lub cemen
towych pustaków. Na badanym obszarze materjał fundamentów 
iest jednolity, używa się piaskowca miejscowego magórskiego 
lub ciężkowickiego, tern samem więc istnieje faktyczne wykorzy
stanie mate1jału lokalnego. 

Typy fundamentów. Na badanym obszarze wyróżniono 
następujące typy fundamentów: 1) Fundament płaski (F. 12) o jed
nakowej wysokości pod wszystkiemi ścianami, zazwyczaj niski do 
30 cm, występuje w domach położonych na równem podłożu 
(dno, terasy i t. p.) 2) Fundament podłużny ( F. 28) biegnący pod 
jedną ścianą, (frontową na stokach słonecznych, a tylną na stokach 
zapacznych) występuje na stokach o jednokierunkowym spadku. 
3) Fm1dameni szczytowy (F. 11}, podpierający jedną ścianę poprze
czną, związany jest zazwyczaj z terenem łagodnie nachylonym 
(na stożkach napływowych, spłaszczeniach i t. p.). 4) Fundament 
ro±ny (F. 9), podpierający specjalnie jeden róg domu, wyrównu
jący silne obniżenia lokalne podłoża, występuje w terenie uroz
maiconym, na stoku o dwustronnym spadku. 5) Fundament boczny 
(F. 10) najbardziej skomplikowany, wyrównujący pod ścianą szczy
tową maksymalne różnice terenu, a równocześnie niwelujący róż
nice pod ścianą podłużną, spotyka się go w terenie najsilniej 
urozmaiconym. 6) ,,Fundament" wkopany (F. 7 i 8} występuje na 
stokach b. stromych, gdzie łatwiej uzyskać jest płaszczyznę po
ziomą przez rozkopanie stoku, niż nadbudowanie wysokiej pod
murówki. Wkopania są naogół niegłębokie do 50 cm, niemniej 
spotyka się i głębsze do 2 lub 3 m, wtedy dach dotyka bezpo
średnio stoku (F. 7 i 8). Prócz tego ;spotyka się domy bez fun
damentów (F. 96) położone na dnie dolin, na terasach i spłaszcze
niach, posiadające jedynie na rogach węgłów płyty kamienne 
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t. zw. ,,pecki", na których spoczywają legary. Z tych typów fun
damentów dostosowanych do nierówności terenu wnioskować 
można, iż mimo prymitywnych środków technicznych wieśniak pra
wie w każdym wypadku zastosować potrafi odpowiedni fimdam.ent, 
drobne więc formy morfologiczne nie przedstawiają dla budowy do
mów znaczniejszych trudności. Naogół woli on dostosować się do 
miejscowych warunków, unikać zbyt skomplikowanych form fun
damentu, o czem świadczą niżej podane zestawienia. Typ więc 
fundamentu jest odbiciem dostosowania się domów do warunków 
miejscowych w drodze racjonalnej, przy zastosowaniu najmniej
szych wkładów pracy i pieniędzy. 

Zestawienie typów fundamentów. Tabela Vlll, podaje 
kształt i wysokość fundamentów, różnicę wysokościową dwóch 
skrajnych rogów, a oprócz tego głębokość wkopania. Na mapie 
rozmieszczono typy i wysokości fundamentów. Wogóle nie po
siada fundamentów 193 zagród (10'350/o), fundamenty niskie do 
SO cm spotyka się w 749 zagrodach (40'150/o), podmurowania do 
wysokości 1 m w 609 zagrodach (32.66°1o), ponad zaś 1 m w 314 
zagrodach (16'840/o), z tych zaś, 33 zagród ma fundamenty ponad 
2 m, a więc odpowiednie dla wykorzystania ich gospodarczego. 

Najliczniej występuje typ podłużny fundamentu 589 zagród 
(31.560/o), odpowiada on ilości zagród leżących na podłożu o eks
pozycji S i N (32'00/o). Fundament płaski spotyka się w 361 za
grodach (19'36°/o), co mniej więcej odpowiada ilości zagród leżą
cych na dnie dolin (22'9°/o). Silnie reprezentowany jest funda
ment rożny (24'83° /-0), najtypowszy dla górnego pasa osadnictwa. 
Mniej liczny jest fundament szczytowy (19'14°/0) odnoszący się 

do lekko nachylonego terenu, rzadko zaś występuje fundament 
boczny (5'09°/o), odpowiadający wielce urozmaiconemu terenowi. 
Zestawienie typów wska::uje, i:: mało jest fundamentów skompliko
wanych, świadczy to więc, i:: wiefaiak tak dobiera teren, aby uni
knąć konieczno.fri budowy trudnych i żmudnych fundamentów. Fun
dament wkopany spotyka się w 356 zagrodach (19'09°/0), z tego 
w 300 zagrodach do głębokości SO cm, w 39 zagrodach do 1 m, 
w 17 zaś zagrodach ponad 1 m. 

Podobnie grupują się różnice wysokościowe, świadczące 

o mniej lub więcej nieregularnym przebiegu podmurowania; fun
dament równej wysokości posiada 330 zagród (17'690/o), z różnicą 
1/2 m (3S·44°1o), 1 m (26.12°/o), 2 m (17'00¼). Jeśli zaś liczy się 

głębokość wkopania z jednej strony, a wysokość podmurowania 
z drugiej, różnice sięgają do 3 m w 47 wypadkach (2·s2°/0), zaś 

do 4 m w 8 wypadkach (0'430/o). Z zestawienia uwidacznia się 

silna przewaga najprostszych form fzmdamentów o niewielkich wy
sokościacli. 

Rozmieszczenie typów fundamentów. W rozmieszczeniu 
typów fundamentów uwidacznia się również przystosowanie do 
form podłoża. Zagrody bez fundamentu względnie z fundamen
tem płaskim spotyka się jedynie na dnie dolin i n·a terasach, to 
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też najwięcej jest ich w dolinie Krzczonówki (około 1/3 zagród), 
w dolinie Raby i Trzebunki (część dolna i środkowa). Fundament 
podłużny, związany ze stokami o ekspozycji słonecznej lub zapa
cznej, występuje najliczniej w dolnym pasie osadnictwa, najwię
cej jest go w Krzczonówce, w Trzebunce, w dolnej części Wię
cierzy. Fundament szczytowy przywiązany do stożków napły
wowych, teras, spłaszczeń, stoków łagodnych, najczęściej spotyka 
się na zapacznych zboczach Krzczonówki, licznie w górnej czę
ści doliny Więcierzy, pozatem w kilku dolinkach Łysiny. Fun
dament rożny związany jest ze .stokami stromemi, dlatego naj
częściej spotyka się go w Zawadce (62°/0 zagród) i w Więciórce. 
Fundament boczny związany z terenem najbardziej urozmaico
nym występuje rzadko, spotkać go można w Zawadce, Więciórce 
i na stokach Łysiny. Fundament wkopany występuje również na 
stromych stokach (przeważnie o ekspozycji słonecznej), spotyka 
się często w Zawadce (64% zagród) i w Więciórce (50%), a w dolinie 
Raby na stokach wschodnich. Z rozmieszczenia typów fundamentów 
można wnioskować, iż w górnym pasie osadnictwa występi~ią bardziej 
skomplikowane, w dolinach natomiast są bardziej jednolite i proste. 
Porównanie zboczy słonecznych z zapacznemi wykazuje znaczne 
różnice, fundament wkopany spotyka się przedewszystkiem na 
stokach słonecznych (Krzczonówka 84: 10, Trzebunka 71 : 7), to 
samo dotyczy fundamentu rożnego i bocznego. Wysnuć stąd mo
żna wniosek, iż względy korzystniejszego położenia na stokach sł.o
necznych, mimo tmdno.fri terenowych, zadecydowały o wyborze 
miejsca (pod zagrodę/ przez wiefaiaka, n w związku z tem o ko
nieczności budowy bardziej skomplikowanych fundamentów. 

Rozmieszczenie wysokości fundamentów. Rozmieszcze
nie wysokości fundamentów i różnic wynikających z ich nie
równości pozostaje w związku z podłożem, nachyleniem i nie
równościami terenu. Niskie fundamenty do wysokości 50 cm spo
tyka się na całym obszarze, a zwłaszcza w dolnym pasie osa
dnictwa. Zagrody o płaskich fundamentach, a nieznacznych róż
nicach do 30 cm pokrywają się z domami położonemi na dnie 
i terasach. Fundamenty wyższe od 50 cm do 1 m występują na 
stromych stokach: w Więciórce, na stokach Łysiny, w dolinie 
Kleczanki. Fundamenty wyższe ponad 1 m spotyka się jedynie 
w pasie górnego osadnictwa (Zawadka 66°/0, Więciórka 48¼). 
z powyższego można wysnuć wniosek, iż na stokach stromych, 
w pasie górnego osadnictwa, fundamenty są wyższe, w dolinach 
za.{ niższe, a na dnie wogóle zanikają. Na stokach słonecznych 
i wschodnich notowano znaczne ich wysokości i różnice, po stro
nie przeciwnej dużo niższe, widocŻny więc jest wpływ ekspo
zycji o czem wspominano poprzednio. Reasumując rozwa_żania 
należy stwierdzić, iż fundament jest bezpośrednim odbiciem form 
podłoia. Kształt jego dostosowany jest do stromości i nierówności 
terenu, w związku z ekspozycją ma on wpływ na zorjentowanie 
zagród. Jrt.ko charakterystyczna cecha {izjognomji zagród zasług~ie 
na uwzględnienie, wykazi~je bowiem. swym kształtem i wysokością 
związek budynku z podłożem. 
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MATERJAŁ, KONSTRUKCJA I WYPRAWA ŚCIAN. 
Problem. W krajobrazie wsi najbardziej uwidaczniającą 

się i charakterystyczną cechę osadnictwa stanowią ściany. W ni
niejszych badaniach uwzględniono ich budulec, kostrukcję i wy
prawę. Kwestja ta szeroko i wyczerpująco omówiona została 
przez etnografów, a ujęcie syntetyczne dla Słowiańszczyzny dał 
K. Moszyński (88), niemniej jednak rozpatrywana na tle środowi
ska naturalnego, stanowić może problem geograficzny. Badania 
etnograficzne nad kulturami prymitywnemi wykazały, iż powstały one nie jako abstrakcyjne koncepcje myślowe człowieka, lecz 
związane i przystosowane były do podłoża geograficznego, to też 
przy kształtowaniu się kultur pierwotnych znaczną rolę odgry
wało środowisko geograficzne. Dopiero ludy o wyższej kulturze 
potrafiły się od warunków lokalnych oderwać, jednak pozostał 
fakt racjonalnego przystosowania się do podłoża, wykorzystania 
materiału lokalnego, choćby ze względów gospodarczych. Rzut 
oka na mapę oblicza zewnętrznego wsi polskiej (91, 111, 29) wykazuje silną przewagę budynków drewnianych (około 95°/0, na 
82°/0 powierzchni państwa), która jednak zanika na obszarach 
bezleśnych, gdzie je zastępuje glinianka, ,wpływ więc podłoża 
jest oczywisty. Budownictwo współczesne wsi góralskiej posiada 
jeszcze wiele cech pierwotności, wykazać w niem można przysto
sowanie do warunków lokalnych przez wykorzystanie materiału 
miejscowe~o, dostosowanie do niego konstrukcji, tern samem moż
na stwierdzić związek fizjognomji zagród z podłożem. Dla prze
śledzenia jednak tego zagadnienia należy oprzeć badania na 
większym obszarze, przekraczaiącym znacznie opracowany. Tu 
więc jedynie można dać przykład zależności fizjognomii zagród 
od warunków naturalnych. 

W poprzednich rozważaniach dotyczących rozmieszczenia i położenia zagród punktem wyjścia było wartościowanie terenu 
dla osadnictwa, przy zagadnieniach zaś związanych z fizjognomją 
zagród, wynikającą przedewszystkiem z działalności człowieka, 
należy wysunąć na pierwszy plan grupę społeczną. Dlatego 
uwzględniono w rozważaniach również jednostki administracyjne, 
do nich przystosowując materiał statystyczny, / Tabl. IXJ. 

Materjal budowlany. Na obszarze badanym zasadniczym 
i pierwotnym materiałem jest drzewo (F. 9 i następne!, a obok 
niego ce)!ła palona (F. 331, niedawno wprowadzona pod wpływem 
miasta. Rozpatrzenie tego zagadnienia na obszarze większym, w dorzeczu Raby, pozwala na prześledzen;e zróżnicowania mater
jalu budowlanego, występuJącego w związku z podłożem geografi
cznem. W części górnej występuje zrąb drewniany, gont i fun
dament z miejscowego piaskowca, tłumaczyć to można wielką 
zasobnością drzewa i dostatkiem materiału skalnego. W dolnej 
części dorzecza, z braku drzewa budvnki gospodarskie mają 
ściany szalowane deskami, nad samą Rabą zjawia się wiklina, 
jako materiał pierwotny. W ostatnich latach zjawiła się cegła 
i pustak cementowy. Pustaki występują jedynie na nizinie Nad-
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wiślańskiej, gdzie są znaczne ławice piasku rzecznego. Wyra
biane są one na miejscu, przy minimalnych kosztach, nie opłaca 
się jednak ich przewóz, stąd więc wynika ich lokalny zasięg. 
Budynki murowane z cegły spotyka się w znaczniejszych ilościach 
w pobliżu cegielni, te zaś w miejscach występowania pokładów 
gliny, szersze rozprzestrzenienie cegieł zależy od kosz tów przewoz u 
i łatwości transportu. Liczne domy murowane spotyka się w po
bliżu miast, uzależnione od czynników komunikacyjnych i zaso
bów finansowych mieszkańców. Na badanym obszarze w pobli
żu niema cegielni, cegłę trzeba przywozić . z miast, Myślenic lub . 
Jordanowa, czynniki zatem komunikacyjne odgrywają tu wybitną 
rolę, ujawniając się w rozmieszczeniu budynków murowanych. 

Budynki drewniane. Budynki drewniane stanowią olbrzy
mią większość (97'27°/-0), jeżeli zaś dodamy do tego 1058 drewnia
nych budynków gospodarczych, a uwzględnimy, iż z 45 murowa
nych (2'23°/0) 22 stanowią plebanje, dwory, szkoły i t. p., od
setek budynków murowanych wiejskich staje się jeszcze mniej
szy. Budynki drewniane występują na całym obszarze jednolicie, 
dlatego raczej należy rozpatrzyć zregjonalizowanie budynków 
murowanych. 

Rozmieszczenie budynków murowanych. Domów mu
rowanych całych jest 38, a murowanych w połowie 7 (Fig. 33), 
razem więc 45. Na dnie dolin leży ich 18, na terasach 11, na 
stoku 16. Rozmieszczenie punktowe daje załączona mapa, z niej 
odczytać można, iż do wysokości 20 m leży ich 35, do 40 m 7, 
a do 60 m tylko 3. Budynki więc murowane leżą w dolinach 
blisko dna i linij komunikacyjnych. Najwięcej jest ich w Trze
buni {17) po stronie słonecznej 11 (zapacznej 6), skoncentrowane 
koło kościoła. W dolinie Krzczonówki występują również po 
stronie słonecznej około dworu i kościoła w Tokarni. W do
linie Raby więcej jest ich po stronie wschodniej, skupiają się 
w kotlinach w pobliżu kościołów w Pcimiu i Stróży. Stąd wnio
sek, iż geograficzne uprz ywilejowanie stoków słonecznych przycz y
nia się do roz woju stosunków gospodarczych, które uzewnętrzniają 
się w fizjognomji zagród. Budynki murowane występują w zwar
tych grupach, stanowią ośrodki życia społecznego wsi (kościół 
szkoła, gmina i t. p.), a zarazem wyznaczają centra tychże wsi. 
Obserwacja w terenie potwierdza funkcjonalne znaczenie tych 
centrów, można więc je uznać za słuszne kryterjum, inną bo
wiem drogą byłoby je niezwykle trudno wyznaczyć przy rozpro
szonym charakterze osadnictwa. W poszczególnych wsiach sta
nowią one różne odsetki. Wsie badane pod tym względem po
dzielić można na 4 grupy: a) pierwszą stanowią wsie, niema
jące ani jednego budynku murowanego (Zawadka, Więciórka), 
b) drugą wsie, mające 1 do 2°1o budynków murowanych (Krz
czonów, Tokarnia), c) trzecią wsie, mające 2 do 3°/0 budynków 
murowanych (Pcim, Stróża), d) czwartą stanowi Trzebunia ma
jąca 4'7°/0 budynków murowanych. Ustosunkowanie to potwierdza 
zależność ilo.fri budynków murowanych od gospodarki (lepsza gleba 
Trzebuni) i łatwości transp01tu (dol. Raby i Krzczonówki). 
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Konstrukcja ścian. Konstrukcję budowlaną dyktuje te
chnika oparta na zwyczaju i kulturze ludności, dostosowana do 
materjału budowlanego. Najpospolitszą na naszych ziemiach 
jest konstrukcja na zrąb (węgieł) (F. 9, 11, 21), dostosowana do 
pni drzew szpilkowych i naogół pokrywa się ona przestrzennie 
z obszarami obfitującemi w lasy szpilkowe (44). Konstrukcja 
jest prosta, początkami sięga czasów przedhistorycznych (61), 
być może, iż wykształcona została na miejscu (Pus.=et 101), 
w każdym razie dostosowana jest do materjału miejscowego. 
Szczegóły konstrukcyjne jak np. zacięcia belek, nazwy, ustawie
nie płatwy i t. p. przynależą do kultury ludu, tern samem do 
etnografii, przeto w rozważaniach pominięto je celowo. Nato
miast niewiele zwraca się uwagi na jakość drzewa (gatunek), 
a przecież ono ma różną odporność, innej wymaga obróbki. 
Wiemy, iż buduje się z jodły, świerku, sosny, dawniej z mo
drzewia. Z odpornością ich na wpływy zewnętrzne związana 
była prawdopodobnie pierwotnie i wyprawa ścian. Zależnie od 
grubości belek idzie ich mniej lub więcej w jedną ścianę, dla
tego na Podhalu jest ich 10, w Beskidzie 12, na nizinie Nadwi
ślańskiej 14. Ilość więc jest związana z jakością materjału. To 
samo dotyczy szczegółu przecinania belek na dwie płazy, co 
także nie jest tylko przejawem zwyczaju, lecz zależy od jakości 
budulca. Na badanym terenie we wszystkich budynkach mie
szkalnych i gospodarczych spotyka się wyłącznie konstrukcję zrę
bową, co należy uważać za objaw dostatku lasu, zajmującego 
dziś jeszcze 35·1 °/o obszaru. Belki są przepołowione, idzie ich 
na ścianę 12, (dawniej 10), obecnie zaś w izbach wyżej budo
wanych 14. Materiałem budowlanym jest częściej świerk niż 
jodła. Wykorzystanie więc miejscowego materjałll ma pełne za
stosowanie. 

Problem wyprawy ścian. Wyprawa ścian wynika z form 
zwyczajowych, może mieć jednak uzasadnienie gospodarcze, chroni 
drzewo od wpływów klimatycznych (np. terowanie ścian ropą), 
od szkodników, może też być związana z materjałem miejsco
wym (np. glinka, ropa i t. p.). Z drugiej jednak strony malo
wanie ścian (F. 9) związane jest z sztuką i estetyką ludu. Wy
prawa ścian zaznacza się wyraźnie w krajobrazie, z tego więc 
punktu widzenia została uwzględniona. Śledząc typy wypraw 
ścian w dorzeczu Raby znajduje się w niem trzy regjony: a) na ni
zinie Nadwiślańskiej całkowite bielenie (F. 31), a nawet malo
wanie ścian (F. 19), b) na Podhalu brak bielenia wogóle (F. 35) 
c) w części zaś środkowej dorzecza jedynie bielenie szpar (F. 27). 
Być więc może, iż typy te pozostają w związku z jakością drze
wa i wahaniami klimaiycznemi, wymaga to jednak jeszcze ba
dali ·etnogeograficznych na większym obszarze. Na obszarze tak 
małym jak niniejszy, zagadnienie to rozpatrzyć można jedynie 
z punktu widzenia krajobrazowego. 

Typy wypraw ścian. Na badanym obszarze wyróżniono 
następujące typy: a) brak jakiej ko/wiek wyprawy poza uszczel
nieniem szpar mchem (F. 35), b) bielone szpary (F. 26), c) cał-
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kowite bielenie (F. 27), d) szalowanie deskami (F. 35) lub ga
cowanie gontem (F. 13), e) tynkowanie na zrębie drewnianym 
(F. 17), f) tynkowanie na murze (F. 20), g) mur nietynkowany 
(F. 39). Najliczniej występuje bielenie szpar 42'84°/0, i bielenie 
całkowite 35'99°/0• Znaczna jednak ilość zagród jest wogóle nie
bielona 14'65°1o, szalowańych jest zaledwie 4'92°1o zagród. Wy
prawa ścian nie jest naogół staranna, wyjątkowo tylko ściany 
Qielone są z czterech stron (F. 21), często bielenie dotyczy tylko 
połowy domu t. zn. izby mieszkalnej (F. 16, 29), często też jest 
kombinowane (F. 11, 23), świadczy to o ubóstwie i małej staran
ności ludności. Drobne odsetki stanowią: tynkowanie na zrębie 
0'54°/0 i tynkowanie na murze 1'67°/0• Geograficznie najciekawszą 
formą jest szalowanie .frian zachodnich w zagrodach położonych 
na stokach Kotunia (w Zawadce i Więciórce), zabezpieczających 
dom przed wiatrem, a raczej przed des=czem lub .frliegiem, nie
sionymi wiatrem. 

Rozmieszczenie typów wypraw. Typy wypraw rozrzu
cone są po całym terenie w sposób zmieszany, wyróżnić jednak 
można dwa regjony: a) północny z całkowitem bieleniem (Stróża, 
Trzebunia, Więciórka), b) południowy = bieleniem szpar (Więcierza, 
Tokarnia, Krzczonów, Zawadka, Pcim). Ugrupowanie to jest zgo
dne z rozmieszczeniem wypraw w dorzeczu Raby. Zestawienia 
typów wypraw, a zwłaszcza ich ilościowe ustosunkowanie w obrę
bie gmin, wykazuje zgodność ich występowania z granicami pa
rafij. Granicom więc parafij możnaby przypisać to lokalne zróż
nicowanie, gdyby nie fakt, iż typy wypraw pozostają w dość 
ścisłym związku z zamożnością gospodarstw. lV krajobrazie uwi
daczniają się białe .frirmy na północy, bielone w pasy na połn
clnizz, domostwa za.~ rozrzzzcone lzz::no m górach mają pr::eważnie 
.~ciany niebielone. 

TYPY I POKRYCIA DACHÓW. 

Problem. Podobnie jak ściana, wyraźnie zaznacza się w kraj
obrazie wsi kształt i pokrycie dachu. Dach, jako dzieło czło
wieka, był wielokrotnie badany przez etnografów (88, 21), jednak 
wiąże się z nim szereg zagadnień, które mogą być rozpatrywane 
z punktu widzenia geograficznego. Oczywiście konstrukcja dachu 
jest dziełem techniki, natomiast pokrycie pozostaje niewątpliwie 
w związku z lokalnym materiałem, którego dostarcza bezpośre
dnie środowisko. Stromizna dachu często przystosowana jest 
do stosunków klimatycznych. Jeśli pod uwagę weźmie się kraje 
Europy, to w nich zaznacza się różnica w stromości dachów. Obsza
ry leżące na północy mają dachy stromsze, niż na południu, 
dostosowane są one do obfitych opadów śnieżnych, mają
cych najszkodliwszy wpływ na pokrycie słomiane. Dachy są 
czasem asymetryczne, a fakt ten również może pozostawać 
w związku ze stosunkami klimatycznemi. Przykładem tego może 
być N/W część Japonji (52), gdzie dachy mają kształt wydmy, 
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ustawione są mme1szą stromizną pod wiatr, przez co uniemo
żliwione jest nawiewanie śniegu. Dla wyświetlenia jednak tego 
zagadnienia, musi się oprzeć badania na wielkich obszarach, tu 
więc problem dachu rozpatrywany jest raczej z punktu widze
nia krajobrazowego. 

Typy dachów. Na całym obszarze zastosowana jest kon
strukcja na krokwie. Krokwie ustawione są pod kątem mniej
szym niż 90° (F. 7), wzmocnione poprzeczką (bantem), wpusz
czone są w nieco wysuniętą górną belkę ściany. Stromizna 
połaci dachu wynosi mniej niż 45°. Wyróżniono tu cztery typy 
kształtów dachów: 1) czterospadowy (F. 29-31), najstarszy na tym 
obszarze, 2) okavowy (F. 1 O, 34), wprowadzony stosunkowo nie
dawno, 3) dwuspadowy (F. 8) nowy, rozpowszechniany wraz 
z użyciem materjałów ogniotrwałych, 4) naczółkowy (F. 20) ró
wnież nowy, uważany tu być może za wpływ urbanizacji. Naj
starszy typ czterospadowy uległ przekształceniu na okapowy 
ze względów gospodarczych. Ponieważ stodoły są niewielkie, 
lub wogóle ich niema, plony musi się chować na strychu, dzięki 

• więc wyprostowaniu dwóch skrzydeł szczytowych dachu, zdołano 
strych powiększyć o kilka metrów3

• Pozatem dach okapowy wymaga 
w pokryciu mniejszej ilości słomy. Ilościowo najczęściej reprezen
towany jest dach okapowy (958 zagród - 51.37°/o), następnie dwu
spadowy (473 zagród - 25.36°/ 0), czterospadowy dochował się 
w 404 zagrodach (21.66°/o), naczółkowy zanotowano w 23 zagro
dach U-24°/0), zaś w 7 wypadkach dach był skombinowany względ
nie dopiero w budowie (0·37o / o), 

Rozmieszczenie kształtów dachów. Rozmieszczenie 
kształtów dachów daje załączona mapa, na której występuje pewna 
ich regjonalizacja. We wszystkich wsiach (prócz Stróży) prze
waża dach okapowy, najliczniej występuje on w Tokarni, 
Więcierzy, Więciórce i Trzebuni {2 parafie), gdzie przekracza 750/o. 
Dach pierwotny czterospadowy najliczniej zachował się w Stró
ży, oraz w dolinach Kleczanki i Krzczonówki, a zwłaszcza w przy
siółkach rozrzuconych po stokach, mających niedostateczną i uciąż
liwą komunikację. Dach dwuspadowy silnie reprezentowany jest 
w dolinach blisko szlaków komunikacyjnych, zasiąg zaś jego po
krywa się z pokryciem ogniotrwałem. Z rozmieszczenia jego 
sądzić można, iż jest on w tym terenie formą nową~ która roz
przestrzenia się coraz szerzej wzdłuż szlaków komunikacyjnych. 
Dach naczółkowy stale występuje w połączeniu z dachówką 
w budynkach murowanych, tern samem trzyma się centrów wsi. 
O zmianie kształtu dachu zadecydowały czynniki gospodarcze, 
a ostatnio władze administracyjne, domagające się pokrycia 
ogniotrwałego, z którem związany jeśt zazwyczaj dwuspadowy 
kształt dachu. 

Materjal pokrycia dachów. Pokrycie dachu stanowi pro
blem geograficzny dzięki wykorzystaniu materiału miejsco
wego. Szukać go jedynie można w pokryciach pierwo
tnych, po wyeliminowaniu nowych materjałów ogniotrwałych. 
Sposób pokrycia wynika z techniki, ta zaś dostosowana 
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jest do materjału użytkowego. Przykładem tego związku 
mogą być z jednej strony góry, gdzie brak jest odpowiedniej 
słomy, natomiast poddostatkiem jest drzewa, stąd pokrycie gon
tami względnie deskami, z drugiej zaś strony część niżowa, w któ
rej przeważającem pokryciem jest słoma, z wyjątkiem większych 
połaci lasów, gdzie znów zaznacza się przewaga po
krycia drewnianego. Lepszym jeszcze przykładem są po
krycia szałasów lub prymitywnych domków czasowo zamieszka
łych, przybierające tak rozmaite, a lokalne formy (gałęzie, dra
nice, kora, plecionka, trzcina wodna, nawet siano i t. p.). Na 
obszarze objętym badaniami wystąpiły pewne regjonalne różni
ce, w pokryciach słomą, gontem, deskami i dachówką. 

Typy pokrycia dachów. Przeważającym materjałem po
krycia jest słoma (F. 24, 29, 30), rola bowiem (zwłaszcza niżej 
położona) dostarcza w dostatecznej ilości żytniej słomy. Strzecha 
słomiana, do której przyzwyczaili się wieśniacy, posiada zdaniem 
ich wiele zalet: a) przedewszystkiem nic nie kosztuje, każdy ją 
zbiera z własnego pola, b) stanowi lekkie obciążenie dachu w prze
ciwieństwie do dachówki, c) nie nagrzewa się tak silnie jak ma
terjał ogniotrwały, tern samem nie wypromieniowuje, a trzyma 
długo ciepło wnętrza chaty, d) odpowiednio wysuszona stan.owi 
materjał najbardziej odporny na wahania klimatyczne, nie szko
dzi jej temperatura ani opad (szybko wysycha w przeciwień
stwie do deski), nie rozsadza ją mróz, jedynie nie wytrzymuje 
naporu wiatru, e) dach słomiany można latać częściami rok ro
cznie, a więc własną słomą i pracą (F. 23). Wadą jej jest łatwo
palność. Przed wiatrem bowiem chroni się kalenicę jarzmem, 
perzem, gontami i t. p. Obok słomy dość często występuje gont 
(F. 28) w częściach wyżej położonych i deski (F. 21, 35) w part
iach niższych. Zupełnie wyjątkowo występuje tu papa. Z ognio
trwałych rozpowszechniona jest darhówka (F. 8), mniej eternit 
(F. 20), a w kilku tylko wypadkach blacha. Prócz jednolitego 
pokrycia dachów często występują pokrycia kombinowane, a naj
częstszą ich formą jest pokrycie kalenicy i okapu materiałem 
trwalszym ( F. 23, 25, 34), resztę zaś wypełnia słoma. Pokrycie 
kalenicy chroni dach od wiatru, okapów zaś ściany przed desz
czem. Obok sześciu materjałów dających tyleż typów pokryć 
jednolitych, naliczono siedm kombinowanych z dwóch materjałów 
i sześć innych kombinowanych z trzech mate1jalów, razem więc 
występuje 19 typów pokryć. Ta różnorodność jest dość wyjątko
wa, a wynika z małej staranności i ubóstwa mieszkańców, robi 
to ujemne wrażenie w fizjognomii osadnictwa. Obok źle i nie
starannie pokrytych zagród (F. 22, 36), znaczny odsetek stano
wią zagrody mające pokrycia staranne (F. 8, 10, 25, 26), przemy
ślane, a nawet estetyczne, związane z zasobnością mieszkańców. 
Fizjognomja więc zagrody jest odbiciem jej stosunków gospo
darczych. 

Zestawienie ilościowe typów pokryć dachów. Dachów 
pokrytych w całości jednym materiałem jest 57'91°/0 , (z tego 
słomą 36'46°/0, dachówką 16'51°/0 , eternitem 2·73°/(), gontem 1·12°/0 , 
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deskami 0'28°/01 papą 0'21 0/o). Dachów mających pokrycie kombinowane z 2-ch materiałów jest 39'30°/0 , z 3-ch zaś małerjałów tylko 2'790/o. Występowanie ilościowe (w procentach) a zarazem możliwości łączenia różnych materjałów oddaje niżej zamieszczona tabelka: 

MATERJAŁ 

Słoma 

Gont 

Deski 

Dachówka 

Eternit 

Papa 

Blacha 

Inne 

I I 
Da- E I B I Sł G t D k . h , ter- P I la- I oma on es 1 c ow- 't apa h nne ka I m c a 

36'46 19'84 110'72 8'31 - - 0·11 2'79 
19'84 1'72 - · - - - - 1 ·93 

10·12 -_ 1 o 82 1 0·11 0'16 - - 1'67 
8·31 0·11 16·s1 o·os - - 1 ·66 

0·11 

2·79 1•93 

0·16 o·os 

1'67 1'66 

2•73 

0·21 

0·16 

0'16 0'16 

Razem 

78'23 

23 49 

12·94 

26"64 

3'10 

0·21 

0·21 

2·79 1-------1------------1-----1----11 
Razem 78·23 123'49 J 12·94 26'64 3'10 0·21 0·27 

Jako „inne" ujęte zostały pokrycia złożone z 3-ch materiałów; 1) gont- słoma -dachówka 1'07°/0 , 2} deski- słoma-dachówka 0'54°1o, 3) gont- słoma- deski 0.86°/0 , 4) eternit-słoma-deski 0'11°/0 , 5) deski - słoma - blacha 0'16° / 0 , 6) eternit- słoma - dachówka 0'05° / 0 • Tabela podaje również sposoby kombinowania pokryć. Najczęściej powtarza się pokrycie słomą, skombinowane z gontem dachówką lub deskami. N a mocy zestawienia można stwierdzić iż materjałem ogniotrwałym pokrytych j est 1/ 5 częić :=agród (19·50°/o), pr:=eważa z decydowanie pokrycie słomą 14-60 zagród (78.230/o), drzewem zaś pokrytych jesl zaledwie 9·27°/0 :=agród. Rozmieszczenie typów pokryć dachów. Rozmieszczenie typów pokryć przedstawia załączona mapa. Silnie zaznaczają się różnice między występowaniem pokrycia starego i pierwotnego słomą, a nowego dachówką. Pierwotne, lecz zarazem do dziś dnia najczęstsze pokrycie słomą, rozsypane po całym obszarze, ma największe skupienie w Krzczonowie, Pcimiu, Trzebuni i Stróży. Obok niego bardzo często występuje pokrycie kombinowane z gontem lub deskami. Zasięgi ich uzupełniają się wzajemnie, gont bowiem skupiony jest w zachodniej części obszaru, deski zaś w środkowej. W części wschodniej, na stokach Łysiny obok pokrycia samą słomą, spotyka się dachówkę bez form przejściowych. Gont występuje w obs::arach wyf l~j pofo: onych, w górnych czę.friach dolin Krzczonówki i Tr=ebzmki, deska rn.~ w ich dolnych czę}ciach. Wybitne te różnice potwierdza następujące zestawienie: 

34& -
Wieś 

Krzczonów 
Zawadka 
Więciórka 

Słoma I Słoma-gont I Słoma-deska 

1) Ilość zagród. 



Pokrycia pierwotne najliczniej dochowały się na stokach zapacz
nych, w przysiółkach położonych wysoko, na stokach mających nie
dostateczną komunikację, tern samem gorsze wamnki położenia, 
i z niem związany większy niedostatek. 

Pod względem typów pokryć pierwotnych wydzielić można 
na badanym obszarze 3 regjony: a) pierwszy stanowią wsie o prze
wadze pokrycia samą słomą, obok której występuje słoma kombi
nowana z deskami (Krzczonów, Pcim, Stróża (obszar Ef N)) b) dru
gi wsie o wybitnej przewadze pokrycia słomy z gontem (Więciórka, 
Więcierza, Zawadka (obszar WJ, c) trzeci wsie o mniej więcej rów
nomiernem występowaniu pokrycia słomą z gontem lllb z deskami, 
(Tokarnia, Trzebunia (dwa obszary S/W i N/W). 

Rozmieszczenie ogniotrwałego pokrycia. Ogniotrwałe 
pokrycia dachów, skupione są na dnach dolin, w pobliżu linij 
komunikacyjnych. Dolina Raby zdaje się być linją centralną, 
z której pokrycie to rozchodzi się wzdłuż dolin wgłąb całego 
obszaru. Ponieważ jest to pokrycie nowe, ostatnio bardzo silnie 
popierane przez władze administracyjne {miejskie), uwidacznia ono 
współczesny pochód urbanizacji na tym obszarze. Gdy porów
namy ten stan z XIV wiekiem, w którym osadnictwo wdzierało 
się wgłąb tego terenu, spostrzega się, iż te same linje rzek, które 
były wówczas wytycznemi dla osadnictwa, do dziś dnia się docho
wały i niemi posuwa się współc;:,efaie kultura miejska. Zasiąg 
występowania pokrycia ogniotrwałego pozostaje w związku z łat
wością przywozu materjałów oraz zamożnością gospodarzy. 
Przy tern zaznacza się przewaga stoków słonecznych nad zapa
cznemi (Krzczonówka 100:27, Trzebunka 95:40). Odzwierciedla 
się to również w górnej części Trzebuni, gdzie jak wspomniano 
jest żyźniejsza gleba. Względami komunikacyjnemi należy tłu
maczyć zanik pokrycia ogniotrwałego w górnej części doliny 
Krzczonówki oraz prawie brak jego w dolinie Więcierzy, w pa
sie górnego osadnictwa. Im. bardziej dogodne jest położenie za
gród, a zarazem więcej wykorzystywana linja konrnnikacyina, tern 
liczniej występuje pokrycze ogniotrwałe. Eternit niema charakte
rystycznego zasięgu, rozsypany jest równomiernie na całym ob
szarze występowania dachówki, jest od niej materjałem dawniej 
używanym, jednak mało rozpowszechnionym ze względu na dość 
wysoką cenę. Papa występuje tylko w kilku domach przy go
ścińcach jak np. w karczmach, szkołach, u dróżników i t. p. 
Obszar badany pod względem pokryć dachów da się podzielić 
na 3 regjony: a) wsie o pokryciu ogniotrwałem mniejszem ni± 
10¼, (Zawadka, Więciórka, Więcierza), b) wsie mające 10-200/o 
pokryć ogniotrwałych (Tokarnia), c) wsie mające 20 - 30°/o po
kryć ogniotrwałych (Krzczonów, Pcim, Stróża, Trzebunia). Ugru
powanie to pokrywa się z występowaniem studzien, budynków mu
rowanych i t. p. potwierdza wie.,c zróżnicowanie gospodacze wsi 
w zależności od środowiska geograficznego. 

Zależność typów pokrycia od wysokości. Aby prześl~
dzić zachodzące zmiany typów pokryć z wysokością, obliczono 
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Pokrycia pierwotne n.aj liczniej dochowały się n.a stokach zapacz
nych, w przysiółkach położonych wysoko, na stokach mających nie
dostateczną komunikację, iem samem gorsze wamnki położenia, 
i z niem związany większy n.ieclostatek. 

Pod względem typów pokryć pierwotnych wydzielić można 
na badanym obszarze 3 regjony: a) pierwszy stanowią wsie o prze
wadze pokrycia samą słomą, obok której występuje słoma kombi
nowana z deskami (Krzczonów, Pcim, Stróża (obszar Ef N)) b) dru
gi wsie o wybitnej przewadze pokrycia słomy z gon.iem (Więciórka, 
Więcierza, Zawadka (obszar WJ, c) trzeci wsie o mniej więcej rów
n.omiemem występowaniu pokrycia słomą z gontem lub z deskami, 
(Tokarnia, Trzebunia (dwa obszary S/W i N/W). 

Rozmieszczenie ogniotrwałego pokrycia. Ogniotrwałe 
pokrycia dachów, skupione są na dnach dolin, w pobliżu linij 
komunikacyjnych. Dolina Raby zdaje się być linją centralną, 
z której pokrycie to rozchodzi się wzdłuż dolin wgłąb całego 
obszaru. Ponieważ jest to pokrycie nowe, ostatnio bardzo silnie 
popierane przez władze administracyjne (miejskie), uwidacznia on.o 
współczesny pochód urbanizacji na tym obszarze. Gdy porów
namy ten stan z XIV wiekiem, w którym osadnictwo wdzierało 
się wgłąb tego terenu, spostrzega się, iż ie same linj e rzek, które 
były wówczas wytycznemi dla osadnictwa, do dziś dnia się docho
wały i niemi posuwa się współc::efaie kultura miejska. Zasiąg 
występowania pokrycia ogniotrwałego pozostaje w związku z łat
wością przywozu materjałów oraz zamożnością gospodarzy. 
Przy tern zaznacza się przewaga stoków słonecznych nad zapa
cznemi (Krzczonówka 100:27, Trzebunka 95:40). Odzwierciedla 
się to również w górnej części Trzebuni, gdzie jak wspomniano 
jest żyźniejsza gleba. Względami komunikacyjnemi należy tłu
maczyć zanik pokrycia ogniotrwałego w górnej części doliny 
Krzczonówki oraz prawie brak jego w dolinie Więcierzy, w pa
sie górnego osadnictwa. Im bardziej dogodne jest położenie za
gród, a zarazem więcej wykorzystywana linja komunikacyjna, tern 
liczniej występuje pokrycze ogniotrwałe. Eternit niema charakte
rystycznego zasięgu, rozsypany jest równomiernie na całym ob
szarze występowania dachówki, jest od niej materjałem dawniej 
używanym, jednak mało rozpowszechnionym ze względu na dość 
wysoką cenę. Papa występuje tylko w kilku domach przy go
ścińcach jak np. w karczmach, szkołach, u dróżników i t. p. 
Obszar badany pod względem pokryć dachów da się podzielić 
na 3 regjony: a) wsie o pokryciu ogniotrwałem mniej szem niż 
10¼, (Zawadka, Więciórka, Więcierza), b) wsie mające 10-20°/0 

pokryć ogniotrwałych (Tokarnia), c) wsie mające 20 - 30°/0 po
kryć ogniotrwałych (Krzczonów, Pcim, Stróża, Trzebunia). Ugru
powanie to pokrywa się = występowaniem studzien, budynków mu
rowanych i t. p. potwierdza więc zróżnicowanie gospodacze wsi 
w zależności od środowiska geograficznego. 

Zależność typów pokrycia od wysokości. Aby prześl~
dzić zachodzące zmiany typów pokryć z wysokością, obliczono 
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ich ilościowe występowanie w poszczególnych piętrach hipso
metrycznych dla całego obszaru, co podaje niżej zamieszczona 
tabelka: 

Da- Da-
Gont- chów- Eter- Słoma 

WYSOKOŚĆ Gont chów- ka- Słoma Inne Razem słoma ka nit deski 
słoma 

300 - 400 4 82 174 58 28 334 119 26 825 

400 - 500 18 175 106 68 9 208 47 19 650 

500 - 600 9 78 14 20 14 109 21 16 281 

600 - 700 - 18 13 6 - 26 7 4 74 

700 - 800 - 9 - 3 - 3 6 4 25 

800 - 900 1 8 1 - - - - - 10 ----------
I Razem 32 370 308 155 51 680 200 69 1865 

Z zestawienia uwidacznia się przewaga pokrycia dachów gontem 
w wyższych piętrach. Już ponad 500 m występuje ono najsilniej 
obok pokrycia słomą, ponad zaś 700 m zyskuje bezwzględną 
przewagę. Dla górnego pasa osadnictwa pokrycie z udziałem gon
tów jest typowe, zarazem różni się ono od pokryć (deski, słoma), 
występujących w dolnych częściach obszaru. Zróżnicowanie to 
tłumaczyć można jedynie przystosowaniem zagród do warunków 
miejscowych. 

Bezpośredni wpływ wiatru na kształtowanie się fizjo
gnomji dachu. Zagrody Zawadki położone wysoko na stokach 
Kotunia, są narażone na silne wiatry S i S/W, to też specjalnie 
ochrania się je, a zwłaszcza ich dachy słomiane. Na kalenicy da
chu obok jarzma (F. 29), warstwy perzu (F. 30) lub przewiązanych 
poprzecznie snopków słomy, układa się głazy, skrzydło zaś od 
strony S/W, względnie S, zabezpiecza się drągami pionowemi 
(F. 14) opartemi o ziemię, lub umocowanemi poziomo (F. 15, 16). 
Zabezpieczenia tego nie spotyka się w zagrodach, leżących w do
linach. Ponieważ silny wiatr zacina deszczem, daje się on we 
znaki i ścianom, dlatego chroni się je od strony W lub S/W za
słoną z gontów (F. 13) lub z desek (F. 35), albo conajmniej przy 
tej ścianie gromadzi się drzewo opałowe lub pościółkę z liści dla 
bydła. Czasem też ścianę pobija się korą. Jako ochronę przed 
zaspami śnieżnemi ustawia się zasłony z gałęzi choiny. Wszystkie 
te zabezpieczenia nadają specjalną cechę fizJognomji zagród, są prze
jawem ustosunkowania się człowieka do nieprzychylnych warunków 
klimatycznych. To też gdzie one stale występują twierdzić można, 
iż jest to teren o silnej ekspozycji anemologicznej, przyczem stro
na zabezpieczona wskazuje kierunek przeważającego wiatru. Dla
tego w górnym pasie osadnictwa kryje się dachy gontem, jako 
materiałem znacznie na wiatr odporniejszym, aniżeli słoma i to 
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należy uwazac za przejaw racjonalnego przystosowania się czło
wieka do warunków miejscowych. Zauważono, iż zagrody zor
ientowane na S, mają odchylenie ku E 6 - 12°, co wieśniacy 
tłumaczą tern, iż dąży się do ustawienia dachu szczytem ku wia
trowi. Być więc może, iż na orientację zagród wpłynął także 
fakt ustawienia domu szczytem do wiatru. W każdym razie 
bezpośredni wpływ wiatru istotnie zaznacza się w fizjognomji 
zagród. 

CHATY DYMNE I ICH ROZMIESZCZENIE. 

Problem. W krajobrazie wsi zaznacza się różnka między 
chatami t. zw. dymnemi (F. 24), a posiadającemi kominy (F. 26). 
Istnienie komina świadczy na badanym obszarze o zamożności 
mieszkańców, o ich kulturalniejszem życiu, sam zaś komin często 
swym kształtem i barwą nadaje cechę fizjognomji zagród. Na 
naszych ziemiach do XIX w. przeważały chaty dymne, dlatego 
spotykane współcześnie można uważać za pozostałość, przeżytek 
a tern samem wskaźnik zacofania. Trudno uwierzyć, iż w odle
głości 30 km (w linji powietrznej) od Krakowa znajdują się one 
tak licznie do dziś dnia, na badanym bowiem obszarze zanoto
wano 1153 zagród bez kominów (61'82°1o!) (patrz Tabl. XI). Duży 
ten odsetek chat bez kominów tłumaczyć można jedynie odcię
ciem komunikacyjnem tych obszarów, i niezamożnością miesz
kańców. Odsetek ten jest równocześnie wskaźnikiem pierwo
tnego charakteru osadnictwa na omawianym obszarze. 

Do chaty dymnej tutejszy wieśniak jest tradycyjnie przy
wiązany, jeszcze 11przed wojną" ani jednego komina nie b}ło 
we wsiach Więciórce, w Zawadce, w innych zaś były bardzo 
nieliczne. Wieśniak znajduje i zalety chaty dymnej: a) powie
trze jest suche, w izbie niema wilgoci, mieszkańcy nie zapadają 
na suchoty, b) na ścianach · tworzy się kamiennej twardości 
warstwa pyłu dymnego, drzewo więc zachowuje się dłużej, 
c) dym zabija robactwo, a także odór stojących w izbie zwierząt. 

Statystyka ilości chat dymnych w poszczególnych 
wsiach. Za chaty dymne uważnano te, które nie posiadały ko
mina na zewnątrz, (kryterium krajobrazowe), wyróżnić bowiem 
tu można dwa typy chat dymnych: a) właściwe, posiadające 
wolne ognisko na nalepief a tylko otwór w powale, w chatach 
tych dym rozchodzi się po całej izbie, b) póldymne, w których 
dym z ogniska wyprowadza się obszernym okapem i rurami 
z desek na strych. Przytem należy zaznaczyć, iż zaliczono do 
kategorii chat dymnych także chaty dwuizbowe z t. zw. świe
tlicą, (która posiada zawsze piec z blachą i wyprowadzenie dymu 
do sieni, wzgL na strych), a to z tego powodu, iż świetlica jest 
bardzo rzadko wykorzystywana przez mieszkańców, życie bo
wiem przez cały dzień skupia się w izbie „czarnej". O ile chata 
posiada komin, to umieszczony on jest pod kalenicą, mniej wię
cej w środku dachu nad sienią (F. 27, 33). Zbudowany jest on 
z cegły (F. 33) lub kamienia miejscowego, a czasem z desek lub 

349 -



starych naczyń i t. p. Wsie podzielić można według odsetku chat dymnych na trzy grupy: 1) wsie posiadające mniej niż 20°1o 
chat z kominami (Zawadka, 13'43°/0 , Więciórka 19'48°/0), 2) wsie 
mające od 30- 4-0°/0 chał z kominami: (Stróża 32'83°/0 , Więcie
rza 35'24°1o, Trzebunia 36'440/o, Krzczonów 38'47°/0), 3) wsie ma
jące 4-0-50°/0 chat z kominami (Tokarnia 43'72°1o, Pcim 49'61°/0). 
Odsetek chat z kominami nie przekracza nigdzie 500/o, to więc decyduje, iż w krajobrazie przeważają chaty dymne. Zregjona
lizowanie tych typów chat jest podobne do omówionego poprzednio, 
przy pokryciach dachów. Chaty dymne podobnie jak dach czte
rospadowy dochowały się najliczniej w pasie górnego osadnictwa. 

Rozmieszczenie chat z kominami. Chaty z kominami 
należy uważać w tym terenie jako nowsze, rozpowszechniane 
dopiero od 30 lat, zwłaszcza współcześnie, pod naciskiem władz administracyjnych, to też zasiąg ich jest podobny do wystę
powania pokrycia ogniotrwałego, a więc uzależniony od linij 
komunikacyjnych i zamożności gospodarstw. Na załączonej ma
pie, uwidacznia się skupienie chat z kominami wzdłuż dróg, , występuje również uprzywilejowanie zagród leżących po stro
nie słonecznej (Krzczonówka 148:40, Trzebunka 104:53). Ilość ich maleje z wysokością. Chaty z kominami mają zazwyczaj 
dachy dwuspadowe, kryte materjałem ogniotrwałym, obejmują 
jednak także inne typy dachów. Chatom dymnym odpowiada dach słomiany czterospadowy, a częściowo okapowy. Jednak 
są wyjątki, wieśniak przyzwyczajony do dymu, pokrywa czasem 
dach nawet dachówką, a nie buduje komina (F. 8), z drugiej 
strony, kominy występują łącznie z dachami słomianymi czterospadowymi. Naogół występowanie chat dymnych wzgl. z komina
mi pokruwa się zgodnie z zasięgami typów dachów. Z rozmiesz
czenia chat z kominami wynika, iż tę nową cechę fizjognomii 
osadnictwa uważać można za objaw urbanizacji, związany ze 
szlakami komunikacyjnemi. 

ROZMIESZCZENIE TYPÓW ZAGRÓD . 
W/G PLANU POZIOMEGO. 

Problem. Plan poziomy zagrody stanowi jedną z podsta
wowych cech fizjognomii osadnictwa. Wynika on zazwyczaj z po
trzeb gospodarczych, w nim uwidacznia się jego dostosowa
nie się do warunków miejscowych (np. rozbudowa zagrody 
jedno czy wielo-osiowa ma swe uzależnienie od terenu). Pla
nem zagrody wiejskiej zajmowali się szczegółowo etnografowie. 
W pracach etnograficznych można znaleźć obfity materiał do
tyczący genezy rozwoju i typów zagród w Polsce (88, 101). 
Dzisiejsza zagroda powstała przez połączenie pod jednym da
chem kilku budynków jednoizbowych. Świadectwem tego jest konstrukcja, współcześnie stosowana rozbudowa (F. 33, 34., ryc. 4-), 
a także przetrwanie typów pierwotnych. Występowanie typów 
jest przedewszystkiem wynikiem zamożności gospodarstw, (ilości 
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im przynależnych mórg pola). Stąd tak wielkie zróżnicowanie ty
pów na badanym obszarze. 

Klasyfikacja typów zagród i ich rozprzestnzenienie. 
Klasyfikację typów zagród oparto na ustosunkowaniu się pod 
jednym dachem izb mieszkalnych, stajen, stodoły, komory i szo
py. Wyróżniono tu dwanaście głównych typów (pair::, ryc. 12) 
i kilkadziesiąt odmian. Klasyfikacja przedstawia się następująco: 
Typem A. (F. 21, 22) nazwany został domek złożony tylko zjed-

□ izbil - siei, [Il1]] sl,1jniil C8J Jlodo/,1 

§ lromorw EE3 SZ ()p.J I ok no l C drvvi 

Ryc. 12. Schematyczne plany poziome zagród 
w/g przyjętej klasyfikacji. 

nej izby i sieni; spotykany jest rzadko (35) na badanym obrzarze, nie 
jako przeżytek prastarej formy, lecz jako zewnętrzny przejaw, 
życia najbiedniejszych ludzi, wyrobników bezrolnych, mieszczą
cych się z całym dobytkiem w jednej ubikacji. Chatki te są nędzne, 
zawsze dymne, rozrzucone na całym terenie, leżą zwykle na 
peryferjach wsi. Licho sklecone nie mogą przetrwać okresu 100 
lat, a mimo to nie zanikają, lecz ilościowo przybywają, są więc 
wynikiem warunków materialnych mieszkańców. Rozpołożenie ich 
wynika z przydzielania tym biedakom przez gminę bezpłatnego 
gruntu (pod budowę domu), położonego zwykle na peryferiach 
wsi. Najwięcej jest ich w Krzczonowie (7) i w Trzebuni (9). Typ B. 
(F. 23) jest formą rozbudowaną t. zn. po drugiej stronie sieni 
przybudowana jest stajnia. Te trzy ubikacje tworzą całą zagrodę 
wieśniaków posiadających żywy inwentarz, karłowate gospodar
stwa rolne. Domki te są biedne, prawie zawsze dymne, wystę
pują stosunkowo dość licznie (141) nie mają jednak, jak po
przednie, zasięgu zregjonalizowanego, występują w związku 
z gospodarstwami karłowatemi. Najwięcej jest ich stosunkowo 
w Tokarni, Trzebuni i Stróży. Typ C. (F. 211-, ryc. 4) przedstawia 
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również jednodachową zagrodę, posiadającą wszystkie zasadni
cze części zagrody rolniczei t. zn.: izbę mieszkalną, stajnię, sto
dołę,a nawet komorę (Ck typ) . Typ ten jest przynależny gospo
darstwom małorolnym, biednym, to też zagrody te różnią się fi
zjognomicznie od innych (F. 211-), często są zaniedbane, a zazwy
czaj dymne; zanotowano ten typ 232 razy, Najliczniej występuje 
on w Zawadce (23° /0 zagród), pozatem rozsypany jest po wszyst
kich wsiach w stosunku odpowiadającym ilości gospodarstw ma
łorolnych, posiadających poniżej 6-ciu mórg gruntu. Najpospolitsze 
są Typy E i F wyraźnie zregionalizowane, odpowiadające gospo
darstwom przeważającym na badanym obszarze t. zn. o 6 do 12 
morgach. Typ F. (F. 29, 15) złożouy jest z dwóch izb, stajni, sto
doły, a czasem i komory (F kJ połączonych pod jednym dachem 
jednoosiowa. To też przeważnie występuje on na stokach, w płd. 
zach. części obszaru. Zagroda ta jednobudynkowa typowa jest 
dla Zawadki, Krzczonowa, Tokarni i Więcierzy. Ogółem liczy 
typ F 429 zagród (23'00°1o), fizjognomicznie jest reprezentowany 
rozmaicie od form pierwotnych do nainowszych z użyciem ma
teriałów ogniotrwałych. Typ E (F. 12) składa się z 2-ch iz b, 
stajni, (ewent. komory E k) i osobno stojącej stodoły, reprezentuje 
zagrodę 2-dachową. Zregionalizowanie ma wvraźne, występuie 
naiczęściei w Trzebuni, Pcimiu, Więciórce i Stróży. Podobnie 
jak Typ F posiada rozmaitą fizjognomię. Oba typy E i F mają 
zasięgi llZllpełniające się, na stokach stromych, w częściach wyże_; 
położonych przeważa Typ F, w dolinach natomiast i na łaqodnych 
stokach Typ E. Dogodniejsze podłoże pozwala na rozdzielenie 
budynków i ustawienie stodoły osobno, stok zaś stromy zmusza 
dobudowy zagród jednodachowych, a zarazem iednoosiowych. 
Obok tych zasadniczych typów występują nowe: D, G, H, I, lub 
odmiany lokalne typów zasadniczych h, K, L, M, N. Typ D. 
(F. 25). W skład planu wchodzą dom mieszkalny posiadający 
dwie izby rozdzielone sienią, osobno stojąca stajnia i stodoła, za· 
grada ta jest dwu lub · trzy dachową. Wiąże się z zamożnością 
gospodarstw, jako typ nowy, posiada stale komin i pokrycie 
ogniotrwałe. Występuje typ ten dotąd nielicznie (51 zagród) 
najczęściej w Pcimiu i Trzebuni. Typ G. (F. 2'7, 28) jest formą 
bardziej rozwiniętą, składa się z 3 izb mieszkalnych pod jednym 
dachem. Gdy zamieszkiwany jest przez dwie rodziny, wtedy 
łączy się z budynkami gospodarczemi, a ma fizjognomię podo
bną do typu F, jeśli zaś przeznaczony jest dla ruchu letnisko
wego ma charakter domku podmiejskiego. Występuje rzadko 
(21 zagród), rozsiany jest po całym obszarze, nie tworzy nigdzie 
znaczniejszych skupień. Typy H i I (F. 17) posiadają nowy, 
dwurzędowy układ ubikacyj, z frontu dwie izby, z tyłu stajnia 
i komora. Przy typie I pod tym samym dachem dobudowana 
jest obszerna stodoła. Typy te przynależą do bogatych J;!ospo
darstw, ich fizjognomia ma cechy miejskie. '1.yp E h (F. 26) 
jest formą przejściową między E a H, t. zn. do rzędu dwóch 
izb i stajni, dobudowany jest z tyłu wąski pas komór (z nich 
jedna bywa często izbą). Występuje on przedewszystkiem w Trze-
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F. 3 

FOTOGRAFJE 
DO ARTYKUŁU DR. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO 

Pcim 
Położenie zagród na terasie (12 m). 

Stróża 
Położenie zagród na spłaszczeniu 

stokowem 80 - 90 m. 

(WSZYSTKIE ZDJĘCIA AUTORA) 

F. 2 

Myślec (pow. Nowy Sącz) 
Położenie zagród na stożku napływowym. 

F. 4 

Trzebunia 
Położenie zagród w niszy. 



F. 5 F. 6 

Krzczonów Zawadka 
Położenie zagród na dnie doliny. Położenie zagród na podgrzbieciu. 

F. 7 F. 8 

Więciórka. Pcim. 



Krzczonów. Zawadka. 

F.11 F. 12 

Pcim. Stróża. 



F. 13 F. 14 

Zawadka. Zawadka. 

F. 15 F. 16 

Pcim. Zawadka. 



F. 18 

Chrostowa (pow. Bochnia).JJ Raba Wyżna (pow. Nowy Targ). 

F. 19 F. 20 

Dziewin (pow. Bochnia). Chełm (pow. Bochnia). 



F. 21 F. 22 

Pcim. Pcim. 

F. 23 F. 24 

Więciórka. Pcim. 



F. 25 F. 26 

Kasinka Mała (pow. Myślenice). Krzczonów. 

F. 27 F. 28 

Krzczonów. Raba Wyżna (pow. Nowy Targ). 



F. 29 F. 30 

Zawadka. Pcim. 

F. 31 F 32 

Mikluszowice (pow. Bochnia). Pcim. 



F. 33 F. 34 

Pcim. Pcim. 

F. 35 F. 36 

Kościelisko (pow. Nowy Targ). Pcim. 





buni i w Pcimiu, sądzić więc można, iż jest formą rozwojową 
typu E wynikającą z zasobności gospodarstw. Typ L (F . 57) 
jest tern różny od F, iż posiada dwie sienie, które oddzielają 
część mieszkalną od gospodarskiej. Typ J{ różni się tern od F, 
iż jedną izbę dzieli się na dwie części zamieniając tylną część 
na stajnię. Oba typy fizjognomicznie przynależą do typu F, wy
stępują nielicznie, nie zaznaczają się więc krajobrazowo. Typy 
M i N stanowią zbiór planów chat mających nieregularny układ, 
pierwsze z nich są jednoizbowe, drugie dwuizbowe. Zregjonalizo
wanie typów wykazuj e, iż na wykształcenie ich wpływają stosunki 
gospodarcze, predysponowane podłożem, czego przykładem jest roz 
miesz czenie typów najczęstszych E i F zgodnie z warunkami podłoża. 

Ogólne zestawienie typów zagród. Spotykane tu zagro
dy zbudowane są j ednoosiowo (78'60°1o), lub dwurzędowo (17'060/o). 
Dwurzędowe związane są z dnem i terasami dolin, jednoosiowe 
ze stokiem. Reszta 4'34°/0 niema podanego układu. Zagrody 
mogą się składać z kilku budynków; jednak najwięcej jest zagród 
jednodachowych 47'24°/0, występujących w S/W części obszaru. 
Dwudachowe (44'550/o) występują licznie w dol. Raby i Trzebunki, 
gdzie jest więcej miejsca do rozbudowy. Do wyjątków należy 
zaliczyć zagrody trz ybudynkowe (3'87°1o) występujące jedynie nad 
Rabą. Dla reszty1) (4'340/o), ilość budynków nie jest podana. Je
dnoizbowych zagród jest 23'600/o, a gospodarstw karłowatych za
ledwie 100/o. Dwuiz bowych jest 72'75°/0, co odpowiada gospodar
stwom do 5-ciu morgów roli (740/o). Trzyiz bowych zagród jest 
2'690/o, gospodarstw zaś większych ponad 5 morgów, aż 160/o. 
Zagród o niewiadomej ilości izb jest 0'960/o. llo,fć izb w zagrodz ie 
pozostaje w związku z wielkością gospodarstw. 

INNE CECHY FIZJOGNOMICZNE ZAGRODY. 

Do powyżej omówionych cech należy dodać kilka szczegó
łów dla uzupełnienia całokształtu fizjognomii, one bowiem rów
nież zaznaczają się w krajobrazie. 

Okno. Okna, decydują o orientacji zagrody, wybite są 
w jednej ścianie dla budynków jednoosiowych, a z trzech stron 
dla dwurzędowych (typ H i I). Wyróżnić można 3 typy okien: 
a) (F. 32, 22) nie otwierane, pokryte siatką szybek z 9-ciu do 
19-tu części, b) (F. 34-) małe okienka czteroszybowe 40 X 60 cm, 
c) (F. 34-) okna większe 60 X 80 cm otwierane, z 6-ciu szyb zło
żone. Typ ostatni na całym obszarze najczęściej dziś występuje. 
Okna starego typu dochowały się w dymnych chatach, najczę
ściej występują w górnym pasie osadnictwa. Fakt zmniejszania 
się wymiaru okna z wysokością jest uderzający, być więc może, 
iż pozostaje w związku z wiatrami stale panującymi, z drugiej 
zaś strony z większą ilością nasłonecznienia. Zasadniczo jednak 

1
) Tu wchodzą wszystkie budynki nie związane z rolnictwem, a więc plebanje, dwory i t. p. 
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przynależy ta sprawa do cech fizjognomicznych, dyktowanych 
względami finansowemi. 

Drzwi. Drzwi spotyka się dwóch typów: a) stare (F. 34), 
jednoskrzydłowe, b) nowe (F. 27), dwuskrzydłowe, na zawiasach 
większych wymiarów. Drzwi prowadzą do sieni biegnącej na 
przestrzał domu, będącej linią centralną dla całej zagrody. Drzwi 
mają różne wymiary, zależnie od ich użyteczności gospodarczej. 

Zadrzewienie. Zadrzewienie jest słabe, kilka drzew ota
cza zagrodę, są to przeważnie: jesiony, lipy, topole i t. p. z owo
cowych zaś czereśnie, śliwy, jabłonie i grusze. Sadownictwo pra
wie nie istnieje, a ostatnio zaś silne mrozy w r. 1929 dały się 
we znaki nielicznym tu drzewom owocowym, 

Ogrodzenia. Ogrodzeń typowych niema, przeważnie są to 
żerdki, oparte na słupach, wiązane lub przybijane do nich gwoź
dziami. Obok nich w zagrodach leżących w pobliżu gościńca, 
występuje płot sztachetowy. 

Bezwględny wiek zagród. Materiał do bezwzględnego 
wieku chat zebrano z Zawadki i Krzczonowa dla 171 zagród, 
ujęto go w następującą tabelkę: 

Rok budowy Wiek chaty Ilość 

1930 - 1921 do 10 lat 27 
1920 - 1911 11 - 20 32 
1910 - 1901 21 - 30 33 
1900 - 1891 31 - 40 20 
1890 - 1881 41 - 50 12 
1880 - 1871 51 - 60 10 
1870 - 1861 61 - 70 9 
1860 - 1851 71 - 80 6 
1850 - 1841 81 - 90 1 
1840 - 1831 91 -100 2 
przed 1830 ponad 100 2 
niewiadomo nie wiadomo 17 

Średni wiek chaty wynosi 33 lat, najstarszą jest zagroda· 
z r. 1808 mająca 122 lat (F. 32). Tabela podaje 10-ciolecia (bliż
sze dane są mało pewne, gdyż daty nie są zawsze na sozrębie 
wycinane), w których wybudowano chaty. Najwięcej chat wy
budowano w okresie przedwojennym od r. 1906 do 1913, dość 
znaczny przybytek zaznacza się w ostatnich latach 1924 - 1926. 
Wyniki te z odpowiedniem zastrzeżeniem przyjąć• można dla ca
łego obszaru. Wynikający z zestawienia dość krótki okres trwa
nia chaty, częsta przebudowa, a raczej dobudowa, świadczą, iż 
zmiany w zwyczajach budowy zachodzą szybko, dostosowując 
się każdorazowo do współczesnych wymagań gospodarczych. 
Oczywiście wiek chaty uzewnętrznia się także fizjognomicznie. 
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BUDYNKI GOSPODARCZE. 

Dla ujęcia całokształtu osadnictwa wiejskiego, badaniami 
objęto wszystkie budynki gospodarcze stojące pod osobnymi da
chami. Ich występowanie jest wynikiem zamożności i potrzeb 
gospodarstw, to też w niniejszym rozdziale traktowane są jedy
nie z punktu widzenia krajobrazowego. W skład ich wchodzi 
stodoła, stajnia, szopa, śpichlerz, kuźnia i piwnica. Zestawienie 
statystyczne podaje Ta bl. X III. 

Stodoła. Przyjmuje się, iż zewnętrznym przejawem typu 
gospodarki jest stosunek stodół względem stajen. Na badanym 
obszarze jest on wybitnie korzystny dla stodół, świadczy to o rol
niczym charakterze gospodarstw. Stodoła osobno stojąca, no
towana jest 864 razy (46'33°/0 zagród posiada ją jako odrębny bu
dynek), prócz tego notowana jest 768 razy pod wspólnym dachem, 
suma więc wykazuje, iż zaledwie 12·49°/0 zagród wogóle stodoły 
nie posiada. Stodoła jest również zewnętrznym przejawem za
możności gospodarstw, dlatego j ej rozmieszczenie pokrywa się 
z obszarami uprzywilejowanemi, a jest podobne do występowania 
miejskich cech fizjognomicznych zagród. H' ustawieniu jej odgry
wają decydi~jqcą rolę względy praktyczne, to też zazwyczaj stoi 
ona bliżej pól, przy drogach bocznych, któremi zwozi się plony. 
Wieśniak stara się o dogodny dojazd z pól do stodół. Jeżeli 
posiada pola położone na stoku rozciętym głębokim peronem, 
utrudniającym komunikację, wówczas dla łatwiejszego dowozu 
plonów, buduje u stóp stoku dwie stodoły (po obu stronach do
linki). Ustawienie stodoły względem domu jest luźne, na obsza
rach płaskich stawia się ją w pobliżu od strony W (ochrona 
przed wiatrem), na stoku stromym równolegle do domu. Niema 
zdecydowanej orientacji w ustawieniu stodół. (S - N 33° / o, E - W 
39°/o, niewiadome 280/o). Nieco silniej reprezentowana jest orien
tacja E - W, wskazuje to, iż szereg stodół stoi na stoku poprze
cznie, posiada przeto fundament szczytowy (wtedy chroni za
grodę od wiatrów W). Fundamenty naogół są niskie (do 1/2 m), 
jednak zdarzają się też wyższe, do 2 m, wtedy wykorzystane są 
jako szopy na sprzęt gospodarski. Fundament, często o~ranicza 
się do słupów rożnych podtrzymujących zrąb z cieńszych belek. 
Szpary pozostawione są wolne, gdyż chodzi o przewiewność 
stodoły. Dach najczęściej dochował się czterospadowy (406), po
kryty słomą (629). Nadaje to piętno krajobrazowi osadniczemu, 
zwiększa znacznie liczbę dachów czterospadowych. Na stodo
łach nowych buduje się dach dwuspadowy (273), wyjątkowo 
kryje się materiałem ogniotrwałym (55). Wyróżniono trzy typy 
stodół: a) jednosąsiekowe małe, występujące najczęściej (60°/o), 

b) dwusąsiekowe większe (39°/0), c) dworskie duże, kryte dachówką 
ze słupami murowanymi z kamienia, (1 ° / 0). Przy występowaniu 
stodół łącznie z domem najczęściej notowano tylko samo boisko, 
rzadziej zaś boisko z sąsiekiem. Czasem stodoła złączona jest ze 
stajnią (F. 3G) lub szopą, wtedy stanowi drugi większy budynek 
zagrody (zanotowano 15 razy) lub ze śpichlerzem (10 razy). 
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Rozprzestrzenienie stodół. Występowanie stodół jest 
związane (jak i wszystkich budynków gospodarczych) z zasobno
ścią gospodarstw, to też najwięcej występuje ich w dolinach, 
udział ich jest silniejszy po stronie słonecznej (Krzczonówka 
102 : 36, Trzebunka 151 : 88). Ilościowe występowanie stodół po
krywa się z osadnictwem o uprzywilejowanem położeniu, co wy
kazuje mapa, a jedynem tu odchyleniem jest stosunkowo zna
czna ich ilość w Więciórce. Zmiany zachodzące w fizjognomii 
stodół, odbywają się według zasad omówionych przy domach 
mieszkalnych, przeto aby nie powtarzać wywodów, pominięto je 
celowo, dając cały szczegółowy materiał na mapie i w Tabl. XIII. 

Stajnia. Stajnia jest zewnętrznym przejawem gospodarki 
hodowlanej. Na badanym obszarze nie odgrywa dziś ona waż
niejszej roli, chów bydła i koni zależy wyłącznie od zamożności 
gospodarzy, t. zn. od ilości posiadanej przez nich roli. Wieśniacy 
jednak opowiadają, iż „przed wojną", był szeroko rozpowszech
niony chów owiec. Zachowały się do dziś dnia specjalne stajnie 
dla owiec w zagrodach, położonych w ~órnym pasie osadnictwa. 
Chów świń jest minimalny, to też specjalnych chlewów nie spo
tyka się, jedynie wypusty za tylną ścianą domu, obok sieni po
kryte wspólnym dachem. N a badanym obszarze zanotowano 42 
stajen, co daje odsetek 2'20°/0 zagród, gdy z tego odejmie się 
15 połączonych stodołą, a dziewięć przynależnych dworom i ple
banjom, zostaje 17, a więc niecały 10/o. To też ich rola w krajo
brazie jest minimalna. Występują w dolinach zwłaszcza na dnie 
(37), rzadko na stoku (8), najwięcej zanotowano ich w Pcimiu (16) 
i w Tokarni (9). Fizjognomicznie też nie wyróżniają się specjal
nie od innych budynków, ich zaś minimalna ilość sprawia, iż 
nie odgrywają prawie żadnej roli w całokształcie fizjognomii osa
dnictwa. 

Szopa. Szopa najczęściej występuje łącznie z głównym bu
dynkiem dzięki dobudowaniu ścianki, opartej na słupach (F. 29,25), 
lub zrębie (F. 30). Służy do przechowywania sprzętów gospo
darskich, nie posiada zazwyczaj drzwi, a często i tylnej ściany. 
Jako odrębny budynek zanotowano ją w 148 zagrodach (7'83°1o), 
należy ją traktować jako tr1 eci budynek zagrody. Fizjognomicz
nie różni się dość wyraźnie; jest to budynek kwadratowy (3 X 3) 
lub prostokątny (3 X 4), zbudowany na zrąb, nigdy nie bielony, 
bez okien, drzwi zaś ma wycięte od strony domu mieszkalnego. 
Dach jest dwuspadowy lub okapowy, kryty deskami lub gontem. 
Służy ona do przechowywania sprzętu lub drzewa opałowego, 
a czasem pościółki dla zwierząt. Najliczniej występuje w Pci
miu (54), w Krzczonowie (29), Stróży (23). Rozmieszczenie ma 
chaotyczne, naogół ustosunkowana jest proporcjonalnie do innych 
budynków gospodarczych. 

Śpichlerz. Śpir.:hlerz jest właściwie komorą wyodrębnioną· 
Komorę w budynku mieszkalnym zanotowano 802 razy, śpichlerz 
osobno stojący zaś 15 razy (0'80°/0). Jego więc rola krajobrazowa 
jest minimalna. Fizjognomicznie jest to budynek podobny do 
szopy, lecz staranniej budowany, chroniony zamknięciem, cza-
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sem nawet oszalowany. Służy do przechowywania ziarna, sprzętu 
drobnego, jarzyn i t. p. Występuje najliczniej w dolinie Krzczo
nówki (10). 

Kuźnia. Ponieważ niema zawodowych kowali i specjalnych 
kuźni, przeto co kilka przysiółków budowana jest mała kuźnia, 
obsługująca najbliższych sąsiadów. Budynek ten 2 X 2 m zbudo
wany jest na zrąb, kryty jest gontem lub deskami, okien nie po
siada, dach ma dwuspadowy z okapem wysuniętym nad drzwia
mi wejściowemi. Zanotowano ją 28 razy, czyli średnio jedna 
wypada na 4·5 km2 obszaru, a na 67 zagród. WięceL niż w in
nych wsiach jest ich w Pcimiu (8) i Stróży (7). Często leży zdała 
od zagród przy drodze, przeto mimo niewielkiej ilości budynków 
zaznacza się w krajobrazie. 

Piwnica. Piwnica jest zazwyczaj wykopana pod zrębem 
chaty. Jednak zanotowano kilkanaście wypadków jej odrębnego 
występowania, w formie jam, wyłożonych kamieniem miejsco
wym. Obok nich spotyka się również jako budowle ziemne, 
piece do suszenia śliwek. W krajobrazie obie te budowle nie 
zaznaczają się, występują nader rzadko, to też minimalne jest 
ich ogólne znaczenie. 

' 

INNE BUDYNKI 
NIEZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ROLNEM. 

Poza zagrodami rolniczemi w krajobrazie wsi, zaznacza się 
szereg budynków niezwiązanych z gospodarką rolną, mających 
inne funkcjonalne znaczenie dla wsi. Wymienić tu można: ko
ścioły, plebanie, szkoły, dwory, wille, karczmy, młyny, tartaki 
i gajownie. Rozmieszczenie ich podaje mapa, zestawienie zaś 
statystyczne jest następujące: 

~ rd rd a:I •O a:I rd N ~ ·a RODZAJ ~ ~ ·a ... ... ::e: o -~ •O ::, 
N "Cl ... ·u ,.Q a:I ~ rd rd () ·N E BUDYNKU () 

~ ~ Ci)' Ci)' (I) •O N N 

Ei Ei 
N ... ·n < ... rd o ... 

v5 ~ N E--< E--< p.. ci::: 

Kościół 1 - 1 - - 1 1 1 5 
Plebanja 1 - - - - 1 1 1 4 
Dwór - - 1 - - 1 2 1 5 
Willa 2 - 3 - - 6 6 3 20 
Szkoła 1 - 1 1 - 1 

I 
3 4 11 

Sklep, karczma 4 1 4 1 1 6 8 8 33 
Młyn 3 1 1 1 - 2 2 2 12 
Tartak 1 - - 1 - 1 1 1 5 
Gajówka - - - - - 1 2 - 3 

Kościoły. Na badanym obszarze jest 5 kościołów, z tego 
trzy parafjalne, dwa zaś filialne. Fizjognomicznie wybijają się 
one w krajobrazie. Ich położenie jest centralne względem całej 
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wsi, wszystkie leżą blisko szlaków komunikacyjnych. Ze wzglę
du na dogodne położenie otoczone są zamożnemi zagrodami, tu 
koncentruje się życie wsi (przynajmniej raz na tydzień), to też 
w sąsiedztwie zakłada się sklepy, często buduje szkoły, wokół 
kościołów powstają fakty czne centra wsi. ~rednio kościół wypada 
na 21·2 km2 obszaru, ich zasięgi wpływów są różne, z reguły po
krywają się z granicami parafij względnie gmin. Jedynie Za
wadka mimo, iż przynależy do parafji Trzebuni ciąży raczej do 
Krzczonowa. 

Plebanje. Z kościołem związane są plebanje (4), budo
wane stale w pobliżu niego, tworzą z kościołem w krajobrazie 
pewną całość, jednak fizjognomją budynków przypominają raczej 
dwory. Przyczyniają się one do ogniskowania := ycia społeczno-kul
turalnego ludności. 

Dwory. Zabudowań dworskich jest 5, z tego dwa przy
należą do leśnictw. Wszystkie leżą w dolinach (na dnie 4, na 
terasie 1), zajmują najżyźniejsze obszary, są one prawdopodobnie 
pozostałością sołtysich gruntów (poza leśnictwem w Stróży). Wy
różniają się one w krajobrazie, złożone są bowiem z kilku bu
dynków, o fizjognomji miejskiej. Nie wywoh~ją one w pobliżu 
swem skupiel1. , lecz raczej rozproszenie zagród. 

Gajownie. W północnej części badanego obszaru las przy
należy do wielkiej własności (ks. Lubomirskiego), stąd obok 
dwóch leśnictw istnieją trzy gajownie. Leżą one w pobliżu obu 
leśnictw i dworu w Stróży, na dnie dolin. Fizjognomicznie 
różnią się od zagród rolniczych, są to budynki murowane o miejs
kim wyglądzie. Te trzy punkty znikają w krajobrazie łącząc 
się z zabudowaniami dworskiemi. 

Szkoły. Szkoły skupiają życie kulturalne wsi. Codzienne 
wędrówki uczących się dzieci wykreślają ich zasięgi wpływów. 
Na obszarze zanotowano 11 budynków szkolnych, czyli średnio 
1 wypada na 12·3 km2

• Fizjognomicznie różnią się od siebie: 
pięć z nich jest murowanych, przypominają typ H zagrody, 3 inne 
mieszczą się tylko w jednej izbie, 4 ostatnie są dwuizbowe, 
zbudowane z drzewa przypominają typ D. Dwie wsie Zawadka 
i Więciórka wogóle nie posiadają dotąd szkół. 

Wille. Will zanotowano 20, fizjognomicznie tworzą one 
cztery odrębne typy: a) wille murowane duże o kilkunastu poko
jach (2), b) wille drewniane, małe, specjalnie przeznaczone dla 
letników (8), c) z agrody z doblldowanemi iz bami dla letników 
zazwyczaj w formie pięterka (5), d) większe budynki z karczmą 
lub sklepem posiadające kilka izb, przyznaczonych dla letników 
(5). Jak z cyfr widać ruch letniskowy na tym terenie jest bar
dzo słaby. Żadnych budynków dla letników niema w Więcie
rzy, w Więciórce i w Zawadce. 

Sklepy i karczmy. Rozmieszczenie karczm i sklepów 
najsilniej związane jest z liniami komunikacyjnemi. Przybierają 
one najróżnorodniejsze formy fizjognomiczne. Mieszczą się albo 
w rolniczych zagrodach (13), albo w willach wspomnianych (5), 
reszta zaś tworzy dom typu H lub G. Zanotowano ich 33, we-
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dług 5 kategoryj: a) wyłączna tylko drobna sprzedaż tytoniu (3), 
b) małe kramiki towarów mieszanych mieszczące się w komorze 
(5), c) sklepiki towarów miesz anych, mieszczące się w osobnej 
izbie (5), d) karczmy jedynie z wyszynkiem piwa (11), e) karczmy 
ze sklepikiem towarów mieszanych (9). Różnorodność zaopatrze
nia ich w towary jest skromna, dostosowana do potrzeb i wy
magań miejscowej ludności. Znaczenie ich gospodarcze dla wsi 
jest niewielkie. 

Młyny i tartaki. Młyny są wodne (1 parowy w Trzebuni), 
to też trzymają się rzek i potoków. Nad samą Rabą nie wystę
pują, gdyż zbyt silne są wahania wodostanu, natomiast trzy
mają się bocznych potoków. Zwykle połączone są z tartakiem. 
Ważniejszą rolę odgrywają młyny w Tokarni, Trzebuni i Stróży, 
inne są bardzo mało czynne. Obok nich zanotowano-5 tartaków 
(wodnych) obecnie nieczynnych, stojących zdała od przysiółków 
rolniczych. Stosunkowo duża ich liczba (17) świadczy, że gospo
darka leśna odgrywała tu niegdyś, większą rolę. Handel drze
wem wprawdzie przetrwał do dziś dnia (z Krakowem), lecz co
raz to bardziej zamiera. 

Zróżnicowanie fi zjognomiczne i funkcjonalne tych budynków 
jest wyraźne, lecz ponieważ występują one w niewielkich ilo.f<;iach, 
rola ich w krajobraz ie jest nieznaczna, dla całoksz tałtu życia go
spodarczego wsi mają znaczenie bardzo niewielkie. 

PROBLEM ROZPROSZENIA ZAGRÓD. 
Mapy gęstości domów nie wykonano, gdyż zastępuje ją pun

ktowe rozmieszczenie zagród, natomiast zajęto się problemem roz
proszenia domów. Zagadnienie to wysunięte na Międzynarodowym 
Kongresie Geografów przez Demangeona (31-32) wywołało żywe 
zainteresowanie. Problem ten został opracowany dla Belgji (73), 
Egiptu (79), Tunisu (33), a u nas dla Wielkopolski (56). Ze wzglę
du na aktualność tego problemu i pewne zmiany metodyczne, 
które wprowadzono w jego ujęciu, poruszono go w niniejszem 
opracowaniu. 

Wydziela się obszary o osadnictwie skupionem i rozpro
szonem, a prócz nich szereg typów pośrednich, wykazujących 
pewną tendencję, którą oblicza się procentowo w stosunku do 
całej osady. W niniejszem opracowaniu klasyfikację typów 
osadnictwa oparto na bezwzględnej ilości zagród, wyróżniając : 
a) osadnictwo rozproszone od 1 do 3 zagród, b) małe przys iółki 
4 - 6 zagród, c) większe przysiółki od 7 do 9 zagród, d) osiedla 
zwarte, liczące conajmniej 10 zagród. Przyjęto wskatnik odległo.f
ciowy1) dość elastyczny od 80 do 150 m, zastosowi~jąc kryterjmn 
krajobrazowe t. zn. pas pól i łąk rozdzielający sąsiednie przysiółki. 
Wprowadzony tu czynnik ilościowy sprawił, iż mapa stała się 
wymierną. Wykonano mapę sygnaturami (punktami) względnie 
plamami, odpowiadającemi zarysom skupień zagród, przez co i loka
lizacja została wierna. Ze względu na przysiółkowy charakter osad
nictwa ta metoda okazała się celową i dała pożądane rezultaty. 

1) W wymienionych prac ach przyjmowano od 50 do 150 m. 
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Rozproszenie osadnictwa wystąpiło na kilku obszarach: 
a) w dolnej części Raby, na stromym stoku nad dworem w Stró
ży, b) w kotlince Pcimskiej koło dworu, c) w dolnej części do
liny Wielkiej Suchy, d) w Tokarni koło dworu, e) w Trzebuni 
koło dworu, f) na stokach Kotunia. Rozproszenie wokół dworów 
jest wynikiem parcelacji w ostatniem stuleciu, na Kotuniu zaś 
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i w dolinie Wielkiej Suchy przetrwałą formę pierwotnych poJe
dynczych zagród. Objaw parcelacji należy tu do wyjątków, całe 
bowiem osadnictwo ma raczej tendencję do skupiania się przy
siółkowego przez ustawiczny przybytek ludności. Przysiółki drob
ne ( 4 do 6 zagród) najczęściej występują w górnym pasie osad
nictwa, są więc wynikiem rozbudowy zarębków. Przysiółki większe 
spotyka się w dolinach, jednak i one nie wykazują położenia 
uprzywilejowanego, leżą zdała od linij komunikacyjnych. Wystę
pują w górnej części doliny Więcierzy, Koprzywnicy, w górnej 
części Trzebuni, pozatem rozrzucone są luźno po całym obsza
rze. Skupienia natomiast powstają przy gościńcu, wykorzystując 
położenie uprzywilejowane, rola im przynależna pozwala na te 
skupienia, potrafi bowiem wyżywić większą ilość mieszkańców. 
Najsilniejszy pas skupień ciągnie się wzdłuż Raby, słabszy jest 
wzdłuż dolin Krzczonówki i Trzebunki. Obraz rozproszenia, względ
nie skupienia zagród, potwierdza wyniki przeprowadzonej dyskusji nad 
wartościowaniem walorów położenia, skupienia bowiem powstały 
tylko w pasie osadnictwa o uprzywilejowanem położeniu. Na
ogół istnieje jeszcze ciągle tendencja do skupiania się zagród, 
niemniej jednak charakter przysiółkowy osadnictwa, pozostanie 
jeszcze długo typowym dla badanego obszaru. 

KSZTAŁTY WSI. 
W badaniach osadniczych na większym obszarze przyjmuje 

się pewną klasyfikację typów wsi. Można ją traktować formalnie 
w/g geometrycznego zarysu wsi lub genetycznie wiążąc ją z okre
sem powstania wsi (39, 119), albo też geograficznie wiążąc ją z po
łożeniem fizjograficznem (kryterium krajobrazowe). Omawiane 
tutaj wsi zaliczyć należy do łalzcuchówek (podział na role, układ 
dróg bocznych, powstanie w XIV w.), lecz krajobrazowo na pierw
szy plan rzuca się forma przysiółków, dlatego można ie nazwać 
lańcuchówkam. i przysiółkowemi. Położenie fiziograficzne wsi, jest 
bardzo zróżnicowane, dlatego raczej należy je ująć według dolin. 
Klasyfikacja geograficzna daje następujące trzy typy: a) łańcu
chówka przysiółkowa, stokowa: Zawadka, Więciórka, Trzebunia 
(poza częścią środkową), Stróża {część położona nad Rabą i nad 
potokiem Ziębowym), Pcim (dolina Koprzywnicy i Suchy), b) łań
cuchówka przysiółkowa, dolinno-terasowa: Krzczonów, Tokarnia, 
Więcierza, c) łalzcuchówka przysiółkowa, dolinno-zboczowa: Pcim 
(nad Rabą i w dol. Kleczanki). 

Związanie kształtu wsi z jej położeniem fizjograficznem daje 
nową, bardziej szczegółową klasyfikację. Pozwala ona na wyróż
nienie w obrębię tych samych ks1-tałtów wsi, typów, opartych na 
geograficznem położeniu zagród, tern samem uzależnionych od 
podłoża. 

STOSUNKI KOMUNIKACYJNE. 
Rozwój sieci dróg. Jak poprzednio wspomniano osadnic

two wkraczało w ten teren dolinami rzek, one stanowiły główne 
wytyczne dla niego. Pierwotne więc szlaki komunikacyjne uwa
runkowane były podłożem. Z chwilą powstania zagród podzie-
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łono obszar na łany, między niemi poprowadzono drogi polne. Wszystkie one biegną równolegle do siebie, a prostopadle do dna doliny, najczęściej wzdłuż bocznych potoków lub po wypukłościach stoku. Drogi sięgają po dolną granicę lasu. Z czasem powstały w górze zarębki, wywołały one swą własną sieć dróg o charakterze gospodarczym, łączącą się z dolinnemi drogami. Sieć się zagęszcza, a z rozwojem życia społecznego (kościół, szkoła, sklep) poprowadzona zostaje sieć ścieżek, służących do komunikacji pieszej. W XIX w. poprowadzono dolinami rzek w miejsce starych dróg, gościńce, wzrasta ruch tranzytowy, ten zaś wywołuje wtórne osadnictwo związane gospodarczo z gościńcem. Z gościńcem wiąże się cały rozwój wsi, wdzierać się poczyna w ten obsz~r urbanizacja, której wpływ jest dopiero silny współcześnie. W zrasta ilość i potrzeby mieszkańców, sieć więc ciągle się zagęszcza. W tym krótkim zarysie uwidacznia się wzaj emne oddziaływanie na siebie osadnictwa i dróg . Pierwotnie odgrywały tu rolę c::ynniki naturalne, potem gospodarcze, wreszcie za.~ kulturalne. 
Sieć dróg. Mapę dróg (patrz plan krajobrazowy) sporządzono opierając się na mapie 1:25 OOO, na planach katastralnych i kontroli ze stanem faktycznym w terenie. Wyróżnić można 3 kategorj e dróg: a) k omunikacyjne, b) gospodarc::e (t. zn. boczne), c) foieżki. Najważniejszą rolę odgrywają drogi komunikacyjne, ~łówna ich sieć biegnie dolinami. Zależnie od jakości i przebiegu mają różne obciążenie ruchem: największe na odcinku dol. Raby (szosa) mniejsze w dol. Krzczonówki (droga I kl.) i Trzebunki (droga utrzymana). Na nich odbywa się także ruch tranzytowy. Słaby ruch i to jedynie lokalny (nie tranzytowy) wykazują drogi gminne innych dolin, dlatego pozostaje on w prostym stosunku do ilości zagród położonych w danej dolinie. 
Odmienne znaczenie mają drogi boczne, wogóle nie utrzymywane, mające ruch gospodarczy (praca w polu i w lesie). Z nich jednak kilka nabiera cech komunikacyjnych, gdy w przedłużeniu przez las dążą do przysiółków, leżących w górnym pasie osadnictwa. Drogi te wykorzystywane są w miarę potrzeb, to też nie stanowią troski mieszkańców. Biegną po liniach falistych, omijając stale wszelkie trudności terenowe. Droga w potoku ma bieg równoległy do niego, droga na stoku omija wszelkie nagłe załamania spadku. Zwiększające się coraz silniej potrzeby gospodarcze wywołały drogi skośne, przecinające pierwotne. 
Ciekawą sieć tworzą ścieżki przeznaczone dla ruchu pieszego, poprowadzone celowo, w miarę rozwoju potrzeb kulturalno-społecznych ludności. Sieć ich jest gęsta, ma znaczenie komunikacyjne, to też biegną one po najkrótszych, a zarazem najłagodniejszych liniach. Ciekawie biegną ścieżki do centrów wsi, a zwłaszcza do kościoła, mijają one drogi boczne, przechodzą przez cały szereg łanów, dążąc po najkrótszej linji przez kilka nawet kilometrów do centrów wsi (Łysina-Pcim). Podobny ch~uakter mają ścieżki do szkół i sklepików, lecz te częściej dochodzą tylko do drogi bocznej, która je sprowadza w dół, do 
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doliny. Pozatem istnieje sieć ścieżek leśnych i myśliwskich, służą
cych gajowym do pilnowania lasu. Te biegną po zboczach łagodnie 
zakosami, często poziomo wzdłuż całej góry. Cała sieć wykazuje 
::,wiązek z życiem gospodarczem, jest pr::ez nie wywołana a zarazem do 
niego dostosowana. Gdy warnnki podłoża stawiają przeszkody komu
nikacyjne, omija się je, względnie do nich drogi przystosowuje, tak 
i± wyrafnie zaznacza się zgodnoU przebiegu dróg :: podłożem. 
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Mapa gęstości dróg. Powoływano się kilkakrotnie na znaczenie sieci komunikacyjnej, wykazywano, iż pewne obszary mają sieć gorzej rozwiniętą niż inne. Ponieważ jednak sieć wszystkich dróg jest dość gęstą, dla uchwycenia różnic wykonano mapę gęstości dróg. Obliczenia przeprowadzono na polach o pow. 1 km·\ biorąc pod uwagę wszystkie drogi kołowe. Przeprowadzono izarytmy szacowane przebiegiem dróg, aby uzyskać możliwie przejrzysty obraz. Ułożono 7-mio stopniową skalę od 1 km drogi na 1 km2 pow. do ponad 7 km drogi na 1 km2
• Trzeci stopień uważano za pośredni, oddzielający obszary gęstej sieci od stosunkowo rzadkiej. Obraz otrzymany wykaz uje związek gęstości dróg z ilościowem skupieniem zagród. Jako obszary gęstej sieci dróg wystąpiły doliny główne, specjalnie zaznaczyły się centra wsi (Trzebunia, Więcierza). Obszary o niewielkiej ilości zagród wykazały gęstość mniejszą od średniej (2'9 km/km2 pow.), przynależy tu cały pas górnego osadnictwa i niezamieszkałe obszary szczytowe gór sąsiednich. Wykazać można pewne uzależnienie gęstości dróg od podłoża; zaznaczył się obszar przełomowy w dol. Raby, gęstszą sieć wykazały dolinki Koprzywnicy i Ziębowego, jako szersze o stokach łagodniejszych. Pozatem linje gęstości wykazują mniejwięcej przebieg równoległy do dolin poza obszarami przełomowymi lub pozbawionymi osadnictwa. Wystąpiły obszary o silnej gęstości, zgodnie z wymienionemi skupieniami zagród. Mapa więc wykazuje związek komunikacji z osadnictwem. 

PLAN KRAJOBRAZOWY I GEOGRAFICZNE 
ROZMIESZCZENIE KULTUR. 

Krajobraz kulturalny stanowi tło, na którem występuje osadnictwo, jest on wynikiem gospodarczej działalności mieszkańców. Plan krajobrazowy oparto na planach katastralnych naniesionych na mapę 1:25 000, którą skontrolowano w terenie. Oryginalne plany pochodziły z lat 1844 do 1846, reambulowane kopje z lat 1909 - 1913. Naogół nie stwierdzono większych zmian w rozmieszczeniu kultur, odnosiły się one jedynie do drobnych powierzchni, dla całokształtu nie posiadały więc większego znaczenia. Zamiast lasu spotykano zagajniki lub pastwiska, wyżej niż na planie znajdowano skrawki roli uprawiane okresowo, to też wszystkie ugory z wyraźnym śladem zagonów zaliczono do roli. Na planie wyróżniono następujące typy kultur: las, łąki, pastwiska, rolę uprawną, kamieńce-nieużytki i drogi. 
Rozwój krajobrazu kulturalnego. Opierając się na pracach historycznych przypuścić można, iż cały teren pokryty był pierwotnie lasem, a jedynie doliny były częściowo od niego wolne. Z chwilą osiedlenia się za~rodników las począł ustępować przed rolą, zachował się w miejscach nieodpowiednich pod jej uprawę, na obszarze pogranicznym między gminami, a w dużych komp-
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leksach w partiach podszczytowych. Rola zajęła obszary najdogod

niejsze, łagodne, wyrównane stoki, zwłaszcza o wystawie dosło

necznej, łąki założono na dnach dolin i w pobliżu zagród. Miej

sca pozbawione lasu, niezdatne pod uprawę roli (zbyt wilgotne 

lub nachylone) przeznaczono na pastwiska. W odkształceniu kraj

obrazu odegrały znaczną rolę stosunki własnościowe, jednak ich 

znaczenie trudno jest uchwycić z braku odpowiednich materja

łów historycznych, natomiast można wykazać, iż rozmieszczenie 

kultur jest dostosowane do podłoża fizjograficznego. 
Zestawienie ilościowe kultur. Mapa daje geograficzne 

rozmieszczenie kultur, niżej załączona tabelka odsetki powierzch

ni przez nie zajmowane według spisu katastralnego z r. 1900: 
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Tokarnia 19"2 96'07 59'05 3'20 0·10 14'05 19"67 3·93 
Więcierza 

Zawadka 11 '7 98·17 45'18 2'16 0·02 16'20 34'61 1'83 
Więciórka 

Trzebunia 24·1 98'23 45'56 3"66 0 ·21 21·33 27'47 1"77 

Stróża 24'5 96·23 31'97 3·24 0·52 8'51 51"99 3·77 

Pcim 39•7 94'81 40·29 2'70 0·77 17'56 33'49 5·19 

Krzczonów 1n 95·92 41 '10 3·82 0·38 16'60 34'02 4'08 

------------------
Cały obszar 136"4 96"28 42'18 3'18 0'42 15'42 35·08 3'72 

Powierzchnia opodatkowana zajmuje 96'280/o, na nieużytki 

więc wypada 3'72° / 0• Do nieużytków zaliczono kamieńce nad 

rzekami i partie skaliste występujące tu i ówdzie na stokach. 

Dlatego największy odsetek nieużytków podany jest dla Pcimia 

5'19°1o (Raba) i Krzczonowa 4'08°/9 (Krzczonówka). Najmniejszy 

odsetek mają wsie Trzebunia 1'77°/ 0 i Zawadka z Więciórką 1'83°/0• 

Las zajmuje 35'08°/0 , odsetek jego waha się w wymienionych 

gminach od 20 do 520/o. Udział roli wynosi 42'18°/0 wahania 

odsetka są silne od 32 do 590/o. Pastwiska zajmują 15'42°1o, 

najsilniejsze różnice występują w dolinie Trzebunki, w której 

Stróża ma zaledwie 8'51 °Io, Trzebunia zaś 21'33°/0 • W innych 

gminach odsetek wynosi od 14 do 18°/0• Udział łąk jest nie

wielki 3'180/o, sadów zaś jeszcze mniejszy 0'420/o. Kultury roz

mieszczone są dość nieregularnie, przeplatają się z sobą na ca

łym obszarze, jednak w ich występowaniu przejawia się szereg 

cech charakterystycznych. 
Las. W krajobrazie najsilniej zaznacza się las, zajmując 

1/ 3 obszaru. W rozpołożeniu lasu dostrzec można kilka cech, 

które tłumaczą jego współczesne występowanie, a raczej docho

wanie się szczątków z dawniej puszczy. Las najczęściej wy-
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stępuje na stromych stokach. Porównanie mapy hipsometrycznej z rozmieszczeniem kultur wykazuje, iż występowanie lasu pokrywa się z obszarami silniej nachylonemi. Dlatego najwieksze kompleksy dochowały się w partjach podszczytowych, na stokach zapacznych. Nawet na stokach słonecznych Kotunia pas lasu na wysokości 500 do 600 m odpowiada silniejszemu nachyleniu stoków. Przykładem tego jest rozmieszczenie lasu w dolinie Raby, gdzie występuje on na stokach stromych, w partji przełomowej doliny. W rozmies~czeniu lasu zaznacza się wpływ wystawy stoków, na słonecznych bowiem lasll jest znacznie mniej niż na zapacznych. Przykładem może tu być Krzczonówka, w której na stokach zapacznych las zajmuje znaczną przestrzeń, na słonecznych zaś ciągnie się tylko wąskim pasem. Gdy zmienia się kierunek doliny na południkowy, zanika las i ze stoków zapacznych, a oba stoki pokrywa rola. To samo dotyczy doliny Trzebunki, w której na stokach zapacznych las zajmuje znaczne obszary, po stronie zaś słonecznej dochował się tylko we wsi Stróży, oraz w Trzebuni, gdzie występuje zaledwie w kilku skrawkach. Ciekawem również w rozmieszczeniu lasu jest występowanie znaczniejszych j ego połaci w obszarach pogranicznych między gminami. Pograniczne występowanie lasu prześledzić można na całym obszarze, a specjalnie zaznacza się ono między Krzczonowem a Zawadką, Trzebunią a Więciórką, Krzczonowem a Kleczanką i między Stróżą a Pcimem. Prawdopodobnie podyktowane to zostało względami gospodarczemi. Obszary pograniczne leżą najdajej od środka wsi, mają zwykle dostęp uciążliwy, przeto są stosunkowo najmniej eksploatowane, a tern samem przedstawiają mniejszą wartość dla mieszkańców wsi. W dzisiejszem jednak występowaniu lasu decydującą rolę odgrywają stosunki własnościowe. Największe kompleksy lasu przynależą do wielkiej własności i to chroni je od zbytniej eksploatacji. W rozmieszczeniu lasu uderza fakt, iż wyżej zajmuje on znaczniejsze przestrzenie, wszystkie większe kompleksy lasu znajdują się ponad 500 m. Czem wyżej, tern większy odsetek powierzchni zajmuje las. Łączy się z tern kwestja masywności względnie rozcięcia stoków, można bowiem stwierdzić, że im mniej stok jest rozcięty, tern granica lasu trzyma się niżej. Wynika to stąd, iż potokami wdzierał się w górę człowiek, wycinał las zamieniając wykarczowane obszary na rolę uprawną. Prócz tego uwidacznia się występowanie lasu, w obszarach dzielących jednostki fizjograficzne. Las występuje bardziej zwarto tam, gdzie niema w pobliżu zagród. Prześledzenie lasu w górnym pasie osadnictwa wyjaśnia znaczenie słów "polany" i „zarębku". używanych przez lud dla nazywania zagród w górze leżących. Polana jest zawsze otoczona lasem, zarębek zaś posiada rolę położoną za lasem. 
Wymienione cechy rozprzestrzenie_nia lasu wskazują, iż zazwyczaj las trzyma s ię stoków stromych o gorszej ekspoz ycji, występuje w obszarach wyżej połoionych na pograniczach jednostek fizjograficznych i administracyjnych, do których dostęp jest nie-
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dogodny i mozolny. Wszystko to świadczy, iż las zachował się 
w obszarach mających gorsze wanznki naturalne, a zarazem mniej
sze znaczenie dla eksploatacji gospodarczej. Na tle tego natu
ralnego uzależnienia lasu od podłoża, sztuczne granice zostały 
narzucone przez stosunki własnościowe. Ich wpływ jednak można 
uważać za wtórny, a dowodem tego jest dochowanie się lasu w ob
szarach mających mniejsze walory naturalne, w częściach bowiem, 
które nazwano uprzywilejowanemi las nie dochował się nigdzie. 

Rola uprawna. Obszar badany zamieszkuje ludność rol
nicza, dla niej więc ziemia uprawna stanowi podstawę gospo
darki, a zarazem bytu. Nic więc dziwnego, iż starano się pod 
uprawę wyzyskać jak największą przestrzeń. Mimo to jednak 
nie można było zająć całego obszaru, gdyż pewne części pod 
uprawę wogóle nie nadawały się. Ograniczenie rozprzestrzenie
nia roli wniosły także stosunki własnościowe, Z rozwojem lud
ności, potrzeby stawały się coraz większe, obszar zaś rolny po
większał nieznacznie, gleba jałowa nie dawała odpowiednich plo
nów. Zaczął się „głód ziemi", nastąpiło zróżnicowanie rnaterjal
ne, a oddźwiękiem tego jest współczesne zróżnicowanie osadni
ctwa. Obszar uprawny liczy 13.950 ha, czyli na mieszkańca wy
pada 1 · 4 ha, W rozpołożeniu ziemi uprawnej mimo, iż ważną 
rolę odgrywają granice własnościowe, uwidacznia się szereg cech 
wspólnych dla całego obszaru. Rola zajmuje najdogodniejsze 
obszary. Dna dolin posiadają wprawdzie najżyźniejszą glebę, 
jednak narażone są na nadmiar wilgoci, zajmując nieznaczny 
odsetek powierzchni, nie stanowią głównych obszarów rolnych. 
Rola występuje na stokach, w dolnych ich częściach, a zwłaszcza 
na stokach łagodnych. Podczas badań wykonano szereg pomia
rów nachylenia stoków wykorzystanych pod uprawę, naogół na
chylenie ich nie przekraczało 20°. Brak ziemi powoduje, iż znai
dują się pola o znaczniejszem nachyleniu do 23°, a nawet 26°. 
Wyjątkowo raz na Cyrli zmierzono nachylenie 28°, Naogól jed
nak rola przywiązana jest do stoków łagodnych. Zaznacza się 
również asymetria stoków, na słonecznych roli jest znacznie wię
cej (Krzczonówka, Trzebunka), niż na zapacznych. Rozmieszczenie 
roli wykazuje uzaleźnienie od stromości i ekspozyc;ż zboczy, to tęż 
w obszarach o korzystnej ekspozycji rola znajduje się na bar
dziej nachylonych stokach, sięga znacznie wyżej, po stronie zaś 
zapacznej występuje tylko na łagodnych stokach i trzyma się du
żo niżej, Z posuwaniem się osadnictwa z dolin w górę na stoki, 
posuwała się i rola, a świadectwem tego jest dzisiejsze jej wy
stępowanie. Wystarczy prześledzić na załączonej mapie którykol
wiek z potoków, aby zauważyć, iż wzdłuż niego rola pnie sie do 
góry, im większe więc jest rozcięcie, tern wyżej się~a rola. Gór
nej granicy roli niema, gdyż nawet na szczytach znajdują się pola 
uprawne. W górnych Jednak partjach Jest roli powierzchniowo 
coraz mnie.i- Zwarcie trzyma się ona w dolnym pasie do 500 m. 
W górach spotyka się małe skrawki roli uprawiane co kilka lat; 
uważać je można za przejaw dążenia mieszkańców do powięk'.; 
szania swych zasobów mimo nieprzychylnych warunków, a mi-
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dogodny i mozolny. Wszystko to świadcż-y, iż las zachował się 
w obszarach mających gorsze wamnki naturalne, a zarazem mniej
sze znaczenie dla eksploatacji gospodarczej. Na tle tego natu
ralnego uzależnienia lasu od podłoża, sztuczne granice zostały 
narzucone przez stosunki własnościowe. Ich wpływ jednak można 
uważać za wtórny, a dowodem tego jest dochowanie się lasu w ob
szarach mających mniejsze walory naturalne, w częściach bowiem, 
które nazwano uprzywilejowanemi las nie dochował się nigdzie. 

Rola uprawna. Obszar badany zamieszkuje ludność rol
nicza, dla niej więc ziemia uprawna stanowi podstawę gospo
darki, a zarazem bytu. Nic więc dziwnego, iż starano się pod 
uprawę wyzyskać jak największą przestrzeń. Mimo to jednak 
nie można było zająć całego obszaru, gdyż pewne części pod 
uprawę wogóle nie nadawały się. Ograniczenie rozprzestrzenie
nia roli wniosły także stosunki własnościowe. Z rozwojem lud
ności, potrzeby stawały się coraz większe, obszar zaś rolny po
większał nieznacznie, gleba jałowa nie dawała odpowiednich plo
nów. Zaczął się „głód ziemi", nastąpiło zróżnicowanie material
ne, a oddźwiękiem tego jest współczesne zróżnicowanie osadni
ctwa. Obszar uprawny liczy 13.950 ha, czyli na mieszkańca wy
pada 1·4 ha. W rozpołożeniu ziemi uprawnej mimo, iż ważną 
rolę odgrywają granice własnościowe, uwidacznia się szereg cech 
wspólnych dla całego obszaru. Rola zajmuje najdogodniejsze 
obszary. Dna dolin posiadają wprawdzie najżyźniejszą glebę, 
jednak narażone są na nadmiar wilgoci, zajmując nieznaczny 
odsetek powierzchni, nie stanowią głównych obszarów rolnych. 
Rola występuje na stokach, w dolnych ich częściach, a zwłaszcza 
na stokach łagodnych. Podczas badań wykonano szereg pomia
rów nachy]enia stoków wykorzystanych pod uprawę, naogół na
chylenie ich nie przekraczało 20°. Brak ziemi powoduje, iż znaj
dują się pola o znaczniejszem nachyleniu do 23°, a nawet 26°. 
Wyjątkowo raz na Cyrli zmierzono nachylenie 28°. Naogół jed
nak rola przywiązana jest do stoków łagodnych. Zaznacza się 
również asymetria stoków, na słonecznych rolź jest znacznie wię
cej (Krzczonówka, Trzebunka), niż na zapacznych. Rozmieszczenie 
rolź wykazz~je uzależnienie od stromości i ekspozyc}i zboczy, to tęż 
w obszarach o korzystnej ekspozycji rola znajduje się na bar
dziej nachylonych stokach, sięga znacznie wyżej, po stronie zaś 
zapacznej występuje tylko na łagodnyc_h stokach i trzyma się du
żo niżej. Z posuwaniem się osadnictwa z dolin w górę na stoki, 
posuwała się i rola, a świadectwem tego jest dzisiejsze jej wy
stępowanie. Wystarczy prześledzić na załączonej mapie którykol
wiek z potoków, aby zauważyć, iż wzdłuż niego rola pnie sie do 
góry, im większe więc jest rozcięcie, tem wyżej się~a rola. Gór
nej granicy roli niema, gdyż nawet na szczytach znajdują się pola 
uprawne. W górnych jednak partjach jest roli powierzchniowo 
coraz mniej. Zwarcie trzyma się ona w dolnym pasie do 500 m. 
W górach spotyka się małe skrawki roli uprawiane co kilka la1, 
uważać j~ można za przeiaw dążenia mieszkańców do powięk..; 
szania swych zasobów mimo nieprzychylnych waru.nków, a mi-
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zernych plonów. Rzut oka na rozmieszczenie roli świ~dczy, jak 
silnie jest ona związana z dolinami. Każdą dolinę wypełnia wstę
ga pól nierównej szerokości zależne od nachylenia, ekspozycji, 
rozcięcia i wysokości stoków. U::a leżnienie j ej od podłoża jest 
wyraźne, pokrywa bowiem obszary uprzywilejowane. W poszcze
gólnych dolinach zaznaczają się dość silne kontrasty: Krzczo
nówka ma rolę rozmieszczoną wybitnie asymetrycznie, po stro
nie słonecznej jest jej dużo więcej i sięga znacznie wyżej, niż 
po stronie przeciwnej. Więcierza wykazuje dwie odrębne części: 
dolną posiadającą duży odsetek roli i górną (Więciórka) wyka
zującą znacznie mniejszy. Podobna asymetrja zaznacza się w do
linie Trzebunki, gdzie wyraźne jest uprzywilejowanie stoków 
słonecznych. Fakt skupienia roli w górnej części doliny, pokry
wa się z żyźniejszą glębą rędzinową. W dolinie Raby asyme
tria jest również wyraźna; na zboczach zachodnich słabo rozcię
tych górna granica roli utrzymuje się znacznie niżej niż po stro
nie przeciwnej, rozciętej gęsto potokami. 

Układ pól jest pasowy, łany rozdzielone są drogami, względ
nie ścieżkami. Łany podzielone są na drobne parcele, przyna
leżne do różnych gospodarstw, tworzą więc urozmaiconą mozaikę. 
Łany posiadają nazwy lokalne, układ ich oraz materiał topono
mastyczny podany jest na załączonej mapie. 

Pastwiska. Pastwisk w stosunku do roli jest dość dużo, 
zajmują one 15'42°1o powierzchni. Pastwiska występują w 2-ch 
typach: a) wilgotne nad potoka,ni i rzekami, b) suche i kamieniste 
na pograniczach między rolą a lasem. Wszystkim prawie poto
kom towarzyszy pas pastwisk wilgotnych. Na stokach pastwiska 
występują w dużych kompleksach ciągnąc się wzdłuż dolnej gra
nicy lasów. Mimo znacznego odsetka pastwisk, niema gospo
darki hodowlanej, niema też wspólnot i pasterzy, każdy gospo
darz wypasa swój dobytek osobno. Pastwiska rozmieszczone 
są w tym obszarze dość niejednolicie, obok tych dwóch rodzajów 
pastwisk, rozrzucona jest znaczna ilość drobnych parcel, nie na
dających się pod uprawę roli. Największą powierzchnię zajmują 
pastwiska w Trzebuni 21'330/o zwłaszcza w jej środkowej części, 
gdzie gleba jest kamienista. Znaczne kompleksy znajdują się 
w dolinie Średniej Suchy i Więcierzy. Pastwiska zaJmqiq miejsca 
o gorszem położeniu, zazwycznJ te obszary, które po usunięciu lasu 
pod uprawę nie nadają się, dlatego i ich rozmieszczeniu odzwier
ciedlaJą się warunki podłoża. 

Łąki. Łąki podobnie jak pastwiska są przejawem gospo· 
darki hodowlanej, to też minimalny ich odsetek (3'180/o) jest 
wskaźnikiem odpowiednio skromnej hodowli. Łąki wyróżnia się 
dwóch typów: dolinne i górskie. Dolinne trzymają się wyraźnie 
dolnych części stoków, często zajmują dna dolin. Zazwyczaj 
skupione są wokół domów, często na nich rosną drzewa owo
cowe, powstają więc łąki - sady. Występowanie łąk wyznacza 
w ogólnym zarysie rozpołożenie zagród. W związku z tern uwi
dacznia się ich asymetryczne mysfępowanźe z przewagą na stokach 
słonecznych i łagodnie nachylonych. Łąki górskie rozrzucone są 
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w drobnych skrawkach, zwykle są podmokłe, dlatego ich wystę
powanie uzależnić można od lokalnych U?kładek łupków ilastych. 
Największą przestrzeń zajmują łąki w dolinach, to też wsie Za
wadka i Więciórka mają ich • najmniejszy odsetek. Najwięcej 
łąk jest w dolinie Krzczonów ki i Raby. 

Ogrody i sady. Statystyka podaje, iż ogrody i sady zaj
mują minimalny odsetek powierzchni, bo zaledwie 0·420/o. W kraj
obrazie nikną one jeszcze bardziej. Ogrody warzywne znajdują 
się jedynie przy dworach i plebanjach. O sadach już wspom
niano, iż są one w stadjum początkowem, a raczej szczątkowem, 
jeśli się uwzględni spustoszenie zimy 1929 r. W gospodarce nie 
odgrywają prawie i adnej roli, nie zaznaczają też się w krajobraz ie. 

STRUKTURA LUDNOŚCIOWA BADANEGO OBSZARU. 

Omawiając osadnictwo nie można pominąć jego najistotniej
szego składnika - człowieka. Człowiek bowiem wywołał osad
nictwo, budował swe siedziby według posiadanej kultury, przy
stosowywał ie racjonalnie do warunków naturalnych, kształtując 
je rozmaicie według wymagań i potrzeb gospodarczych. W pracy, 
notowano ilość mieszkańców w każdej zagrodzie, dlatego można 
prześledzić dokładnie rozmieszczenie ludności. Człowiek jest 
elementem ruchliwym, żyje i gospodaruje na przynależnej mu 
przestrzeni, najściślej więc zlokalizować go można według sie
dzib, w których stale przebywa. W niniejszej pracy ujęte jest 
ilościowe rozmieszczenie ludności pominięty natomiast jest roz
wój, struktura demograficzna, socjalna, antropologiczna i etniczna. 

Liczba ludności. Przeprowadzając badania w roku 1930 
otrzymano liczbę 10 038 osób 1

). Najwięcej ludności mieszka w do
linie Krzczonówki (2 668 osób). W dolinie Trzebunki mieszka 
2 205 osób, w dol. Raby 1 999, na stokach Łysiny 1 702, w dol. 
Więcierzy 979, w Kleczance 489 osób. Ilościowe m=mieszczenie 
człowieka odpowiada ilości zagród, nieznaczne różnice występują 
wskutek r~żnej ilości mieszkańców w poszczególnych zagrodach. 

Gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia jest dość zna
czna, wynosi 73'6 osób na 1 km2• Rola zajmuje tylko 42°1o ob
szaru, na 1 km2 roli wypada ponad 150 osób, gęstość więc jest 
trzy razy silniejsza od średniej teoretycznej (26) przyjętej dla 
ludności rolniczej (50/km2). Największą gęstość posiada Zawadka 
84'46, najsłabszą Więciórka 56'76 mimo, iż obie wsi fizjognomi
cznłe należą do tej samej kategorji. Małą gęstość ma Stróża 
67'96, co odpowiada najmniejszemu odsetkowi roli, inne wsie 
mają gęstość zbliżoną do średniej całego obszaru. Obliczenia 
gęstości zaludnienia dla coraz to mniejszych jednostek sprowa
dzają się wreszcie go gęstości zamieszkania jednej zagrody i dopiero 
te wartości mogą stanowić podstawę dla przeprowadzanej analizy. 

1) Być może, iż jest to cyfra trochę za mała (podaje o 2 osoby więcej, niż 
spis z r. 1921), a wynikło to prawdopodobnie z nieścisłych informacyj wieśniaków. 
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Jednolita struktura ludności. Opierając się na sp1s1e 
z r. 1921 można stwierdzić, iż na 10036 osób, wyznanie rzym.
kat. liczyło 99'69°/o, inne zaledwie 0'31°/0 , Podobnie jednolitą jest 
ludność pod względem narodowości, odsetek bowiem mniejszości 
narodowej wynosi zaledwie 0.03°/o. Rolników na tym obszarze 
było 98'83°1o, zawody inne 1'17°/o liczyły. W skład ich wchodzili: 
n.auczyciele, księża, kupcy, dróżnicy, a częściowo młynarze i han
dlarze i t. p. Zawodowo jest więc ludność również jednolita. 
Podobnie jednolitą jest ludność pod względem etnicznem. 

ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE LUDNOŚCI. 
Rozmieszczenie ludności w/g położenia fizjograficz

nego. Analogicznie jak przy rozmieszczeniu osad można prze
śledzić uzależnienie skupień ludności od form morfologicznych. 
Najwięcej ludności mieszka (patrz Tabl. X V) na stokach 56'17°1o, 
(z tego na stoku stromym 31'40°1o, na stoku łagodnym 21'24°/0 , 
na „krawędziowym" 3'53°/0). Na dnie mieszka 23'56°/0 , na tera
sach 12'80°1o, Na spłaszczeniach stokowych 87 osób, na stożku 
napływowym 96 osób, w niszach 199 osób, na podgrzbieciu 338 
osób, na grzbiecie 30 osób. Statystyka ta jest wyraźnem odbiciem 
rozmieszczenia zagród, kolejność wykorzystania poszczególnych form 
Jest identyczna. W drobnych jednak odsetkach występują pewne 
różnice, wynikające z różnej ilości mieszkańców w poszczegól
nych zagrodach. N ad wyżkę ludności wykazały położenia na dnie 
0'61 °/o, w niszy 0'31 °Io, na podgrzbieciu 0'25°1o, na stoku krawę
dziowym 0'20°1o (1 °Io = 100 osób). Niedobór zaś wykazały poło
żenia: na stoku stromym 0'98°1o, na terasach 0'59°1o, Naogól więc 
zaznacza się nadwyżka ludności w miejscacb uprzywilejowanycb. 

Rozmieszczenie hipsometryczne ludności. Zagęszczenie 
llldności pokrywa się naogół z ilością zagród położonych w poszcze
gólnych piętrach hipsometrycznych, niemniej i tu występują drobne 
odchylenia, wywołane różną ilością osób mieszkajacych w zagro
dach. Najwięcej ludności mieszka (patrz Tabl. XVI) w pasie 
najniższym od 300 do 400 -m (4 461 osób), im zaś wyżej tern ilość 
osób maleje, a ustosunko wanie według 100 m pięter hipsometry
cznych przedstawia się następująco: 
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Wysokość Liczba I % osób 

300 - 400 m 4461 44-45 
400 - 500 „ 3488 34·75 
500 - 600 11 1449 14'43 
600 - 700 „ 441 4·39 
700 - 800 11 137 1'36 
800 - 900 „ 62 0·62 

. 
Razem 10038 100·00 

Bardziej szczegółowe dane (w/g 20 m pięter 
hipsometrycznych) zawiera tabela XVI. 



Zaznacza się pas górnego osadnictwa skupiony na wysoko
ści 640 do 680 m, Najsilniejsze skupienie ludności istnieje w pa
sie 320 do 420 m, gdzie mieszka prawie połowa ludności, maksi
mum występuje na wysokości 380 do 400 m, Odsetek skupionej 
ludności jest wi~kszy, niż odsetek zagród, w wysokościach: 600 
do 700 m - o· 42° / o, 700 do 800 m - 0'08° / o, 800 do 900 m - 0'08° / O• 

W wyższym więc pasie mieszka o 58 osób więcej niżby to wy
nikało z obliczeń według średniej gęstości osób na dom, Ponie
waż w górnym pasie jest stosunkowo niewiele zagród, powoduje 
to znaczy wzrost średniej ilości osób na dom, 

ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE ZAGRÓD. 

Ilość osób mieszkających w poszczególnych zagrodach. 
Ilość osób stale mieszkających w poszczególnych zagrodach 
mapy była podstawą przy wykreślaniu rozmieszczenia ludności. 
Ilość osób w zagrodzie waha się na badanym obszarze od 1 do 15. 
Liczbę tę można uważać również za charakterystyczną cechę 
zagrody, w ten sposób można związać zagadnienia demograficzne 
z osadniczemi. Przyjmując liczbę osób za kryterium, można wy
różnić 15 „ typów" zamieszkania zagród, Dla przejrzystości można 
je ująć w trzy grupy: a) zagrody rzadko zamieszkałe od 1 do 
5 osób (51'50°1o), b) zagrody gęs to zamieszkałe od 6 do 10 osób 
(47'83°/0), c) zagrody bardzo gęsto zamieszkałe powyżej 10 osób 
(0'66°/0). Średnia ilość osób na zagrodę wynosi 5·38. Nie jest ona 
tylko wynikiem obliczeń matematy
cznych, lecz znajduje uzasadnienie 
w terenie, najwięcej bowiem zagród 
zamieszkałych jest przez 5 lub 6 osób 
(40"24°1o), Inne typy występują rza
dziej, ilość zagród maleje, gdy gęstość 
oddala się od średniej całego obszaru, 
Poszczególne "typy" przedstawiono na 
załączonym wykresie Nr. 13, na któ
rym uwidacznia się udział poszczegól
nych typów z nieznaczną przewagą 
typów rzadko zaludnionych. 

O 1 2 .3 ½ 5 i 1 8 9 10 11 1t ~ lit 15 

Ryc. 13. Ustosunkowanie 
typów zagród według ilości 

mieszkańców. 

Ze szczegółowego rozmieszczenia 
na mapie wynika1 iż po stronie sło
necznej jest więcej domów o większej 
gęstości, lecz obok nich występują 
również puste i rzadko zamieszkałe1 
po stonie zapacznej domy wykazują ra
czej umiarkowaną gęstość zbliżoną do 
średniej, W partjach wyżej położo
nych dostrzega się gęstość większą1 
czego przykładem jest Więciórka i Zawadka. Ogólny pogląd na 
rozmieszczenie fizjograficzne i hipsometryczne „typów gęstości0 

dają średnie obliczenia dla całego obszaru, 

371 -



Gęstość zamieszkania zagród w/g jednostek fizjogra
ficznych. Rozważania oparto na średnich obliczonych dla całe
go obszaru. Ponieważ jednak fizjograficzne rozmieszczenie domów 
jest nierównomjerne, (patrz tabela) średnio obliczono albo z kilku
set zagród (dno, terasa, stok), albo z kilkudziesięciu lub też z kilku 
zagród (nisza, stożek napływowy). Średnie nie mają jednakowej 
wartości, im bowiem one wynikały z większej ilości zagród, tern bar 
dziej zbliżały się do średniej całego obszaru. Mimo to jednak wy
stąpiły pewne różnice, zaznaczające się w zestawionych średnich 
według trzech kategoryj: 1) obliczone z ponad 100 zagród, 2) obli
czone z kilkudziesięciu zagród (31- 62), 3) obliczone z kilkunastu 
zagród (5-16). Za podstawę porównań przyjęto średnią całego 
obszaru wynoszącą 5'38. W pierwszej kategorji zestawiono dno: 
5'55 1

), terasę niższą 5'18, stok łagodny 5'38, stok stromy 5'24. 
Stok łagodny ma średnią identyczną z średnią całego obszaru, 
stok stromy ma średnią mniejszą, dno wykazuje silniejsze 
skupienie, terasa natomiast wykazuje zagęszczenie mniejsze. 
W dr.ugiej kategorji wyróżniono niszę 6'22, terasę wyższą 5'13, 
stok krawędziowy 5·72, podgrzbiecie 5'83, Z nich najsilniejszą 
gęstość wykazała nisza, dość silne zagęszczenie wykazały pod
grzbiecie i stok krawędziowy, najsłabsze znowu terasa analo
gicznie do poprzedniej, Średnie naogół są wyższe, lecz to wiąże 
się wogóle z większą gęstością ludności w górnym pasie osad
nictwa. Najmniej pewne są dane trzeciej kategorii: na stożku 
napływowym 6'00, na spłaszczeniu 5'44, na grzbiecie 6'00, Z zesta
wienia wysnuć można wniosek stwierdzający, iż dogodne poło
żenie wywołuje nieco silniejsze zagęszczenie ludności (poza te
rasami), 

Gęstość zamieszkania zagród w /g pięter hipsomet
rycznych. Zróżnicowanie hipsometryczne średniej gęstości za· 
mieszkania zagród podkreśla jeszcze raz dwupasowość osadnic
twa, Podobnie jak poprzednio średnie wynikają z różnej ilości 
zagród, jednak zróżnicowanie jest daleko mniejsze, mogą więc 
być porównywalne w obu pasach. Pas dolny do 560 m wyka
zuje wyraźny spadek średniej z wysokością: 300 do 400 m -
5'41, 400 do 500 m - 5'36, 500 do 600 m - 5'17, Pas górnego 
osadnictwa wykazuje silniejsze zagęszczenie, podzielić go można 
na trzy piętra: a) 560 do 600 - 5'81, b) 620 do 700 - 6'32, 
c) 780 do 820 - 6'23. Wymienione średnie są znacznie większe 
od średnich dolnego pasa, należy to tłumaczyć tern, iż domy 
leżące wyżej, mają mniej miejsca do rozbudowy przeto skupie
nie ludzi w zagrodzie jest większe. Obraz ogólny jest następu
jący: dolny pas osadnictwa ma zagęszczenie zbliżone do śred
nieL niższe położenia (zazwyczaj dogodniejsze) wykazują nieco 
silniejsze zagęszczenie, które powoli ku górze maleje, Nad nim 
ciągnie się pas górnego osadnictwa, mający niedogodne warunki 
dla rozbudowy zagród, przeto średnia wzrasta b. silnie. Stąd 
wniosek, iż niedogodne położenie na tym obszarze wywołi~je daleko 

1
) Średnia ilość osób w zagrodzie, 
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większą średnią gęstość zamieszkania niż specjalnie dogodne, gdzie 
ona wzrasta tylko nieznacznie. 

Ilość osób na izbę. Podobnie jak poprzednio, obliczono 
średnią gęstość zamieszkania izby. Ma to znaczenie zupełnie 
inne, gdy bowiem większa ilość osób w zagrodzie może pozo
stawać w związku z zamożnością gospodarstw, (większa ilość 
rąk do pracy) to zagęszczenie w izbie ma znaczenie wprost prze
ciwnie. W gospodarstwach zamożnych o większej liczbie miesz
kańców buduje się większą ilość izb, dlatego średnia będzie sto
sunkowo niska. W gospodarstwach biednych wszyscy miesz
kańcy muszą się mieścić w jednej izbie, to też gęstość będzie 

znacznie większa. Dlatego gęstość osób w izbie można uważać za 
wskaźnik zamożności zagród i w ten sposób związać znów czło
wieka z jego siedzibą. Średnio na całym obszarze wypada na izbę 
2·92 osób. Najniższa gęstość jest w Stróży 2'40, nieco wyższą 
posiadą ją Trzebunia 2'78, Krzczonów 2'93, następne wsie prze
kraczają cyfrę 3-ch osób w izbie; Tokarnia 3'11, Pcim 3'15, Wię
ciórka 3'16, największe zagęszczenie wykazuje Więcierza 3'62 
i Zawadka 3'68. Różnice jakie tu występują należy przypisać odset
kowi zagród iedno-izbowych. Ujemnie pod tym względem wypadły 
Zawadka, Więciórka i Więcierza stanowiące odrębną grupę 

w ffajognomji osadnictwa. Według dolin najmniejsze zagęszcze
nie ma Trzebunka 2'67, Raba 2'80, nieco większe Krzczonówka 
3'06, Kleczanka 3'15 i Więcierza 3'23. Średnie obliczone dla poszcze
gólnycli czę.fri dolin (patrz Tabl. XVII) potwierdzają poprzednie 
wywody o zróinicowaniu gospodarczem poszczelónych części obszaru. 
Uwidacznia się mniejsza gęstość w miejscach uprzywilejowanych. 

Zestawienie zboczy słonecznych z zapacznemi wykazuje 
mniejsze zagęszczenie po stronie S. (Krzczonówka 3'04: 3'14, Trze
bunka 2·59: 2'81, Kleczanka 3'08: 3'24). To samo dotyczy roz
mieszczenia wysokościowego, omówionego poprzednio (porównaj 
średnie dla Krzczonowa (2'93) i Zawadki (3'68). 

Uwagi ogólne. Rozmieszczenie ludności jest ściśle zwią
zane z występowaniem zagród. Zagrody zamieszkałe są róźnie 

od 1 do 15 osób. Skupienie ludności ma uzasadnienie w warun
kaah naturalnych, położenie bowiem uprzywilejowane wywołuje 
silniejsze zagęszczenie. Obliczenia gęstości zaludnienia jednej 
izby wykazują też związek z uprzywilejowanem położeniem. 

Fakt zagęszczenia ludności w górnym pasie osadnictwa (mimo 
niedogodnych warunków), pozostający w niezgodzie z ogólnemi 
wywodami należy tłumaczyć tern, iż są to zagrody przeważnie 
jedno-izbowe, brakiem środków pieniężnych i miejsca dogodnego 
do rozbudowy zagród. Wciągnięcie w zagadnienia osadnicze czło
wieka wykaz uje, iż jego rozmieszczenie pozostaje w związkll ze śro
dowiskiem geograficznem. 

Człowiek wolny i swobodny sam decyduje o swej siedz ibie, 
jednak raczej do warunków podłoża się dostosowuje, llważa to bo
wiem z a najracjonalniejszą drogę dla całokształtll sw~; działalno.fri 
i gospodarki. 
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ZAKOŃCZENIE. 

W zakończeniu niniejszej pracy nie będziemy zestawiać 
wyników dotyczących badanego osadnictwa, gdyż są one przej
rzyście zaznaczone w tekście, chcemy jedynie podkreślić związek 
jaki zachodzi między osadnictwem a podło:żem. Przeprowadzone 
rozważania, poparte zestawieniami statystycznemi, rozmieszcze
niem kartograficznem, oraz ilustrowane zdjęciami fotograficznemi, 
pozwalają na zo1jentowanie się w związku, jaki zachodzi między 
poszczególnemi cechami osadnictwa (np. fizjognomicznemi), a śro
dowiskiem geograficznem. Związek tak wielokrotnie podkreślany 
nie świadczy bynajmniej o jakiejś nieodwołalnej predyspozycji pod
łoża, wywołującego te czy inne formy, lecz jest stwierdzeniem, iż 
człowiek celowo (własną wolą) dostosowuje się do warunków miej
scowych. Przeszkody i trudności stawiane przez podłoże, człowiek 
potrafi zawsze pokynać, gdy to przyniesie mu faktyczne korzyści 
gospodarcze, dlatego nie jest deterministycznie zależny od środo
wiska geograficznego. Wykazano w szeregu zagadnień wykorzysta
nie warunków naturalnych, dostosowanie się do podłoża, okre
ślano jego znaczenie i wpływy, można więc stwierdzić, iż ono 
stanowi tło, na którem przejawia się działalność człowieka. Wszyst
kie poczynania czlomieka są przemyślane, uwzględniają zawsze 
warunki naturalne, stara się on prawie zawsze ominąć stawiane 
przez podłoże przeszkody, olatego moźna stwierdzić pozytywne do
stosowanie się osadnictwa do środowiska geograficznego. 

Uzewnętrznia się ono w działalności gospodarczej ludności, 
(też na tle podłoża) dlatego mniej lub więcei racjonalnemu popro
wadzeniu gospodarki, naleźy przypisać decydujące znaczenie, na 
wykształcenie się współczesnej fizjognomji badanego osadnictwa. 

RESUME 

RECHERCHES GEOGRAPHIQUES SUR L'HABITAT RURAL DANS 
LE BESKID WYSPOWY. Stani ■ la w Le ■ z czy c ■ ki. 

Ce travail fait sur le terrain meme et fonde sur une minutieuse analyse geogra
phique, a permis de connaitre exactement !'habitat rural sous toufes ses faces et de pe
netrer ses trais caracteristiques. On a applique la methode d'induction, on a base 
la conclusion sur des observations immediates, les problemes etaient consideres 
du point de vue geographique. On peut distinguer 3 parties parmi les resultats 
obtenus dans ce travail: 1) caracteristique geographique du site des maisons rura
les, 2) consideration ethnographique des traits physionomiques de !'habitat, 3) expli
cation du probleme du rapport de !'habitat rural avec la topographie, du point de 
vue geographique. 

Partant de ce point ·de vue de la geographie de l'habitat rural que, le prin
cipal probleme est la repartition des villages, on a traite ce probleme a fond. On 
a donne une courte caracteristique de physiogeographie du terrain, on a caracte-
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rise exactement: le site physiogeographique et son exposition, la repartition hypso
metrique des maisons, leurs hauteurs relatives, reelles, au dessus du fond de la 
vallee, dispersion et site ,des maisons dans le voisinage de l' eau. 

Toute une suite de problemes se pose ensuite par rapport a la pos-ition me
me des fermes (ou la ferme n'est consideree que comme un point) problemes ne
cessaires pour la caracteristique de l'habitat, qui appartiennent completement a la 
geographie et ne peuvent etre omis dans d'autres travaux concernant !'habitat. 
La classificacion des sites des fermes d'apres des formes morphologiques (voir 20 p.) 
a permis de distinguer le site commode (sur un fond de vallee, sur des terrasses, 
cónes de dejection, applatissements) et moins commodes (sur des pentes, cretes 
des montagnes). Puisque les formes considerees comme commodes occupent une 
petite partie de la surface, !'habitat eu egard a son caractere agricole ne pouvait 
pas creer de concentrations, alors il s' est disperse sur les pentes moins commo
des. Mais les talus se distinguent d'apres leur exposition et pentes, alors les fer
mes ne sont pas dispersees egalement, mais se concentrent davantage sur des pen
tes douces, a vec 1' exposition sud, et moins sur des pentes abruptes, a vec 1' exposi
tion nord. En connexion avec la topographie et l'exposition on a distingue ici, 
une situation privilegiee, qui trouvE! son expression dans la concentration des 

. fermes plus riches, a la physiognomie plus soignee et plus urbaine. 

Cette classification a servi de base pour distinguer les principales unites ,de 
l'habitat-geographique et en meme temps pour specifier 10 unites principales, 
d'apres les vallees et les torrents. Les termes surgissent sur la limite de deux 
unites physiographiques, sur des terrasses et surtout au dessus d' entailles d' erosio.ns 
des versants (40 m. au dessus du fond de la vallee). Pour des raisons economi
ques les maisons sont baties sur les parties inferieures des pentes plus bas que 
les champs cultives, en bas sur des pentes douces de hauteur relat, 20-30 m., en 
haut sur des pentes escarpees (40-50 m.). Le nombre des fermes situees au fond 
de la vallee (sile le plus privilegie) depend de la largeur du fond et du danger 
d'inondation. La plupart des fermes se trouvent sur les pentes ensoleillees, l'expo
sition du terrain est le plus souvent S et SE. La classification du site geographi
que des fermes permet de distinguer ici trois lypes de villages allongees (waldhu
fendorf): a) dans la vallee et sur des terrasses, b} sur des versants, c} sur des 
versants et dans la vallee. La repatition hypsometrique des f ermes monlre deux 
zones superposees d'habitation. La zone inferieure se tient aux environs des 
fonds des vallees, la zone superieure est independante des cours des vallees; proba
blement elle s'est formee un peu plus tard, en suite du defrichement et de 
1' etablissement des hameaux. Cette repartition donne les limites de la hauteur 
(307 m. a 812 m) de dislocation des fermes. Les differences notables se produisent 
en relation avec l'exposition, les fermes a'elevent plus haut sur les pentes du som
met sud - est (d'apres l'exposition) et la difference des hauteurs entre cette ex
position et l'exposition du nord donne 250 m. Les relations climatiques changent 
en raison de cette hauteur, les differents sites geographiques provoquent de plus 
ou moins grand.es varietes d'exploitations agricoles normales, ce fait alors a une 
inflµence sur la formation de l'habitat. La situation des ferm es indique, qu' elle 
est en relation avec les cours des vallees (les reseaux); c'est par ces vallees que 
d' apres des recherches historiques, !'habitat prenait possession de ce terrain, alors, 
pour saisir cette relation des fermes avec les vallees, se manifestant dans la vie 
economique (la voie, l'eau), on a calcule les hauteurs relatives et reelles des fer
mes au dessus du fond des vallees. On a obtenu une confirmation de ce rapport. 
car 74 °Io des fermes sont situees dans la zone elevee jusqu'a 40 m. au dessus du 
fond, de la vallee. Les fermes situees jusqu'a 60 m. de hauteur peuvent etre con
siderees comme fonctionellement liees avec le fond de la vallees et celles, situees 
plus haut, doivent etre mises au nombre de celles, situees dans la zone superieure 
de l'habitat (les hameaux) ayant un reseau particulier de communication, trace 
sur les pentes et les cretes des montagnes. La ' question de dispersion eu egard 
au caractere des hameaux de l'habitat est consideree quantitativement en distin
guant: a) !'habitat disperse de 1-3 fermes, b) les petits hameaux 4-6 maisons, 
c) les hameaux plus grands 7-9 maisons, d) !'habitat agglomere ayant au moins 
10 fermes concentrees. Les agglomerations sont jointes avec un site privilegie et 
les dispersions accompagnent une situation moins commode. En rapport avec le 
probleme de la situation des fermes aux environs de l'eau, on a obtenu des resul
tats uniquement positifs, c'est a dire, confirmant, que l'eau se trouve toujours non 
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loin des maisons; la relation se manifeste faiblement, car partout il y a assez 
d'eau, l'horizon des eaux souterraines est bas et le reseau des ruisseaux est tres 
dense. Les conditions d'approvisionnement en eau varient seulement en hiver 
d'une maniere defavorable, la distance de l'eau augmente beaucoup (iusqu'a 2 km) 
mais, comme cela a lieu pendant la periode de repos dans l'economie rurale, cela 
n'a pas d'importance serieuse pour l'habitat considere. 

La deuxieme partie du travail contient la differentiation qualitative et la 
repartition de l'habitat. Dans la description physiognomique des fermes on s'est 
appuye sur l'ethnographie, prenant d'elle la classification, mais on a traite le pro
bleme autrement. Notre terrain est habite par la population ethnographiquement 
uniforme, alors on peut expliquer la differentiation des fermes, par des raisons 
economiques (la richesse) et partiellement par l'exploitation des conditions natu
relles et l' adaptation au milieu geographique. On ne peut pas considerer comme 
suffisante l'explication des types physiognomiques, par ce qu'on n'avait pas egard 
a la differentiation sociale des habitants, eu egard a la culture, le travail, l'initia
tive, l'esprit etc. C'est, pourquoi on s'est borne a marquer les relations de la 
physiognomie avec le milieu geographique et l'economie des habitants. 

Dans le travail geographique on a mis a la premiere place la relation de la 
physiognomie avec la topographie, posant des problemes du point de vue ethno
j!eographique. La liaison des actions de l'homme et la demonstration d'adapta
tion de la techniąue de construction aux materiaux locaux, ont donne aux proble
mes un caractere plus geographique. Parmi ces traits physiognomiques des fermes 
on a discute: les types des soubassements, les materiaux, la construction el le crepi 
des murailles, la forme et la texture des toits, les plans horizontaux des maisons, 
des cabanes sans cheminees et plusieurs details moins importants, au point de 
vue geographique. 

Le choix des traits physiognomiques a ete base sur leur role dans le pay
sage cultive; elles etaient a cause de cela traitees du point de vue du paysage. 
De meme que pour le choix d'un emplacement pour la construction de la maison, 
l'homme comptait avec la topographie, en constrisuant des fermes il prenait garde 
a tout !'ensemble des conditions naturelles, pour les exploiter le mieux possible, 
et par la meme il s'y adaptait souvent, pour ne pas s'exposer a un travail et une 
depense excessive. Le principe ici admis est celui d'orienter les fenetres de la mai
son ver le sud. Ce principe est une „habitude", tres pratique, mais puisque le ter
rain est ici incline, la construction des murailles exige un soubassement special. 
Pour s'epargner du travail, l'homme a renonce a cet usage en 43¼ des fermes et 
on a bati des maisons paralellement aux pentes, grace a cela, on a ma~onne seu
lement une des murailles en longueur. Les conditions geographiques ont joue un 
role decisif dans les ecartements de 1' orientation S. Sur des pentes douces on a ta
che de maintenir 1' orientation la plus rapprochee du S, a cause de cela on con
struisait des soubassements plus compliques, mais plus bas et sur des pentes ab
ruptes on a situe des maisons absolument paralellement a pente, les orientant vers 
,,la lumiere" de la vallee. 

En relation avec l' orientation de la ferme et sa situation se lie la question des 
soubassements, parce qu'ils doivent toujours former un plan horizontal, pour la 
construction de la charpente, par quoi leur forme et leur hauteur sont une con
sequence immediate du relief du sol. L'exploitation du materiel rocheux local pour 
la hatisse, permet la consideration ethnographique du probleme, la repartition des 
types et des hauteurs de soubassemnts trahit aussi une relation avec le relief. Sur 
les surfaces planes il n'y a presque pas de soubassements, ils sont bas et simples, 
dans la region on le relief est tres different. ces soubassements sont tres compli
ques et atteignent de grandes hauteurs (jusqu'a 3 m). Les hauts soubassements 
sont exploites par l'economie (etable, chartil). Par cette conception de la question 
on peut expliquer les differences des types seulement par l'adaptation rationnelle. 
Malgre cela on peut constater que l'homme vainque ces difficultes et a cause de ce
la, on rencontre des formes exceptionelles de soubassements. Mais en generał les 
soubassements simples et plats sont preponderants, ce qui confirme ce fait, que 
l'homme comptait avec les difficultes du relief, en s'epargnant ainsi de la peine 
et du travail. 

On a traite analogiquement d'une maniere ethnographique le probleme des 
murailles. C' est au materie! local que la technique de la construction doit etre 
adaptee (l'hahitat primitif). lei, le hois est un materiel principal (Ies maisons ha
ties de briques sont 2'23¼) mais sa qualite (l'epaisseur, la durete, la resistance 



aux influences exterieures) a une importance pour l'equarissage des poutres, pour 
leur nombre dans la muraille. Les maisons en brique doivent etre considerees comme 
symptome d'urbanisation, habituellement elles se concentrent pres des eglises, 
elles ne sont pas des fermes agricoles (des ecoles, des magasins), elles forment 
alors des centres de villages. La construction charpentee se montre sur tout 1' es• 
pace, adaptee aux materiaux des coniferes les differences du paysage se 
manifestent seulement dans les crepis des murailles. Le crepi des murailles outre 
les considerations esthetiques, a une valeur pratique. La repartition de ces murail
les se presente comme il suit: du nord le blanchiment parfait, au sud le blanchi
ment des fentes, mais les crepis sont tres meles ici; il est probable, que les litni
tes des paroisses avaient ici de l'influence, il n'est pas aussi exclu, qu'elles soient 
un resultat de la richesse des fermes particulieres. 

On a traite analogiquement le probleme du toit. Sa forme sa toiture, sa, 
pente etc. marquent une connexion assez grande avec le milieu geographique. Pre
mierement le toit etait a quatre versants, mais celui-ci eu egard aux considera
tions economiques łut transforme en gouttiere et dernierement a deux versants, 
par suite de l'installation de la toiture incombustible. Les formes des toits etaient 
traitees aussi du point de vue du paysage; le toit a quatre versants s'est conserve 
dans la zone superieure de !'habitat, dans les fermes eloignees des lignes de com
munication, le toit nouveau se montre le long des chemins, on peut alors le con
siderer comme un symptome de l'urbanisation. La paille est la principale toiture, 
en outre nous rencontrons le bardeau et la planche, parmi les materiaux incom
bustibles - la tuile et !'eternit. Souvent il y a aussi des toitures combinees, de 
deux ou plusieurs materiaux. Dans la partie occidentale du terrain et surtout dans 
les parties plus elevees, le bardeau se montre souvent, dans les vallees les plan
ches. La repartition hypsometrique des types des toitures (p. 62) indique, que le 
bardeau a une preponderance absolue jusqu'a 700 m de hauteur. Cela demeure en rap
port avec les vents dominants et le manque de paille convenable. Nous trouvons la 
confirmation de cela dans la protection speciale des toits par des perches. Cette 
protection atteste, que la ferme est situee dans la region exposee au vent. (Cette 
protection ne sf! manifeste pas dans les regions retirees, alors on doił la com
prendre, comme la manifestation pratique et opportune d'adaptation de la physio
gnomie aux conditions naturelles. La toiture incombustible tout comme le Łoił 
a deux versants apparait le long des voies. On peut constater ce fait curieux, que 
par les memes lignes, par lesquelles !'habitat entrait au XIV siec-le aujourd'hui 
au XX s. penetre la civilisation urbaine, se manifestant dans la physiognomie d'ur
banisation. 

Le pourcent des cabanes sans cheminees est tres grand, on doił considerer 
cela comme la continuation des traits primaires dans !'habitat considere, on peut 
alors l'examiner en meme temps, sans reconstruction historique, indispensable pour 
les autres terrains, ou l'habitat a perdu ses traits primitifs. La repartition des mai
sons avec des cheminees accomp~gne en generał les toiłs incombustibles. 

Les typ es des f ermes d' ap res leurs plans horizontaux representent des cry
teriums de la distinction des cultures ethnograpbiques. Mais ici, la diversite des 
types est grande, car, outre les douze types principaux il y en a quelques dizai
nes de varietes. On peut alors expliquer cette distinction seulement par des rai
sons economiques (la richesse des fermes) et sa preuve est dans la proportion du 
nombre de ces types avec le nombre d'arpents de terre possedee. Les types les 
plus modestes (A, B) se rapportent aux fermes 11 naines 11 (les plus petites), les types 
faiblement developpees (C, K. M) aux petits cultivateurs, les fermes tres develop
pees (H, I, F, G, E) aux fermes riches. Traitees du point de vue de l'espace, elles 
donnent des re~ions: sur des pentes on construit des fermes a une axe, sous un 
toit, dans les vallees on separe les granges. 

Alors ici le plan horizontal est un reflet exterieur de la richesse et de la 
grandeur des fermes. Les autres details comme la fenetre, la porte, l'age absolu 
de la chaumiere montrent, que dans les derniers 30 ans (se sont manifestes) de 
grands changements dans la pbysiognomie exterieure du village. L'age de la maison 
100 ans (en moyenne) montre, que les changements des details ethnographiques 
marchent assez vite. L'adaptation rationnelle de la physiognomie au milieu geo
graphique est tout a fait distincte. Le relief n'a pas un role decisif, mais le paysan 
considere toujours l'adaptation aux conditions naturelles cornrne la plus rationelle 
pour son regime. 
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Pour presenter !'ensemble de l'habitat, on a considere le paysage de la cul
ture de !'espace donne; on a montre, que la repartition des cultures a sa depend
dance dans les conditions naturelles, cela regarde egalement la foret, les patura
ges et les prairies. On a presente aussi tous les batiments d'exploitation (les 
granges, les etables, les chartils, les forges, et les greniers); on a montre, que leur 
repartition depend de la qualite et de la richesse des maisons. Leur valeur pour 
!'habitat est plus petit, elle ne constituent pas de plans typiques de fermes, elles 
sont disseminees sur tout l'espace. La meme chose s'appl1que aux autres edifies, 
non lies avec l'economie agricole, c 'est a dire: les eglises, les cures, les cours, 
les villes, les ecoles, les magasins, les cabarets, les moulins, les scieries, et les 
maisons des gardes forestiers, lesąuels on a assembles cartographiąuement et di
scute leur valeur pour l' ensemble de l'habitat rura!. En rapport avec les condi
tions economiques on a etudie les conditions de la communication, on a demontre 
l'influence reciproque des voies et de l'habitat. 

Les routes primitives etaient conditionnees par des faits geographiąues, plus 
tard, on a adapte les reseaux des voies aux besoins economiques et avec le temps 
aux besoins culturaux sociaux (le reseau des sentiers). La carte de la densite 
montre les espaces avec une grande densite des voies, le long des vallees, et les 
espaces aves un reseau de routes insuffisant, sutuees sur les espaces du sommet. 
eloignees des fermes. 

La derniere partie du travail est consacree a l'homme, a !'element le plus 
important pour rhabitat. On a admis, que sa structure ethnographique, profession
nelle, confessionnelle et nationale est uniąue, on a omis la distinction sociale; on 
l'a traitee seulement ąualitativement considerant sa repartition; on l'a localisee 
d'apres les fermes. Une famille et une exploitation sont liees ordinairement a une 
seule ferme. Le nombre des personnes dans la ferme oscille entre 1-15 personnes, 
ce nombre est considere comme un des traits des fermes, on a lie ainsi des pro
blemes demographiques avec les problemes de l'habitat. Le nombre moyen d'ha
bitants dans la ferme est 5·38. Nous rencontrons le plus souvent te type de la 
ferme comprenant 5 ou 6 personnes. La densite moyenne des habitants des fer
mes, calculee d'apres le site physiographique et hypsometrique, a demontre, que 
dans les conditions privilegiees elle croit imperceptiblement, cependant le nombre 
moyen des habitants par piece diminue rapidement. Dans les sites moins commo
des le nombre moyen croit rapidement, surtout cela touche la zone superieure 
de l'habitat, avec lui croit aussi excessivement la densite moyenne des habitants 
d'une piece. Mais il faut marquer ici, ąue l'augmentation insenslble de la densite 
moyenne dans les sites privilegies confirme les possibilites plus faciles d'entretien, 
des habitants plus nombreux, les fermes sont plus grandes et plus riches, c'est a cause de cela, ąue le nombre des personnes pour une piece diminue, Le site 
incommode a de mauvaises conditions pour le developpement, le menage est plus 
difficile, alors la condensation de la population dans la ferme augmente et pas la 
meme elle aui!mente aussi dans chaque piece. 

On a essaye pendant tout le cours des recherches donnees de mettre le 
milieu geographique au premier plan, on a demontre dans plusieurs ąuestions 
l'exploitation des conditions naturelles, l'adaptation au milieu physiąue, on a mar
que sa valeur et ses influences, on peut alors constater, qu'il ait le fondement, sur 
leąuel se manifeste l'activite de l'homme. N eamoins, presąue a chaąue pas il se 
prouve, que ses actions sont premedites, considerant toujours les conditions locales. 
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MIECZYSŁAW B. LEPECKI 
KAPITAN 

GRAN CHACO 
/' 

I SPÓR O NIE MIĘDZY PARAGWAJEM I BOLIWJĄ 

I. Przeciwnicy. 

a) Paragwaj.1) 

Paragwaj, podobnie jak Boliwja, jest krajem bez dostępu 
do morza. Leży w głębi Ameryki Południowej między 17° 22' 
i 27° 30' płd. szerokości oraz 54° 30' i 62° 27' zach. długości geo
graficznej, na lewym brzegu rzeki Paragwaju, okupując ponadto 
pewne obszary na jej prawym brzegu (Gran Chaco). 

Obszar jego bezsporny obejmuje 253,000 kilometrów kwa
dratowych, sporny zaś (Gran Chaco) - tereny o powierzchni 
nieustalonej ściśle, wynoszącej około 450,000 km. Liczba miesz
kańców wynosi 933,330, co czyni niespełna 4 głowy na kilometr 
kwadratowy. 

Cały kraj przedstawia się jako równina, poprzecinana kilku 
małemi pasmami wzgórz, których wysokość nie przekracza 680 m. 
Cała północ kraju jest pokryta lasami, południe zaś - pa I
m ar am i czyli stepami porośniętemi grupami palm, a także, 
wzdłuż rzek i strumieni, wąskiemi wstęgami lasów galerjowych. 

Klimat posiada umiarkowanie-gorący. Miesiącem najzimniej
szym jest czerwiec (przeciętna temperatura powietrza + 16,1 ° C), 
·najcieplejszym - grudzień (przeciętna + 27° C). Przeciętna rocz
na wynosi + 22,5° C. 2) 

Paragwajczycy są pod względem rasy mieszańcami Indjan
Guarani i Hiszpanów. Kreolów o czystej krwi „ b i a ł e j" jest 
bardzo niewielu. Sfery wykształcone używają języka hiszpań
skiego, lud zaś - języka guarani. Rasę białą reprezentują w Pa
ragwaju głównie Europejczycy-imigranci, z których najliczniejsi 
są Hiszpanie, potem Włosi, Niemcy i Polacy3

). 

1) Republika centralistyczna o systemie rządów tak zw. prezydenckim. 
2) Dane według notowań obserwatorium meteorologicznego w Asuncion 

(105 m nad poziomem morza). 
3) Do roku 1926 ilość Polaków nie przekraczała kilkunastu osób, obecnie 

liczba ta wzrosła do kilku tysięcy. Prawie bez wyjątku grupują się oni na ko
lonjach, położonych wzdłuż linji kolejowej Encarnacion - Villa Rica - Asuncion, 
oraz nad rzeką Paraną, naprzeciwko argentyńskiego terytorjum Missiones. Osa-
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Paragwaj jest krajem pastersko - rolniczym. Ludność jego 
źyje wyłącznie z płodów ziemi i hodowli. Uprawia głównie ku
kurydzę, ryż, trzcinę cukrową, tytoń, bawełnę, orzechy ziemne 
i pomarańcze, a ponadto eksploatuje drzewa herbaty paragwaj
skiej (11 ex par ag u a y ens is) oraz drzewa kebraczowe1), ro
snące w lasach, w stanie naturalnym. 

Produkcja rolnicza Paragwaju. 

Produkt Rok Ilość 

w tonnach 

Kukurydza 1926/27 38,800 
Ryż. 1924/25 2,000 
Cukier 1929/30 4,200 
Tytoń 1927/28 9,000 
Bawełna 1928/29 48,700 
Orzechy ziemne 1926/27 8,100 

Stan hodowli jest kwitnący. W roku 1926 kraj posiadał: 
209,901 koni, 2,972,861 sztuk bydła rogatego, 45,483 świń, 195,192 
owiec i 13,466 kóz. 

Przemysł jest w zalążku. Istnieją znaczniejsze cukrownie, 
tartaki i fabryki konserw mięsnych. Dobywa się nieznaczne 
ilości rudy żelaznej, manganowej i miedzi. 

Główne produkty importu i eksportu (rok 1930). 

l M p o R T E K s p o R T -- -
I Wartość Wartość 

Produkt \\ tysiącach 
Produkt w tysiącach 

pesów 
I 

pesów 
złotych2) złotych2) 

Roślinne środki żywn. 1125 Yerba mate 1128 
Oleje mineralne, tłuszcze Bydło I 

273 820 
Wyroby żelazne i stalowe 598 Mączka mięsna 338 

Środki komunikacyjne 
Konserwy mięsne 1050 

(samochody, lokomoty- Skóry bydlęce 1121 
wy etc) 749 Talk 586 

Wyroby bawełniane 2 324 Kebraczo 3 213 
Tytoń 448 

I Nasiona bawełńy 149 
Bawełna 934 

dnicy polscy w Paragwaju rekrutują się z odprysków emigracji do Argentyny. 
W pierwszym rzędzie przybywali tam ci nasi robotnicy, którzy uzbierawszy nieco 
pieniędzy w Buenos Aires czy też na robotach sezonowych Tolnych, zapragnęli 
własnego kawałka ziemi. Drożyzna terenów w Argentynie skłoniła ich do prze
siedlenia się do kraju, w którym taniej ziemi jest wbród. Drugą kategorję pols
kich osadników w Paragwaju stanowią synowie starych emigrantów, osiadłych 
w sąsiedniem, wspominanem już terytorjum argentyńskiem Missiones. Tych rów
nież pociągnęła taniość ziemi i obfitość jej, a poza tern bliskość ich stron rodzinnych. 

1) Quebracho (Q u e br ac h i a) dostarcza ekstraktu garbnikowego. 
2

) Wartoś ć w stosunku do złotego polskiego patrz niżej. 
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Ogólny import w roku 1930 wyniół 15,140 tysięcy pesów 
złotych, eksport zaś - 16,180 tys. pesów złotych. Argentyna jest 
głównym odbiorcą (49°/0 eksportu) i głównym dostawcą (26°/o im
portu) Paragwaju. 

Budżet za rok 1929/30 przewidywał w dochodach 198.019 tys. 
pesów papierowych3) i 1.301 tys. pesów złotych, w rozchodach 
zaś 203.589 tys. pesów papierowych i 1.171 tys. pesów złotych. 
Głównem źródłem dochodów państwowych są cła. W roku 1930 
dały one 116.624 tys. pesów papierowych i 1.143 tys. pesów zł. 

,,. Preliminarz budżetowy na rok 1929/30. 

Pesów zł. Pesów pap. 

tysiące 

Sprawy wewnętrzne 153 39.918 
zagraniczne 227 1.550 
wojskowe 70 64 925 

Skarb 52 21.840 
Sprawiedliwość, wyzn. 

relig , oświata 115 47.464 
Roboty publi ::zne 17 3.562 
Obsługa długów 537 19.055 

Zadłużenie państwa na dzień 31 grudnia 1929 roku wyno
siło 7.991 tys. pesów złotych czyli 7.671 tys. dol. USA czyli 
68.271 tys. złotych polskich. Na jednego mieszkańca przypadało 
73,1 złotych polskich długu1). Zobowiązania zewnętrzne wyno
szą 4.219 tys. pesów zł., a więc ponad pięćdziesiąt procent ogól
nego zadłużenia państwa. 

Walutę posiada Paragwaj podwójną: złotą teoretyczną, słu
żącą jako miernik (100 złotych pesów paragwajskich = 96,48 dol. 
USA), oraz faktyczną, papierową, o kursie ulegającym waha
niom w granicach od 40 do 50 pesów za jednego dolara USA. 

b) Boliwja.2
) 

Boliwja leży w zachodniej części Ameryki Południowej mię
dzy 10° i 22° 50' płd. szerokości geograficznej, oraz między 70° 
i 58° zach. długości, nie przytykając jednak do oceanu Spokoj
nego. Jej część najwięcej cywilizowaną i najgęściej zaludnioną 
stanowią wysokie płaskowyże i doliny Kordyljerów czyli An
dów. Ta część kraju, która leży na równinie amazońskiej, a mia-

1) W Polsce przypadało na dzień 31 grudnia 1931 roku - 137 złotych 
długu państwowego na głowę. 

2) Niepodległa od roku 1824. Stanowi republikę centralistyczną, rządzoną 
przez prezydenta, wybieranego w drodze powszechnego głosowania, oraz przez 
radę ministrów, odpowiedzialną przed nim. Istnieje parlament i senat. Sądy są 
niezależne . 
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Kpt. Mieczysław B. Lepecki przy pracy podczas podróży 
po Paragwaju. 

now1c1e w dorzeczu rzek Beni i Madery, jest pokryta wielkiemi 
lasami dziewiczemi, zamieszkanemi prawie wyłącznie przez dzi
kie plemiona indyjskie. 

Klimat Boliwji w strefie górskiej jest umiarkowany. Mie
siącem najzimniejszym jest tam czerwiec. Jego przeciętna tem
peratura wynosi: w La Paz (3.690 m n. p. m.) + 6,7° C; w Vin
cocaya (4377 m nad p. m.) + 0,8° C; w Cochabamba (2550 m nad 
p. m.) + 14° C. Miesiącem najcieplejszym jest listopad. Jego 
przeciętna temperatura w La Paz wynosi + 11,5° C; w Vinco-
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caya + 5,9° C; w Cochabamba + 20° C. Temperatura powietrza ulega wahaniom w zależności od wyniesienia nad poziom morza. Nizina amazońska posiada klimat gorący, jednostajny. 
Obszar kraju wynosi 1.332.808 kilometrów kwadratowych, co oznacza, że jest 3,4 razy większy od obszaru Polski, 2,8 razy od obszaru Niemiec, a 2,4 razy od obszaru Francji. Liczba 

mieszkańcow wynosi 2.911.283 (według danych z r. 1929), co stanowi 2,2 głowy na kilometr kwadratowy. Gęstość zaludnienia jest przeto 36 razy mniejsza aniżeli w Polsce, 61 razy mniejsza 
aniżeli w Niemczech i 33 razy mniejsza aniżeli we Francji. 

Ludność Boliwji według ras. 

% w sto-
Ras a W tysią- sunku do 

cach głów ogółu zalu-
dnienia 

lndjanie 1587 54.52 
Metysi 898 30.85 
Biali 426 14.63 

Na ludność białą składają się Kreole czyli potomkowie zdobywców hiszpańskich oraz nieliczni Europejczycy-imigranci, 
głównie Niemcy i Włosi. Ludność czerwonoskórą, tubylczą, sta
nowią w znakomitej większości dwa narody: Ajmarowie i Keczuanowie. Wiodą oni osiadły, napółcywilizowany tryb życia, 
zajmując się pasterstwem i rolnictwem. Zamieszkują Kordyliery. Na równinie amazońskiej koczuje kilkanaście plemion indyjskich dzikich, żyjących z polowania, rybołówstwa oraz z płodów dżungli. Metysi powstali ze zmieszania krwi ludzi białych z krwią czerwonoskórych. Mieszanie odbywało się prawie wy
łącznie za pośrednictwem białych mężczyzn i lndjanek. Stosunki 
białych kobiet z lndjanami nie są prawie nigdy notowane. 

Głównem bogactwem Boliwii są skarby mineralne, które kryją w swojem łonie Andy. Srebro, miedź, cyna, antymon, 
ołów i bizmut, wydobywane już od wieków, znajdują się tam 
wciąż jeszcze w nieprzebranych ilościach. Ostatnio odkryto liczne źródła nafty, które mogą przysporzyć krajowi jeszcze znaczniejsze dochody, aniżeli ongiś przysporzyły Hiszpanom kopalnie złota. 

Główne produkty eksportu. 

Rodzaj 1928 I 1929 
produktu --

wartość w tys. boliwar. 
Guma 3.606,0 I 2.895,0 
Srebro 6.875,7 7.076,7 
Ołów 2.820,6 3.644,4 
Miedź 5.205,8 5.336,9 
Bizmut 1.164,4 1.187,0 

I 
Antymon 1.375,8 1.445,2 
Cynk 468,6 834,1 
Cyna 89.710,1 102.590,5 
Skóry 1.559,5 1.047,4 
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Poza dochodami z bogactw kopalnianych, Boliwja czerpie 
również znaczne zyski z rozległych puszcz dziewiczych, pokry
wających równiny amazońskie. Jak widać z wyżej pomieszczo
nej tabelki, wartość rocznego eksportu samej gumy waha się 
w granicach 3 miljonów boliwarów czyli 9 miljonów złotych. 

Rok 

1928 

1929 

Import i eksport. 

Import Eksport 

miliony boliwarów 

63,4 

71,4 

116,1 

140,0 

Handel zewnętrzny przynosi Boliwji znaczne korzyści, jed
nak nie takie, jakby ze stanu rzeczy wynikało, gdyż lwia ich 
część wycieka z kraju pod postacią dywidend od zainwestowa
nych kapitałów cudzoziemskich. 

Budżet był do ostatnich czasów ustabilizowany. Rozchody 
równoważyły dochody. Równowagę tę zachwiały zbrojenia i wy
datki na akcję zbrojną w Gran Chaco. 

Budżet. 

Rok 
Dochody I Rozchody 

tysiące boliwarów 

1929 

1930 

46.984 

47.580 

46.927 

47.580 

Główniejsze pozycje budżetowe w roku 1930. 

Sprawy wewn. 

Oświata 

Sprawiedliwość 

Komunikacja 

Sprawy wojsk. 

Obsługa długów 

Tysiące 

boliwarów 

2.561 

4.360 

t.932 

1.975 

8.703 

18.770 

Zadłużenie państwa na dzień 1 czerwca 1930 roku wynosiło 
ogółem 190.419 tysięcy boliwarów czyli 584.586 tysięcy złotych 
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polskich. Z sumy tej dług zewnętrzny obejmował 169.075 tysięcy 
boliwarów czyli 519.060 tysięcy złotych polskich. 

Waluta jest ustabilizowana i wahania jej kursu są mini
malne. Wartość boliwara papierowego w stosunku do parytetu 
złota wynosiła w roku 1929 - 99,02° / oi w 1930 roku - 98,48° / 0 • 

Ponieważ 100 boliwarów złotych przedstawia wartość 36,5 dola-

\ \ n----., 
l„ 

~~-1 

~ -
L a P a z. 

Fot. M. B. Lepecki. 

rów US A, przeto przeciętny kurs w roku 1930 wynosił 2,9 za 
dolara, czyli boliwar był odpowiednikiem 3 złotych i 7 groszy. 

II. Kraj i jego bogactwa. 

Boliwia i Paragwaj, dwie do niedawna spokojne republiki, 
położone daleko od szlaków komunikacyjnych, znalazły się od 
pewnego czasu na szpaltach prasy całego świata. Sławy tej 
przysporzył im krwawy zatarg, wynikły między niemi o przy
należność obszernego szmatu ziemi, zwanego popularnie Gran 
Chaco. Nazwa ta nie obejmuje terytoriów ściśle objętych grani
cami sztucznemis czy też naturalnemi. Rozumie się pod nią roz
ległe lasy oraz niezmierzone stepy, porośnięte gajami palm i wstę
gami lasów galeriowych, położone na pograniczu Argentyny, Bo
liwji i Paragwaju. Wspó]ną cechą tego kraju o różnej przyna
leżności państwowej jest brak dróg, ludności białej i wogóle 
wszelkiej cywilizacji. Zarówno Chaco argentyńskie, jak boliwij
skie i paragwajskie jest dotychczas fa r we st em, dzikim za
chodem, gdzie wędrowca mogą spotkać przygody, przypomina-
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jące opowieści Karola Maya. Granice tego kraju gubią się w nie
zmierzonych obszarach ziem do niego przyległych, również mało 
znanych i również dalekich od cywilizacji. ,,Zgrubsza" rzecz 
biorąc, opiera się on na zachodzie o Kordyliery, na wschodzie 
o rzekę Paragwaj, na północy o obszary leśne w dorzeczu gór
nego Paragwaju, na południu-o urodzajne pampasy argentyńskie. 

r 

As u n c i o n. 
Fot. M. B. Lepec kl. 

Niewiele jest krajów na świecie, które mogłyby malowni
czością i pięknością widoków skutecznie rywalizować z Gran 
Chaco. Najznaczniejsza jego część przedstawia się jako wiecznie 
zielony step z bezładnie porozrzucanemi grupami przerozmaitych 
gatunków palm. Nie brak też w nim puszcz dziewiczych. W wielu 
miejscach przecinają go rzeki, których brzegi _pbramiają cieniste 
lasy. Wysokie trawy, sięgające koniom do orzucha i wyżej są 
poprzetykane kwieciem i krzewami. Łagodny klimat pozwala ro
ślinności zielenić się przez cały rok, a różnym gatunkom pącz
kować, kwitnąć i owocować w najprzeróżniejszych porach. Nie
ma takiego miesiąca w roku, w którym Gran Chaco byłoby poz_., 
bawione wdzięku wiosny, lata i jesieni jednocześnie. Znakomitą 
większość kraju stanowią równiny, poprzecinane gdzieniegdzie 
niewysokiemi pasemkami wzgórz, nie przekr_aczającemi wysoko
ści kilkuset metrów. Stanowią one działy wód dla nielicznych 
rzek, z których jedne stapiają się z wodami Paragwaju, inne zaś, 
płynące przez bezwodne tereny stepowe, nie są w stanie prze
drzeć się do nich i bądź zmieniają się w coraz węższe strumyki 
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aby wreszcie zniknąć 1 bądź też kończą swój żywot pod postacią szerokich rozlewisk i błot. 
Z rzek główniejszych należy wymienić Paragwaj, stanowiący 

wschodnią granicę Gran Chaco oraz Pilcomayo1 stanowiące jego 
granicę południowo-zachodnią. Większemi dopływami pierwszej 
są: Aguas Calientes1 Y acan~, Salado1 San Eduardo, San Carlos, Verde1 Siete Puntas, Monte Lindo, Negro1 Aguaray-Guassu i Confuso. Do Pilcomayo zaś wpadają z wnętrza Gran Chaco rzeki Atun-Mayo i Cachi-Mayo. 

Ręka natury, hojna dla Gran Chaco1 obdarzyła je wielkiemi bogactwami. W śród nich znajdujemy w częściach bliskich Andom 
złoto, cynę, żelazo, cynk i platynę. W okolicach Villa Montes1 we wzgórzach Aguaragiie i w pobliżu rzeki Machareti istnieją 
złoża soli. Węgiel stwierdzono w pobliżu miejscowości: Caiza, Yuquirenda1 Yacuiba1 a również na południe od Machareti. Ponadto1 ma się tam znajdować również kamień litograficzny, lapislazuli, wanadjum1 oraz wiele innych minerałów i metali. 

Naftę spotykamy w Gran Chaco w wielu miejscach. Narazie stwierdzono jej obecność w szerokim pasie, biegnącym linją 
krzywą od rozlewisk jeziora Estero Patino w kierunku północnym, aż ku rzece Otuquis1 przecinając ją w miejscach leżących w odległości około 100 km od rzeki Paragwaju. Badania w Chaco 
przeprowadzało wiele jawnych i tajnych ekspedycyj1 lecz dane 
ścisłe posiadają niewątpliwie tylko zarządy wielkich koncernów 
międzynarodowych, eksploatujących ten niezbędny dzisiaj dla 
życia gospodarczego płyn. Według wiadomości boliwijskich znaczniejsze źródła mają znajdować się w Caihua1 Camatindi, Quebrada del Mono, Ituacua, Pirma, Aguayrenda, Ypaguasu oraz nad 
rzeką Rio Petroleo Olmos a także (na północy) w Machareti. Vitiacua i Cuevo. 

Stwierdzone tereny naftowe należą1 z wyjątkiem podandyjskich1 do części Gran Chaco okupowanej przez wojska paragwajskie. Podział terytoriów spornych, przy którym Boliwja otrzy
małaby dostęp do rzeki Paragwaju, o co głównie jej chodzi, od
dawałby jej część terenów naftowych, leżących na drodze do tej rzeki. Nawiasem mówiąc1 oddawałby tereny łatwe do eksploatacji nietylko z racji płytkiego położenia źródeł, ale i z powodu bli
skości wielkiej arterji komunikacyjnej, jaką jest rzeka Paragwaj. 

Klimat Chaco jest umiarkowanie gorący. Pory roku są uło
żone w innym aniżeli u nas porządku. Zima przypada na okres naszego lata i odznacza się małą ilością opadów atmosferycznych, mgłami i niekiedy przymrozkami, podczas których tempe~atura spada do 6° C niżej zera. Chłody te zdarzają się rankami i tylko wyjątkowo przeciągają się na pełny dzień. Miesiącami najzimniejszemi są: czerwiec, lipiec i sierpień. W tym czasie zarówno bydło hodowlane jak i zwierzyna opuszczają gromadnie stepy, szukając ciepła w zasłoniętych od wiatrów lasach. Okres zimowy zamykają w początkach września ulewne deszcze, po
łączone z huraganami, po których roślinność odżywa i przybiera 
nową szatę. · 
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Miesiącami najgorętszemi są: listopad, grudzień, styczeń 

i luty. Upały w tym czasie bywają znaczne. Termometr często 

podnosi się ponad 40° C. Najbardziej dotkliwie dają się one we 

znaki w okresach zmiany kierunku wiatru z północnego na po

łudniowy. Najwięcej opadów atmosferycznych spada w styczniu, 

lutym i marcu. Powietrze jest wówczas nadmiernie przesycone 

wilgocią i duszne. · 

Rozważając dane klimatyczne Gran Chaco trzeba mieć na 

uwadze, że jest to kraj duży, obejmujący kilkaset tysięcy kilome

trów kwadratowych, o rozmaitem pokryciu i niejednolitej rzeźbie. 

W takich warunkach nie może być mowy, aby dane te odpo

wiadały ściśle całemu terytorium. Są to tylko dane ogólne, które 

ulegają wahaniom w zależności od wyniesienia terenu nad po

ziom morza, oraz od jego ukształtowania. W grubych zarysach 

można powiedzieć, że klimat Chaco jest chłodniejszy w strefie 

przyandyjskieL stając się coraz gorętszym w kierunku północnym 

i wschodnim. 
Temperatura przeciętna waha się między + 22° i + 24,8° C, 

a opady atmosferyczne od 900 do 1300 milimetrów rocznie.1) 

Wiatry wieją najczęściej z północy na południe, lub z po

łudnia na północ. Pierwsze są gorące i wilgotne, sprowadzające 

upały i deszcze, drugie zaś suche i stosunkowo chłodne. Wiatry 

południowe łagodzą wysokie temperatury letnie i są wskutek tego 

wyczekiwane przez mieszkańców z utęsknieniem. 

Zarówno autorzy paragwajscy np. Luis de Gasperi L,Geo

grafia del Paraguay"), lub Bertoni L,Introduccion y Geo "), jak 

i boliwijscy np. J. Leonardo Olmos L,El Chaco"), lub Antonio 

Diaz Villamil L,Geografia fisica de Bolivia") twierdzą, że klimat 

Gran Chaco jest zdrowy. To pojęcie zdrowy należy brać 

w znaczeniu południowo - amerykańskiem, a więc bardzo ostro

żnie. Zapewnień takiego np. dr. Daniela Camposa, że: ,,naogół 

przesadza się siłę upałów Chaco, w rzeczywistości posiada ono 

klimat doskonały2 ) ••• " L,De Tarija a la Asuncion", str. 294) nie 

można przyjmować dosłownie. Naprawdę panuje tam nagminnie 

malaria i dyzenteria, oraz szereg innych chorób, właściwych kra

jom tropikalnym. 
Świat roślinny Gran Chaco jest bardzo bogaty. Poza nie

zliczonemi tysiącami gatunków krzewów, traw i ziół, znajdujemy 

tam mnóstwo drzew, z których wiele zaliĆza się do gatunków 

cennych. W lasach Chaco pospolite są cedry, algarroby (Proso

pis), quebracho colorado, słynne z dostarczania t. zw. q u e br a

ch o, czyli substancji garbnikowej; timboj czyli drzewo deszczo

we, rosnące na obszarach nawiedzanych często przez deszcze 

i burze; guayacon, dostarczające ekstraktu znanego pod nazwą 

gu a y ac o 1 i używanego w medycynie; drzewo chinowe; achiota 

(Bixa orellana), z którego owoców przyrządza się jaskrawo czer-

1) Według Bertoniego. 
2) W hiszpańskim oryginale: d e 1 i c i o s o. 
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woną farbę; yerba-mate 1
), z których liści przyrządza się herbatę, używaną w całej Ameryce Południowej, a ponadto wiele odmian palm, sarsaparilla, akacje, drzewa podobne do naszych topoli i wierzb, oraz mnóstwo innych. 

Z roślin użytkowych, plantowanych powszechnie, należy w pierwszym rzędzie wymienić następujące: (Gossy pi u m hi rs ut u m)i kukurydza (Z e a m a i s), manjok (M a n i h o t uti 1 i ss im a i M. a i pi), ryż (0 ri z a sat i v aL trzcina cukrowa (S ace h a rum o ff i c i n ar u m), a ponadto tytoń, orzechy ziemne, arbuzy, melony, papaje czyli drzewka melonowe, brzoskwinie, pomarańcze, cytryny, kawa, fasola, bataty etc. 
Bujna we{etacja roślinna sprzyja wegetacji zwierzęcej. Gran Chaco jest prawdziwym rajem dla różnego rodzaju zwierząt, ptaków, gadów i płazów. Leży ono jak wiadomo na styku między strefą gorącą i umiarkowaną. Jest ostatnią forpocztą zarówno dla niezmierzonych selwasów dorzecza Amazonki i Paragwaju, jak i urodzajnych pampasów argentyńskich. Z tego powodu spotykamy tam niemal wszystkie stworzenia, w jakie natura tak hojnie obdarzyła całą Amerykę Południową. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić jaguara (Fe 1 i x o n z a) i pumę (Fel i x co n co 1 or) - tygrysa i lwa Nowego Świata. Są to jedyne drapieżniki, których atak mógłby przedstawiać pewne niebezpieczeństwo dla człowieka. Inne, jak ocelot (Fe 1 i x pard a 1 is}, aguara i zorro (Ca n is vet u 1 us) są niebezpieczne tylko dla małych ssaków i ptaków, ale nigdy dla człowieka. W bujnych, wiecznie zielonych trawach wypasają się wielkie stada antylop, zwanych tam z indyjska ur i n a, jeleni (Cer v us ruf us), korzueli, aguti i zajęcy. Te ostatnie, sprowadzone niedawno z Europy, stanowią prawdziwą plagę dla wszystkich rolników od cieśniny Magellana aż do granicy stepów w Chaco. Wiele odmian dzików (Di co ty 1 es tor qua tu s, D. 1 ab i at us etc.) napełnia chrząkaniem lasy, a niezliczone rodziny wodoświnek czyli karpińczów czyli kapiwarów (Hydr och o er us capybar a) - wykrzykują dziwacznie nad brzegami rzek i jezior. Lisy, dzikie koty, maiguaty czyli liso - koty, mrówkojady (Tam a nd u a tetr od a ety 1 a, T. j ub at a), nutrje (Lu tri da e), i mnóstwo gatunków małp napełniają z~iełkiem odludzia i pustkowia tego kraju. Listę tę zamyka prawdziwy król świata zwierzęcego Ameryki Południowej - tapir (Tapir us american us). Nazywają go tam gr a n bestia lub a n ta. Jest to zwierzę wielkości niewielkiej krowy na niskich, grubych łapach. Podobnie jak jaguar zasługuje na porównanie z tygrysem. a puma z lwem, tak tapira można porównać do karłowatego słonia. Długi, ruchliwy ryj nadaje mu nieco tego podobieństwa. 

Bardzo pospolite są pancerniki (Dasypus). Polowanie na nie jest łatwe; mięso posiadają smaczne. Na brzegach rzek żyje mnóstwo żółwi, z których odmiana tort u g a gig a n te wymiarami przypomina niewielką balję. Wody roją się od krokodyli 
1) W Brazylii - herwa mate. 
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La Paz. W głębąlllimani. 

(Ca im a n s c 1 er op s). Jest ich tam takie mnóstwo, że polo

wanie na nie jest bardzo łatwe i wskutek tego nie przysparza 

myśliwemu chwały. 
Iguany czyli jaszczury (Ig u a n a tub er c ul at a etc.) i ka

meleony spotyka się wszędzie, gdzie tylko są drzewa. Mięso 

pierwszych jest jadalne, aczkolwiek Europejczycy mają do niego 

wstręt. 
Z wężów jadowitych trzeba wymienić: grzechotniki (Cr o

t a 1 us ho r r id us), groźnice nieme (Lach es is mu ta), żara

raki (B ot hr op s bras il ie n si s), żmije-pnie i żmije-ślepce. 

Ukąszenia tych wężów są śmiertelne, aczkolwie bywają wypad

ki, w których ukąszeni przychodzą do zdrowia. Zastrzyk anty

jadowy zapobiega skutkom ukąszenia, ale musi być zastosowany 

zaraz po wypadku1). 

Z wężów niejadowitych zasługuje na .uwagę jedynie boa 

(Bo a co n stricto r), dochodzący tam długości pięciu metrów. 

Spotyka się go w Chaco rzadko. Dla człowieka może być nie

bezpieczny tylko przy szczególnym zbiegu okoliczności. 

W wodach rzek i jezior znajduje się dużo ryb. Wiele z nich, 

jak np. sabale, bagry, angile, dorady, surubisy etc. są jadalne. 

Niebezpieczne dla człowieka są raje czyli płaszczki jadowite 

1) Indjanie posiadają swoje własne sposoby · zwalczania jadu wężowego 

w organiźmie . Używają w tym celu korzeni niektórych roślin , a w szczególności 

Ar isto 1 och i a ret i c u 1 at a , A . Cym bi fe r a, A. serpentaria, posia

dających właściwości podniecające, moczopędne i wywołujące poty. 
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(Ra ii da e), torpedy czyli ryby elektryczne (Gy m n ot us e 1 e c tri c us), oraz kąsacze (Char ac i n id a e) - ryby drapieżniki, atakujące kąpiących się. 
Najbardziej rzucającemi się w oczy stworzeniami są w Chaco ptaki. Ich olbrzymie stada, grupujące się głównie nad jeziorami i rzekami są tak liczne, że wzbudzają w podróżnikach zdumienie. Szczególnie liczne są czaple (Ar de id a e), żyjące w koloniach, w których możnaby doliczyć się setek tysięcy osobników, gdyby zamierzenie takie było wogóle wykonalne. Jedna z ich odmian, a mianowicie Ar d e a e gr e t t a dostarcza cenionoch przez kupców piór, zwanych egretami. 
Na stepacb Chaco czują się u siebie dotychczas nandu (Rh e a american a), czyli strusie amerykańskie. Wielkie te ptaki, których mięsem chętnie odżywiają się lndjanie, a w skóry ich równie chętnie odziewają się ich żony, żyją w stadach po kilkadziesiąt sztuk, przebiegając olbrzymie przestrzenie z wiatrem w zawody i troskliwie hodując swoje małe, dla których zawsze są gotowe poświęcić życie. 
Czachy, flamengi, pseudo - bociany (Ci co n i a mac u ar i), espatule, zimorodki (A 1 cedi n i n a e), mewy, pelikany Chaca, wiele odmian kusaków, papugi, tukany czyli pieprzojady (Ramp has ti da e), pawie leśne, bażanty, gołębie, paty (Ca i r i n a mos chat a), gęsi i dziesiątki innych stworzeń skrzydlatych napełniają życiem i zgiełkiem każdy zakątek tego pięknego kraju. Trwogę i lęk wśród nich wywołują pierzaste drapieżniki: kondory białe, kondory czarne, orły, jastrzębie i sokoły. A oprócz nich bujają w powietrzu ścierwojady, zwane urubu (Cat har i s t a at r a t a. 

III. Mieszkańcy biali i czerwonoskórzy. 
Gran Chaco zamieszkują prawie wyłącznie Indjanie. Białych spotyka się w osiedlach położonych tuż przy brzegu rzeki Paragwaju i w nielicznych estancjach czyli majątkach hodowlanych w głębi lądu. Z kolonistów cudzoziemskich zasługuje na uwagę jedynie grupa wychodźców kanadyjskich, mennonitów, którzy w latach 1928 -1930 osiedlili się na zachód od Puerto Casado w liczbie kilkuset rodzin. Łącznie, ilość białych przedstawia się bardzo nikło i nie przekracza kilku procent ogółu zaludnienia. 
lndjan nikt dotychczas nje liczył. Przypuszczalnie jest ich w Chaco około 100 tysięcy. Zyją oni w stanie wolnym według wzorów, pozostawionych im przez ojców i dziadów. Wyjatkowa sytuacja polityczna i ciągła niepewność wytworzyła wokół tego kraju nastrój nie sprzyjający osadnictwu ludzi białych, jak również i penetracji kapitału. Gran Chaco zachowało się niby park etnograficzny tej części Ameryki Południowej. Ludy żyjące tam, podobnie jak natura w rezerwatach przyrody, zachowały się w formach pierwotnych, nieskażonych wpływem ludzi cywilizowanych. Nazwy plemion indyjskich w Chaco nie są 
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tylko czczym dźwiękiem, jak to ma m1e1sce w Stanach Zjedno
czonych. Kryją się za niemi ludy liczne, żywotne i niezdegero
wane. Z punktu widzenia sympatii dla czerwonoskórych nale
żałoby życzyć sobie, aby zatarg boliwijska-paragwajski trwał 
jak najdłużej. 

Do najgłówniejszych i najliczniejszych plemion należą1): Ma
tako albo Mataguajo, Tapieti, Toba, Czoroti, Sirinoj, Kaihuari, 
Czunupi albo Suchin, Lengua, Maka, Pilaga, Tauachlaj. Różnią 
się one między sobą językiem i wielu obyczajami. Do cech 
wspólnych należy sposób bytowania. Zarówno Matakosi, Tobasi, 
czy Tauachlaje żyją głównie z rybołóstwa i myślistwa, oraz w nie
wielkiej mierze z hodowli i rolnictwa. Tern ostatniem zajmują 
się wyłącznie kobiety, siejąc i sadząc kukurydzę, melony, ar
buzy, bawełnę, maniok (Manihot utilissima), tytoń i niektóre 
drzewa owocowe. Wspólną jest odzież, a raczej iej brak. Męż
czyźni zadawalają się kawałkiem tkaniny bawełnianej, lub też 
szerokim pasem ze skóry jeleniej, którego frendzle przykrywają 
części sromne; kobietom wystarcza krótka spódniczka ze skóry 
strusiej, sięgająca od pasa do kolan. Piersi nie są tam trakto
wane jako część ciała wstydliwa, którą. trzeba zakrywać, lecz, 
przeciwnie, stanowią chlubę kobiety i przedmiot jej dumy. Za
równo mężczyźni jak i ich żony noszą włosy obcięte na szyji, 
przytem wojownicy przepasują je sobie obrączką drewnianą, lub 
poprostu postronkiem, za który wtykają barwne pióra papuzie 
lub czaple. Różne plemiona tatuują się i malują rozmaicie·, lecz 
wszystkie uznają ten sposób ozdoby czy też wyrażania stanu 
swojej duszy za konieczny. Żyją małemi szczepami, liczącemi 
od kilku do kilkunastu rodzin. Rządzą nimi kacykowie (cacique), 
którzy wspólnie podlegają jednemu wielkiemu wodzowi plemie
nia. U niektórych plemion, jak np. u Toba, urząd wielkiego ka
cyka jest dziedziczny, u innych, jak np. u Lengua - obieralny. 
W stosunkach z kobietami hołdują obyczajom dość, w pojęciu 
europejskim, niezwykłym. Uważają je za istoty niższe, których 
obowiązkiem jest pracować całe życie dla swego pana-męża. 
Los owych „istot niższych" czyli kobiet nie jest godny pozazdro
szczenia. Trudnią się one rolnictwem, gotowaniem, tkactwem, 
wychowaniem dzieci, przyrządzaniem wódki z kukurydzy, a na
dewszystko noszeniem wszystkich ruchomości w czasie nieustan
nych wędrówek szczepu. Karawana kobiet, idących gęsiego i ugi
nających się pod stosem juków, należy w Gran Chaco do widoków 
pospolitych. Po obu stronach takiej karawany niewolnic i przed 
nią ciągnie zwykle kilkunastu albo kilkudziesięciu mężczyzn na ko
niach, mając za całe obciążenie łuk i strzały. Widok ten wydaje 
się dziwny jedynie Europejczykom, Indianie natomiast uważają 
ten „podział pracy" za jak najzupełniej sprawiedliwy. Kobiety 
indyjskie są nadzwyczaj cierpliwe. Znoszą ten stan rzeczy bez 

1) Brzmienie według pisowni polskie j. W transkrypcjChiszpańskie j nazwy 
tych plemion przedstawiają się jak następuje : Mataco, Mataguayo, Tapieti, Toba, 
Choroti, Sirinoy, Caihuari. Chunupi. Sujin, Lengua, Maka, Pilaga, Tahuajlai. 
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szemrania, aczkolwiek w wielu wypadkach muszą na domiar 
złego dzielić legowisko małżeńskie z kilku innemi towarzyszka
mi swego męża. Wielożeństwo jest w Chaco powszechne i re
guluje je tylko brak kobiet. W plemieniu Matako kobieta po 
urodzeniu dziecka jest dla męża nieczysta aż do chwili, gdy 
małe zacznie chodzić. Mężczyznom tego plemienia wolno pojąć 

Scena uliczna z Asuncion. 
Fot. M . B. Lepecki. 

na ten czas drugą żonę z warunkiem aby pochodziła z innego 
szczepu tego samego plemienia. Mniej więcej po dwu latach mąż 
wraca do pierwszej żony, aby następnie wrócić do drugiej 
i t. d. Niekiedy, ale to bardzo rzadko, zdarza się, że jedna z żon 
opuszcza go dla innego mężczyzny. Nie jest z tej racji prześla
dowana, a mąż uzyskuje od kacyka prawo na pojęcie trze
ciej żony. 

„Nieczystość" kobiety przez czas, gdy dziecko nie potrafi 
jeszcze chodzić, wydaje mi się być prawzorem dzisiejszych dą
żeń do świadomego macierzyństwa. Jakiś dawny mądry prawo
dawca indyjski uregulował w ten sposób przyrost naturalny, po
lepszając zarówno los rodzin przez zahamowanie zbyt licznego 
rozmnażania się, jak i los dzieci, które przy tym systemie mogą 
być otaczane troskliwszą opieką. Branie drugiej żony na czas 
,,nieczystości" pierwszej jest prawdopodobnie dodatkiem póź
niejszym, który jednak nie zmienia zasady, nie pozwalającej ob
darzać kobiety rok rocznie nowym płodem. 
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Wszystkie plemiona są wojownicze, ale niektóre szczegól
nie się tern wyróżniają. Do tych ostatnich należy plemię Toba, 
prowadzące z białymi krwawe wojny aż do roku 1917, to jest 
do czasu zabicia głównego kacyka Taikolika (Taicolic) i zupeł
nego ich rozgromienia. W roku 1917 odnieśli wprawdzie kilka 
sukcesów, lecz sami ulegli masakrze, po której zostało ich za-

Indjanie (Leuguasi) z Gran Chaco. 
Fo t. M. B. Le peck i. 

ledwie 3 tysiące głów. Dzisiaj liczba ta podniosła się znacznie 
jednakże nie osiągnęła jeszcze miary dawniejszej. 

Jedno z naikrwawszych powstań To basów miało miejsce 
w roku 1882. Dnia 28 marca tego roku zdobyli oni boliwijską 
forteczkę Murillo, przyczem całą załogę 'Yraz z dowódcą płk. 

Rivasem na czele wycięli w pień. Następnego dnia zaatakowali 
oddział wojska eskortujący broń, amunicję i żywność dla fortów 
pogranicznych i również wycięli go w pień. W bitwie tej zginął 
dowódca oddziału boliwijskiego por. Morał, a żona jego Cecylja 
Oviedo de Morał dostała się do niewoli, gdzie była przedmiotem 
pastwienia się dzikich. Mianowicie, urządzali oni każdego wie
czora gry, w których zwycięzca dostawał w nagrodę białą ko
bietę na noc. Niewola jej trwała sześć miesięcy, po którym to 
czasie udało się ją wykupić wzamian za 26 sztuk bydła i koni 
Wróciła z niewoli zupełnie naga, pokryta ranami. Ksiądz z Aguay
renda ochrzcił ją ponownie, gdyż wydostanie się z rąk dzi
kich było powszechnie uważane w Boliwii za powrót z tamtego 
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świata, Pomimo tych przejść, Cecylja Oviedo de Morał czuła się dobrze i umarła dopiero w roku 1918 w Y acuiba, gdzie też ciało jej spoczywa dotychczas. 
Jeszcze jednym krwawym czynem Tobasów było wymordowanie ekspedycji naukowej Juliusza Creveaux, złożonej z 16 osób. Stało się to 24 kwietnia 1882 r, nad rzeką Pilcomayo w miejscowości, która dzisiaj nosi miano Puerto Creveaux. 
Wszystkie plemiona Gran Chaco utrzymują w czasie normalnym, gdy nie kroczą po ścieżkach wojennych, więcej lub mniej przyjazne stosunki z białymi. Wymieniają z niemi egrety, strusie pióra, ,,.skóry i inne płody stepów i lasów wzarnian za proch, kule, broń, błyskotki, a nadewszystko za „wodę ognistą", Często można obserwować ich drobne grupki, docierające aż do miasteczek nad rzeką Paragwajem, gdzie matki straszą niemi dzieci, jak u nas Cyganami. Plączą się wówczas po ulicach, nie zrzucając swoich barwnych piór i ozdób, ani też bardzo problematycznego stroju. Kobiety ich wynajmują się podczas tych wędrówek do pracy na polach, w ogrodzie i w domach. 
Jedynymi Indianami, którzy nie chcą utrzymywać stosunków z białymi, a nawet z innemi plemionami więcej z nimi zbratanemi, są Sirinoje (Sirinoy), Zamieszkują oni pustynne strony, położone na północny wschód od boliwijskiego miasta Villa Montes i na południowy wschód od rzeki Parapiti. Za mieszkania służą im nory, wygrzebane w ziemi, chodzą nago, żyją z polowania, oraz owocami drzew leśnych i miodem dzikich pszczół. Mają dziwaczny, ale zarazem praktyczny zwyczaj smarowania przedniej części nóg, a nawet całego ciała woskiem, co ma ich ochraniać przed kolcami różnych krzewów. 

IV. Guaranisi i najście ich na Gran Chaco. 
Do plemion najbardziej cywilizowanych, osiadłych, zalicza się Guaranisów czyli Camba, zwanych przez Boliwijczyków po keczuańsku Chrihuanos1). Zamieszkują oni liczne wioski wzdłuż rzeki Pilcomayo, Parapiti, Otuquis i Paragwaju, Ich osiedla obejmują wokoło całe Gran Chaco; nie spotyka się ich jednak prawie wcale w głębi kraju, zajętego przez plemiona koczownicze lub napół koczownicze. Wyglądem zewnętrznym niewiele różnią się od białych Kreolów2

), Cerę posiadają jasno - oliwkową, rysy podobne rasie naszej, wzrost niski, budowę krępą, Są silni i wytrzymali. Dzisiaj wszyscy wyznają religję chrześcijańską, aczkolwiek zachowali wiele przesądów i zabobonów, co sprawia, że przynależność ich do Kościoła jest dość problematyczna, W czasach dawnych chodzili nago, osłaniając częścj sromme małemi przepaskami; dzisiaj używają ubrań europejskich, zmienionych nieco wymaganiami klimatu i ich zamiłowaniami do jaskrawości. Z dziwacznych obyczajów dawnych zachował się zwy-
1) Czyt.: Czyriuanos. 
2) Kreol (po hiszp. criollo) - biały, potomek zdobywców. 
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czaJ, ze mąż po połogu żony kładzie się na posłanie i symuluje 
wszelkie objawy cierpień, związanych z rodzeniem. Zwyczaj ten 
spotyka się u bardzo wielu plemion amerykańskich. Z małżeń
stwem nie robią sobie wiele kłopotu. Rzadko zdarza się aby 
brali śluby formalne, naogół żyją z sobą poprostu i już. Nadu
żyć z tego powodu prawie się nie spotyka. Wdowa jest zmuszo
na do krótkiego obcięcia włosów, co w czasach dzisiejszych wy
daje się być żałobą o znaczeniu bardzo problematycznem. Gua
ranisi są inteligentni i specjalnie uzdolnieni do muzyki oraz śpie
wu. Lubią zabawy, podczas których upijają się chichą, czyli ma
łoprocentową wódką z kukurydzy. Podnieceni alkoholem są 
skłonni do kłótni i bijatyk. Podobnie jak gauczosi argentyńscy, 
dobywają wówczas noży i w takim wypadku zwada rzadko koń
czy się bez rozlewu krwi. Są dobrymi robotnikami, najmowany
mi chętnie przez firmy, trudniące się wydobywaniem taniny 
z drzew kebraczowych. Mówią swoim językiem i tylko mniej
szość zna nieco hiszpańszczyznę. Według wersji boliwijskiej nie 
są oni autochtonami w tych stronach, lecz imigrantami z za rzeki 
Paragwaju, Kwestia ta dlatego jest ważna, ponieważ Paragwaj
czycy jako naród guarański roszczą sobie pretensje do wszyst
kich terytorjów zamieszkanych przez ich współplemieńców. Wer
sja boliwijska mówiąca o najściu Guaranisów na Gran Chaco 
obala etnograficzne prawa Paragwaju do tych ziem i dlatego 
jest w Asuncion silnie zwalczana. Niemniej jednak wydaje się 
ona być prawdziwa. Przytaczam ją poniżej według opracowania 
podpułkownika armji boliwijskiej Leonarda Olmosa. 

Około roku 1395 kilkanaście plemion guarańskich zjedno
czyło się w jedną hordę, liczącą około 8 tysięcy rodzin i posta
nowiło napaść na wschodnie prowincje państwa inkaickiego, 
o których bogactwie rozchodziły się iuż oddawna wieści wśród 
barbarzyńców, zamieszkujących ziemie na wschód od rzeki Pa
ragwaju. Mężczyźni przyjęli jako znak wspólny, zastępujący 
dzisiejsze mundury, kawałki drzewa, powtykane w dolne wargi; 
byli uzbrojeni w łuki, dzidy i świstuły. Postanowili udać się 
łodziami w górę rzeki Pilcomayo, a u granic nieprzyjacielskich 
powziąć dalsze postanowienia. 

Dzisiaj możemy łatwo ocenić, jakie trudności musiała horda 
pokonać, aby przedostać się do podnoży Kordy ljerów, położo
nych o tysiąc przeszło kilometrów od jej puńktu wyjścia. Przed
sięwzięciu temu sekundowała wielka obfitość ryb w rzece i bo
gaty zwierzostan na jej brzegach. Tylko dzięki temu mogło się 
ono udać. 

Nie wiemy jak długo ten exodus trwał: miesiące czy lata. 
Raczej lata. Indianie dotarli wreszcie do górnego biegu Pilco
mayo i tam postanowili rozdzielić się na trzy grupy. Pierwsza, 
w sile 5 tysięcy rodzin, ruszyła w kierunku rzeki Guapay czyli 
Rio Grande i dotarła do miejsca, gdzie obecnie leży miasto bo
liwijskie Santa Cruz de la Sierra; druga, w sile tysiąca rodzin, 
udała się w kierunku Chiquitos; trzecia zaś, złożona z reszty 
hordy 1 zaatakowała inkaickie kopalnie srebra w Huanaco Pampa 
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i kopalnie złota w Saypurum (ruiny tych wyeksploatowanych kopalń istnieją dotychczas). Atak Guaranisów został uwieńczony powodzeniem na wszystkich trzech frontach. W czasie walk został zabity wielkorządca inkaicki Guacane; inny wielkorządca imieniem Grigota został cięko ranny, a jeszcze inny, Mały Kondor, wzięty do niewoli. 
W Cusco panował wówczas Manco Inca Ojciec. Na wieść o inwazji wschodnich barbarzyńców na jego państwo, inka zgromadził 20 tysięczną armję i powierzywszy jej dowództwo swemu krewnemu nazwiskiem Turumayo, wysłał ją przeciw wrogom. Wódz armii inkaickiej podzielił swoje wojsko, podobnie jak uczynili to popfzednio Guaranisi, na trzy grupy i rozpoczął działania wojenne. Początkowo szczęście mu nie sprzyjało. Grupa która miała przepędzić Guaranisów z nad rzeki Guapay została pobita i wycięta w pień. Niepowodzenia nie trwały jednak długo. Wkrótce po tej klęsce dowódca innej grupy, wyleczony już z ran Grigota, otoczył przybyszów i pobił ich. W bitwie tej zginęło 1500 Guaranisów, pięciuset zaś zostało wziętych do niewoli. Jeńców tych Turumayo przyprowadził do Cusco, gdzie Inca Manco kazał ich wyprowadzić na pokryty wiecznym śniegiem szczyt górski i pozostawić tam skrępowanych. Zaraz pierwszej nocy wymarzli co do jednego. Inca, stwierdziwsz)' ich śmierć, miał wypowiedzieć te słowa: 

- Ala chiripi huanuchini - co w języku keczua, panującym w Peru w czasach przedpodbojowych, oznacza: ,,Mróz ich ukarał". Od tego czasu przylgnęła do Guaranisów czyli Cambów nazwa Chi r i hu a n os czyli Mrozem Ukaranych (chiri -mróz, huanu - kara). 
Klęska ta odebrała chęć Guaranisom do walki z potężnem państwem inków z Cusco, niemniej jednak pozostali oni na jego kresach, jako osadnicy. 
W czasie panowania Hiszpanów wykopywali często siekierę wojenną przeciw białym. Zachowali niezależność na ziemiach, położonych nad górnem Pilcomayo i rzeką Parapiti aż po rok 1892, w którym to czasie rozegrał się ostatni akt ich bytu samodzielnego. Było to 28 stycznia, w kilka miesięcy po dwóch zwycięstwach, jakie odnieśli nad wojskiem boliwijskiem pod Santa Rosa oraz pod miasteczkiem Cuevo1). Biali w sile kilkuset żołnierzy i wolontarjuszów- pod dowództwem płk. Ramona Gonzalesa, uzbrojeni w broń nowoczesną, wystąpili do boju z Indianami pod miejscowością Curuyugiu, którą ci ostatni ufortyfikowali rowami i murami kamiennemi. Wojowników indyjskich miało być, według relacyj boliwijskich, pięć tysięcy. Dowodził nimi kacyk Tumpa Chaparilla, czyli Bóg Chaparilla. Jak samo nazwisko dowodzi, wódz indyjski kazał oddawać sobie cześć boską i nawet, podobno, Indianie posiadali w nim wiarę tak głęboką, że cześć tę oddawali mu z nieugiętem przekonaniem o jej potrzebie i słuszności. Jak okrutna musiała być 

1) Miasteczko to po zdobyciu złurili , a mieszkańców wycięli w pień. 
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to bitwa i jak bezpardonowa dowodzą choćby tylko słowa hi

storii Boliwji, w której można przeczytać, że: ,,tubylcy otrzymali 

w bitwie pod Curuyugiu karę najbardziej dotkliwą, jaką kiedy

kolwiek od czasów najdawniejszych otrzymywali". Wieści o tej 

,,karze" kołaczą się w Chaco dotychczas. Mnie osobiście opo

wiadał jeden z uczestników tej bitwy, biedny myśliwiec guarań-

lndjanki z Gran Chaco. 
Fot. M. B. Lepecki. 

/ 

ski, że Boliwijczycy mordowali nietylko mężczyzn walczących 

z bronią w ręku, ale nie oszczędzali życia również kobietom, 

dziewczętom i dzieciom. Jest to zwykła metoda konkwistador

ska: wyciąć, wymordować, aby nie wyrosło nowe pokolenie 

wrogów. 

V. Stosunki gospodarcze. 

Gospodarstwo Gran Chaco przedstawia się bardzo ubogo. 

Najgłówniejszym produktem kraju jest kebraczo, substancja garb

nikowa, dobywane z paru gatunków drzew, rosnących w stanie 
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naturalnym w lasach. Na wybrzeżu rzeki Paragwaju istnieje wiele wytwórni tego produktu, będącego przedmiotem eksportu do Europy i Ameryki Północnej. Również trzcina cukrowa, przerabiana w kilku żnaczniejszych cukrowniach (nad rz. Paragwajem) i mnóstwie maleńkich fabryczek domowych przyczynia się do dobrobytu kraju i jest jego bogactwem. Z zakładów prze
mysłowych należy jeszcze wymienić kilka fr i go r i fi co, czyli 
rzeźni - oziębialni, w których zamraża się mięso dla celów eksportowych, oraz kilka większych tartaków. Nieliczne te zakłady 
przemysłowe, ulokowane bez wyjątku nad brzegiem rzeki Paragwaju, która służy im za doskonałą arterię komunikacyjną, 
zatrudniają kill<a tysięcy robotników - Guaranisów i Indjan na
półcywilizowanych z innych plemion. 

Głównem zatrudnieniem ludności jest hodowla i rolnictwo. Wielkie obszary stepów sprzyjają rozwojowi hodowli bydła rogatego1 koni, osłów i mułów. Jedynie brak wody słodkiej w niektórych okolicach i nieustalony porządek polityczny hamują ży
wiołowy rozrost estancyj hodowlanych. Płody rolnicze nie sta
nowią przedmiotu wywozu do stron gęściej zaludnionych z powodu braku dróg i wogóle komunikacji. 

Indianie żyją w głównej mierze z polowania i rybołóstwa. Ich drobne pólka służą wyłącznie do zaspakajania potrzeb ich samych. Mowy niema o tem1 aby mogli zbywać jakiekolwiek 
płody rolne. Również rzadko się zdarza, aby Indianin sprzeda
wał konie czy bydło. Handel prowadzą tylko zamienny. Towarem przez nich najbardziej posźukiwanym są strzelby myśliwskie, proch, kule1 naboje, noże, zapałki i ozdoby. Wzamian 
ofiarowują skóry dzikich i domowych zwierząt1 pióra strusie1 hamaki tkane przez ich kobiety, a również łuki, strzały, włócznie i mnóstwo przedmiotów własnego wyrobu a przerozmaitego użytku 1 nabywane chętnie przez agentów firm1 sprzedających turystom i n dy j szczy z n ę. Paragwajczycy i Boliwijczycy biali kupują od nich szczególniej chętnie po n c h a 1

) o pięknych oryginalnych wzorach1 barwione doskonałemi barwikami roślinnemi. 

V. Przyczyny i przebieg sporu o Gran Chaco. 
Głośny dzisiaj spór boliwijsko - paragwajski o Chaco jest starszy i głębszy1 aniżeli wydaje się nawet wielu politykom tych obu krajów. Sięga on daleko w czasy przedpodbojowe. Rozpo

czął się od wielkiego najazdu Indian - Guaranisów na ziemie inkaickie, o czem piszę obszerniej w jednym z rozdziałów poprzednich. Antagonizm guarańsko - inkaicki, tkwiący może podświadomie w umysłach dzisiejszych spadkobierców dawnego świata 
amerykańskiego 1 nie stanowi oczywiście głównej przyczyny zatargu, niemniej jednak jest przyczynkiem do splotu zagadnień ekonomicznye:h1 które ten zastarzały spór uaktualniły i nadały 

.t) Po n c h o (hiszp.), czy ta j: ponczo - rodzaj płaszcza , który nakłada się przez głowę . 
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mu ostrość. Jednak jak wszędzie w podobnych wypadkach, tak 
i w tych krajach, oddalonyc,h od centrów cywilizacji, przyczyny 
ekonomiczne pozostają w ukryciu. Boliwia nigdy nie wspomina 
o tern, że dostęp do rzeki Paragwaju jest potrzebny jej, a raczej 
kapitałowi międzynarodowemu, dzierżącemu w niej berło gospo
darstwa, na to by przeprowadzić tamtędy naftociągi, a nie prze
wozić tego cennego płynu niedogodnemi drogami przez ocean 
Spokojny. Również Paragwaj nie głosi, że aneksja Chaco ozna
cza dla agrariuszy ulegalizowanie tytułów własności na wielkie 
obszary, sprzedane im niezbyt prawnie przez rząd w Asuncion. 
Dopóki ceny cyny i miedzi były wysokie, nafta nie była produ
ktem tak poszukiwanym jak to ma miejsce dzisiaj, a imigracji 
rolnej do Paragwaju nie było właściwie żadnej, dopóty spór 
trwał bez większego zaognienia. Co kilka, lub kilkanaście lat 
robił się nieco większy gwałt, zjeżdżali się dyplomaci, podpisy
wali niedotrzymywane nigdy układy i tak jakoś to szło. Jeszcze 
w roku 1926, gdy podczas pobytu w Asuncion zagadnąłem pa
ragwajskiego ministra spraw wojskowych, Luisa Riarta, o sprawę 
uregulowania sporu o Chaco, odpowiedział mi bez chwili waha
nia, że mowy niema o t~m, aby Paragwaj miał kiedykolwiek 
uciec się do rozstrzygnięcia tego problemu siłą. Ale już w dwa 
lata później, gdy istnienie bogactw mineralnych na terenach 
spornych przestało być legendą, a apetyty agrariuszy zostały 
skrystalizowane wyraźnie, tenże sam minister wydał rozkaz za
atakowania fortów boliwijskich w Chaco północnem. 

Najtragiczniejsze w tym sporze jest to, że prowadzą go dwa 
najbardziej upośledzone pod względem politycznym kraje połud
niowo amerykańskie. Wystarczy bowiem wspomnieć że podobnie 
jak ongiś Polska, tak Boliwia w czasach nowszych podlegała 
wielokrotnie rozbiorom, aby ten tragizm dostatecznie uwypuklić. 
Niemal wszyscy sąsiedzi mają w stosunku do niej grzechy na 
sumieniu. I tak naprzykład Chile zagarnęło w r. 1879 olbrzymią 
saletrodajną prowincję Atacama, zaborem tym przecinając Bo
liwji dostęp do oceanu Spokojnego. W r. 1870 Argentyna za
anektowała południową część Gran Chaco, położoną między rze
kami Bermejo i Pilcomayo, w którem, w części przyandyjskiej, 
Boliwja posiadała szereg miasteczek i osiedli1). A wreszcie Bra
zylja w r. 1900 okupowała ziemie, zwane dzisiaj terytorium Acre. 

Co zaś do Paragwaiu, to los jego nie był o wiele lepszy 
od losu nieprzyjaciela. Wprawdzie dokonano na nim tylko jed
nego rozbioru, ale zato gruntownego. Miał on miejsce po nie
szczęśliwej dla tego kraju wojnie, prowadzonej jednocześnie z Ar
gentyną, Brazylją i Urugwajem. Po sześciu latach krwawych bo
jów sprzymierzeni zajęli cały kraj i wymusili na nim traktat, 
w którym rząd zgodził się na oddanie okupantom znacznej części 
terytorjum narodowego. Odpadły wówczas od Paragwaju ziemie 
położone na północ od rzeki Apy, na wschód od rzeki Parany 

1) W historji znany jest fakt usunięcia siłą władz boliwijskich. 
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i na południe od Pilcomayo. Skurtyzowano wówczas ten kraj o 156 tysięcy km. . 
Gdy się pomyśli, że właśnie te dwa najbardziej nieszczęśliwe państwa s.ą z sobą w ostrym zatargu, ogarnia zdumienie nad krętemi drogami, jakiemi kroczy historja. W latach wyswobadzania się kolonij hiszpańskich, konstytuowały się one w granicach wicekrólestw, kapitanij, bądź też a ud ie n ci as czyli okręgów sądowniczych, mających w owe czasy inne znaczenie, aniżeli dzisiaj. Boliwia należała do roku 1776 do wicekrólestwa Peru, jako prowincja Alto-Peru. Po tym okresie czasu weszła w skład nowo utworzonego wicekrólestwa Bueµos Aires, stanowiąc audjencję Charcas. Krótka nowa przynależność administracyjna nie zdołała w okresie przed ruchami wolnościowemi wywołać większego jej zespolenia z ziemiami dzisiejszej Argentyny, wystarczyła jednak aby porwać więzy, łączące ją z Limą. Tern się tłumaczy ruch niepodległościowy w Chuquisaca (obecnie Sucre) i La Paz, niebardzo usprawiedliwiony w owe czasy potrzebami gospodarczemi. Gdy się zważy ponadto, że większość ludu prostego audiencji Charcas mówiła temi samemi językami indyjskiemi, co i ludność Peru, to powstanie niepodległej Boliwji wyda się poprostu nieporozumieniem. Niezależnie jednak od pobudek, które kierowały przywódcami ruchu separastycznego, istnienie Boliwji współczesnej ugruntowało się w przeciągu wieku na solidnych podstawach ekonomicznych, usprawiedliwiających w zupełności potrzebę jej niepodległości politycznej. 

Szymon Boliwar, pogromca Hiszpanów w Ameryce Południowej, od którego nazwiska Boliwia zapożyczyła sobie nazwy, ogłosił w roku 1810 zasadę, że każdy obszar administracyjny, uniezależniający się od korony hiszpańskiej 1 konstytuujący się jako kraj samodzielny zachowuje ziemie, które obejmował w czasach kolonjalnych. Zasada ta, zwana Ut i poss id et is jur is, nie okazała się w stosunkach południowo-amerykańskich dobra, ani nawet możliwe do zastosowania, gdyż między ośrodkami zaludnionemi, znanemi, leżały wówczas olbrzymie obszary pustkowi, względnie terenów zajętych przez niezależne szczepy indyjskie, któremi nikt nie władał. Dopóki środki komunikacyjne nie zostały ulepszone, a ludność niewspomagana imigracją, była nieliczna, dopóty żadnemu państwu nie przychodziło na myśl wytykać szczegółowej granicy, ani, tembardziej, robić kwestii z powodu jakichś kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset tysięcy kilometrów kwadratowych. Dopiero w drugiej połowie wieku XIX, kiedy Ameryka Południowa została już związana z Europą licznemi liniami okrętowemi, kiedy do nowej ziemi obiecanej poczęła płynąć wartkiem prądem rzeka ludzka z przeludnionego Starego Świata, Europy, dopiero wtedy rozpoczęły się spory, kłótnie, a nawet wojny o granice. Typowemi zatargami zbrojnemi tego rodzaju były dwie wojny chilijsko-peruwiańskie, wojna chilijsko-boliwijska oraz paragwajsko - argentyńsko - brazylijskourugwajska. Szereg zatargów załatwiono w drodze dyplomatycz-
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W Kordyljerach, 

nej, a szereg z nich istnieje dotychczas, wywołując od czasu do 
czasu zaognienie stosunków. Ze znaczniejszych należy wymienić 
spór między Peru i Ekwadorem, oraz między Peru i Kolumbją1 ). 

Szereg sporów ponadto musi jeszcze wyniknąć w przyszłości, 
gdyż garnice na wielu odcinkach są dotychczas niewytyczone, 
a ścisłe ich określenie nastręczy niewątpliwie wiele trudności. 

1) W pierwszych dniach m. listopada 1932 roku nadeszło do Europy szereg 

depesz, że spór przerodził się w zatarg zbrojny. Mianowicie na rzece Putumayo 

(dopływ Amazonki) doszło do bitwy między wojennemi monitorami tych pańslw, 

przyczem jeden monitor kolumbijski został zatopiony, a jeden wzięty do niewoli. 
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Wracając do czasu powstania niezależnych organizmów państwowych w Ameryce południowej, to znaczy do pierwszych dziesiątków lat ubiegłego wieku, musimy zaznaczyć, że Gran Chaco nie podlegało wówczas właściwie nikomu i jak wiele ziem innych, było bezpańskie. Nie zapuszczali się tam zarówno mieszkańcy audjencji Charcas czyli Boliwijczycy, jak i mieszkańcy prowincji paragwajskiej z obawy przed wojowniczemi plemionami indyjskiemi, zamieszkującemi licznie ten kraj. 
Teza boliwijska o przynależności Gran Chaco powiada, że a ud je n c ja Charcas, z której Boliwta powstała, obejmowała terytorjum aż .do rzeki Paragwaju, a więc cały obszar obecnie sporny. Fakt ten w połączeniu ze wspominaną już zasadą Uti poss id et is jur is, stwarza dla Boliwji prawo historyczne do suwerennego władania tym krajem. 
Teza paragwajska polega na twierdzeniu, że już od czasów bardzo dawnych wielkorządcy z Asuncion sprawowali faktyc z n ie rządy nad Gran Chaco, a w szczególności czynili liczne ekspedycje przeciw szczepom indyjskim, niepokojącym osady na wschodniem wybrzeżu rzeki Paragwaj. Ponadto, zasadę Ut i poss id et is jur is interpretuje się w ten sposób, że nadawała ona praw o, lecz nie konieczność objęcia granic, ustalonych przez władze hiszpańskie. Dodaje się przytem, że Boliwia nie skorzystała z tego prawa i wskutek tego wejście Paragwaju na jej miejsce nie może być traktowane jako okupacja, lecz tylko i wyłącznie jako wykonywanie władzy suwerennej. 
Pierwsze nieporozumienia graniczne powstały dopiero w pół wieku po wypędzeniu Hiszpanów. Doprowadziły one do zawarcia w dn. 15 września 1879 r. układu, zwanego od nazwisk przewodniczących delegacyj Quijarro (Boliwijczyk) - Decoud (Paragwaiczyk). Traktat ten w art. 2-gim mówił, że: 11Republika Paragwaj zrzeka się na rzecz Boliwii terytorjów, leżących na północ od stopnia geograficznego, przecinającego ujście rzeki Apa i rzekę Pilcomayo; republika Boliwia zaś uznaje ze swej strony terytoria, położone na południe od wymienionej linji aż do głównego koryta rzeki Pilcomayo, jako przynależne do Paragwaju". Niestety, porozumienie to nie zostało ratyfikowane i załagodzony chwilowo spór trwał nadal. 
Następną próbą był traktat Tamayo - Acebal. Na jego podstawie Chaco miało zostać podzielone na trzy części, przyczem część północna została uznana, jako definitywna własność Boliwii, południowa zaś - Paragwaju. Część środkowa pozostała w tym układzie jako sporna, której podział miał być oddany pod arbitraż Leopolda II, króla Belgów. Traktat ten, znacznie dogodniejszy od poprzedniego dla Paragwaju, ratyfikowały ciała ustawodawcze Boliwii w r. 1888. Został on naruszony przez Paragwaj zajęciem zbrojnem miasteczek boliwijskich Puerto Pacheco i Fuerto Olimpo. Akcja ta unieważniła poprzednie negocjacje i spór po dziesięciu latach rokowań znalazł się znowu w tym samym punkcie, w jakim znajdował się sto lat temu. 
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Następną zkolei próbą pokojowego rozstrzygnięcia zatargu 
było zawarcie układu, zwanego Ichazo-Benitez. Właściwy jego 
ustęp brzmiał: ,,Obie republiki ustalają ostatecznie swoje granice 
na teryterjurn leżącem na prawym brzegu rzeki Paragwaju (Gran 
Chaco) na linji prostej, wyprowadzonej z punktu położonego 
nad rzeką Paragwajem w odległości 3 legw 1) na północ od 
miejscowości Fuerto Olimpo i doprowadzonej do rzeki Pilcomayo 
do punktu, w którym przecina ją 60° 28' długości płd. (Green
wich)". Na podstawie tej redakcji terytorium położone na pół
noc od rzeczonej linji miało należeć do Boliwji, położone zaś na 
południe od niej - do Paragwaju. Jak i wiele poprzednich, rów
nież i ten traktat został podpisany, pozostając również świst
kiem papieru. W roku 1907 podpisano do tej umowy protokół 
dodatkowy Pinilla-Soler, ale spór trwał nadal. Również nic nie 
wniósł traktat Ayala-Mujia, który wszystkie poprzednie układy 
anulował i rozpoczynał grę od początku. 

W czasie tych gier i rozmów dyplomatycznych postępował 
wciąż naprzód napół pokojowy podbój ziem spornych. Oba kra
je umocniały się w stronach bliższych swoich centrów, osądza
jąc osadników i ustanawiając garnizony wojskowe. Praca ta 
początkowo uchodziła poprostu uwagi czynników zainteresowa
nych, a ponieważ przeciwników przedzielały setki kilometrów 
pustkowi, więc kroki te nie sprowadzały tak daleko idącego 
rozdrażnienia, któreby miało wywołać reakcję. 

Żywą działalność w kierunku umocnienia się na zachodni em 
wybrzeżu rzeki Paragwaju wykazali najpierw Paragwajczycy. 
Już w roku 1886 wystawili oni forteczkę Fuerto Olimpo na 
miejscu istniejącej w czasach kolonialnych forteczki Fuerto Bor
bon2). Wślad za tern Paragwaj zajął miejscowość boliwijską 
Puerto Pacheco3

) i przemianowawszy ją na Bahia Negra zbudo
wał tam również fort. W dalszym rozwoju akcji posuwania się 
ku północy, sztab z Asuncion ustanowif następujące forteczki: 
Leda, Patria i Galpon. 

Jako obronę, Boliwja ufundowała na odcinku północnym 
forty San Juan i Vitriones, oraz w głębi lądu: Paredes, Pando 
i Mariscal Santa Cruz. Należy stwierdzić, że w czasie stu lat 
niepodległości Boliwja utraciła prawie zupełnie wpływy nad 
rzeką Paragwajem, cofając się daleko w górę jego biegu i utrzy
mując się w posiadaniu właściwie tylko jednego znaczniejszego 
portu, Puerto Suares, leżącego w odległości 30 kilometrów od 
brazylijskiego miasta Corumba. 

Natomiast stan posiadania w Chaco południowem przedsta 
wia się dla Boliwii znacznie lepiej. Wprawdzie okupacja jej i tam 
jest odsunięta daleko od rzeki Paragwaju, jednakże postępy 

1) Legua (hiszp.) - mila, 5 km. 
2) Po wypędzeniu Hiszpanów zajęli ją Paragwajczycy. Po wojnien Para

gwaju z trójprzymierzem (Brazylja, Argentyna, Urugwa"i} została na lat dwadzieścia 
opuszczona. W owym czasie gospodarowała tam Boliwja. 

3) Według wersji boliwijskiej; wersja paragwajska powiada, że miejscowość 
ta została „uwolniona" od okupacji boliwijskiej , w co jednak trudno uwierzyć, 

wiedząc, że P. Pacheco założyli Boliwijczycy. 
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Paragwajczyków na tym odcinku zostały już dawno zahamowane. Sztab boliwijski chciał przedewszystkiem ochronić naturalny szlak, wiodący w głąb lądu, jakim jest rzeka Pilcomayo. Gdyby Paragwajowi tak się udała akcja okupacyjna nad tą rzeką, jak nad rz. Paragwajem, to wówczas całe Gran Chaco, zawarte w klinie jaki te dwie rzeki stanowią, wpadłoby nieodwołalnie w jego ręce. Doceniając strategiczne znaczenie rzeki Pilcomayo, Boliwja umocniła ją szeregiem fortów. Do najważniejszych należą: D'Orbigny, Linares, Ballivian, Esteros, Sorpresa i Chanar. Ponadto, na północny zachód od jeziora Estero Patino (na północ od Pilcomayo) wybudowano jeszcze następujące: Munoz, Cuatro Vientos, Tinfunqe, Alihuata, Saavedra i Arco. 
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Forteczkom tym i garnizonom Paragwaj przeciwstawił swoją 
siec umocnień. W różnych czasach utworzono następujące 
miejsca obronne: General Martinez, Toledo, Boqueron, Rojas 
Silva, Nanava (albo Ayala), Mariscal Lopez, Orihula, oraz szereg 
innych, drobniejszych. Wszystkie one zostały ustawione na linii, 
wiodąceJ od jez. Patino na północ. Ponadto umocnili dolny bieg 
rzeki Pilcomayo (od jez. Patino do ujścia), będący w ich posia
daniu 1), następującemi fortami: Esperanza, Bruguez i Delgado. 

W wyścigu zbrojnej okupacji Chaca, Paragwaj był stroną 
aktywną. On zajmował kraj i wybierał miejsca dogodne dla 
siebie pod forty. Sztab boliwijski wykazywał się inicjatywą de
fensywną. Szedł w ogonie działalności para~wajskiej. Toteż 
z konieczności linja fortów boliwijskich ukształtowała się przy
padkowo, a nadomiar złego przypadkowość ta wypadła na ko
rzyść przeciwników. Mam tu na myśli fakt, że forteczki parag
wajskie leżą nad górnemi biegami dopływów rzeki Paragwaju, 
mając w ten sposób zabezpieczone połączenie wodne z maga
zynami w Asuncion Concepcion podczas gdy Boliwiiczycy po
siadają połączenia wyłącznie bezdrożami (z wyjątkiem fortów nad 
rzeką Pilcomayo). 

Używając słowa fort muszę wyjaśnić, że w Gran Chaco 
nie ma ono tego znaczenia, co u nas. Terminem tym określa 
się wioskę umocnioną rowami strzeleckiemi, w której stacjonuje 
garnizon wojskowy, zwykle bardzo nieliczny. W czasie jednej 
ze swych podróży zwiedziłem szereg takich fort 6 w, a między 
innymi jeden z największych nad rz. Paragwajem - Puerto Pa
checo czyli Bahia Negra. Miał on oprócz umocnień polowych, 
również schrony przeciw ogniowi artyleryjskiemu, oraz pod
ziemne pomieszczenia na magazyny amunicyjne. Jego dowódca 
oznajmił mi z dumą, że garnizon którym dowodzi liczy aż 500 
żołnierzy. Inne załogi liczyły od kilkunastu do dwustu żołnierzy. 

VI. Zatargi zbrojne w roku 1928 i 1932. 

Przez czas trwania wojny światowej spór nieco przycichł. 
Oba kraie cieszyły się świetną koniunkturą gospodarczą i nie 
miały chęci do zatargów. Złoto, płynące w owym czasie sze
rokim strumieniem do Ameryki Południowej, wywierało wpływ 
kojący na wzajemne zadrażnienia. 

Dopiero w roku 1927 sprawa stała si_ę znowu aktualna. 
Rząd boliwijski wystosował wówczas notę do rządu w Asun
cion, w której domagał się rozpoczęcia rokowań na pod
stawie uprzednio podpisanego protokółu Guttierez - Diaz Leon. 
W odpowiedzi na to wezwanie, minister spraw zagranicznych 
Paragwaju, Henryk Bordenave, wystosował dnia 20 grudnia 1927 
roku pismo, które sprawę rokowań zahamowało. Wprawdzie 

1) W roku 1928 nastąpiły na tym odcinku pewne przesunięcia na korzyść 
Boliwii. Mianowicie Boqueron, najsilniejszy z fortów tej grupy, oraz fort Toledu 
zostały zdobyte przez wojska boliwijskie i utrzymane do października 1932 roku. 
W pierwszych dniach tego miesiąca wojska paragwajskie po dwumiesięcznem oblę
żeniu fort Boqueron odebrały. 
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prowadzono jeszcze pertraktacje w Buenos Aires, podczas których zgodzono się na arbitraż, jednakże już pod koniec 1928 r. wojska paragwajskie zaatakowały bez żadnej widocznej przyczyny niektóre forty boliwijskie, dając początek krwawym starciom. Opinia boliwijska zarzucała wówczas Paragwajowi, że wszczął wojnę, aby uniknąć niewygodnego dla siebie arbitrażu. Na pierwszą wieść o akcji Paragwajczyków, uwieńczonej zdobyciem fortu Vaguardia i wycięciem jego załogi w pień1), rząd boliwijski zerwał stosunki dyplomatyczne z Asuncion i wysłał do Gran Chaco odsiecz. 
Powodzenie Paragwajczyków było krótkotrwałe. Już pod drugim fortem/ który usiłowali również zdobyć, pod Galpon, zostali pobici i odparci. Że rząd paragwajski myślał wówczas o wojnie poważnie może świadc1.yć fakt, że szef sztabu głównego wraz z częścią sztabu przeniół się do Concepcion, a więc kilkaset kilometrów bliżej przypuszczalnego teatru wojny. 
Pierwsze krwawe zatargi, zakrojone na większą nieco skalę, zbiegły się dziwnym, a może i nie dziwnym trafem z okresem czasu, w którym stwierdzono ostatecznie istnienie na terenach spornych nafty. I od tej chwili skończyła się łagodność i wyrozumiałość obu stron, z któremi obserwator zatargu uprzednio wciąż się spotykał. Noty stały się groźniejsze, potyczki krwawsze, demonstracje napastliwsze. Ludzie używający tego samego języka, wychowani w tej samej kulturze, wyznający jednego Boga - przestali szukać wspólnej platformy porozumienia. Trudno przesądzać, ile w tern było oddziaływania wielkich przemysłowców naftowych, cynowych, czy też miedzianych, ile brudnych pieniędzy, a ile źle zrozumianego interesu narodowego, bądź zwykłej głupoty. Nie chciałbym oskarżać nikogo, ani nikomu robić krzywdy zarzutami, niemniej jednak w zatargu tym czuć było obcą rękę i obce interesy. Biedne, mało cywilizowane ludy środka Ameryki Południowej nie wiedziały jednak o tern, że były igraszką w rękach wielkiego kapitału w jego gigantycznej grze i brały na serjo wszystkie szumne hasła, rzucane szczodrze przez przywódców. Przeciętny Boliwiiczyk i przeciętny Paragwajczyk przypuszczali, ulegając psychozie, że sąsiad dybie na całość i samodzielność jego ojczyzny i że, ponadto, jest podły i ostatnia kanalja. Ich spór, przeniesiony na nasz grunt, przybrałby groteskową formę zawziętej wojny o to, aby pewne terytorjum nie należało np. do województwa Łódzkiego, lecz tylko i wyłącznie do województwa Poznańskiego. 

Do krwawych zajść z roku 1928 wmieszały się Argentyna2
), Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Liga Narodów. Ich 

1
) Stało się to dnia 6 grudnia 1928 roku. 

2) Spór o Gran Chaco interesuj e do pewnego stopnia również i Argentynę • gdy! ta, pobiwszy Paragwaj w r . 1870, zagarnęła prawem silniejszego jego część położoną między rzeką Pilcomayo i rzeką Bermejo, a więc wchodzącą w skład terenów spornych między Paragwajem i Boliwją. Słowem, Argentyna jest obecnie w posiadaniu znacznego obszaru (75 tysięcy km2) ziem, do których części Boliwja 
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wspólnym wysiłkom udało się doprowadzić przeciwników do 
opamiętania. W przeciągu kilku miesięcy obie strony podpisały 
protokół, na podstawie którego rozpoczęły się żmudne docho
dzenia, mające ustalić przyczyny i sprawców zajść, oraz nie
mniej żmudne rokowania nad podziałem terytorium spornego. 

Bez widocznej zmiany spór trwał do połowy roku 1932. 
W międzyczasie obie strony budowały i uzbrajały w okolicach 

również rości pretensje. Wprawdzie rząd boliwijski nigdy nie ośmieliłby się szep
nąć o tern choćby słówka, niemniej jednak świadomość pretensji istnieje u obu 
narodów. Argentyna jest dzisiaj niezbyt potężna, aby Boliwja mogła marzyć 
o odwecie w stosunku do niej. 
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dostępnych nowe forteczki, podczas gdy w okolicach niedostę, pnych - po staremu, jak od wieków, rządzili lndjanie. Pięknyurodzajny i bogaty kraj wciąż był pozbawiony możności rozwoju i trwał w formach zamierzchłych, jak anachronizm. Wprawdzie rząd paragwajski sprzedał olbrzymie tereny na przeprowadzenie kolonizacj, lecz nabywcy wstrzymywali się od inwestycyj, czekając aż spór będzie rozstrzygnięty 1). Odosobnionym wyjątkiem w tej regule było osadzenie w głębi Chaco, na zachód od Puerto Casado, większej ilości mennonitów2), cierpiących prześladowania religijne w Kanadzie. Skromne budżety obu dość ubogich państw obciążano nadmiernemi wydatkami na zbrojenia i wogó1e przygotowania wojenne. Nienawiść, podsycana nierozsądnemi wystąpieniami nacjonalistów, zbierała żniwo obfite. Kryzys gospodarczy nie przyniósł ani opamiętania ani złagodzenia form zatargu. Przeciwnie, u ludu prostego, skłonnego do lokalizowania zjawisk natury ogólnej, począł ustalać się pogląd, że uregulowanie sprawy Chaco musi wpłynąć dodatnio na położenie gospodarcze. Niewątpliwie jest w tern nieco racji, niemiej jednak ani kryzys światowy, ani niskie ceny cyny i miedzi, na czem najwięcej cierpi Boliwia. czy też takież ceny mięsa i herwy, na czem cierpi Paragwaj, nie są w najmniejszym nawet stopniu zależne od słupów granicznych w Gran Chaco. 
Ciężka atmosfera, wisząca nad państwami współzawodniczącemi w opanowaniu Chaco, stała się w miesiącach letnich 1932 roku nieznośna. Nieustanne demonstracje uliczne prowojenne, oraz wojowniczy nastrój prasy i czynników rządowych zarówno w Asuncion jak i La Paz sprzyjały samorzutnym wystąpieniom poszczególnych oddziałów wojskowvch, rzuconych w odległe stepy i lasy. Niewątpliwie na skutek mylnych wiadomości o agresywnych zamiarach przeciwników, zało.ti forteczek pogranicznych obu państw rozpoczęły w piewszych dniach września 1932 roku szereg aktów zbrojnych, ,,celem - jak mówiły później komunikaty - zabezpieczenia się przed przeciwnikiem". Dzisiaj byłoby bardzo trudno, a może nawet niemożliwe dociec, kto pierwszy kroki wojenne rozpoczął. ParaJ!waj twierdzi, że rozpoczeła je Boliwia zaięciem dnia 9 września małes!o fortu paraj!wajskiego Falcon; Boliwia zaś, przeciwnie, dowodzi, że początek walkom zbrojnym dał Paragwaj zaatakowaniem w tymsamym mniej więcej czasie fortu Boqueron. 
Niezależnie od teJ!o, kto miał słuszność, wojna wybuchła, znacząc na dziewiczych ziemiach Gran Chaco swoie niezatarte ślady. Na szczęście. nie przypomina ona woiny światowej. Nie było tam stałel!o frontu, gdyż nie pozwalała na to rozległość terenu i mała liczebność wojsk. ani ognia „bębniącej1o" z powodu małej ilości artylerji, niemniej jednak krew się lała. 
1) Między innemi zarzutami, Boliwia oskarża Paragwaj, że rząd jego sprzedał kapitalistom argentyńskim olbrzymie tereny w pobliżu rzeki Paragwaj, dopuszczając się tern aktu nielojalności w stosunku do przeciwnika i postępku nieprawnego, gdyż, bądź co bądź, przynależność polityczna tych ziem nie została dotychczas ustalona, w czem oba kraje są zgodne. 
2) Sekta, rozpowszechniona w Ameryce anglosaskiej. 
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lndjanka andyjska przy prymitywnych żarnach. 

Ośrodki oporu i natarcia znajdowały się na dwóch obsza
rach, nie połączonych z sobą liniami komunikacyjnemi. Działały 
one zupełnie niezależnie od siebie. Jeden z nich leżał na połud
niu, w bliskości rzeki Pilcomayo, drugi zaś na północy, nad rze
ką Paragwajem (w bliskości rozlewisk ujściowych rzeki Otuquis). 
Obie te rzeki zbiegają się poniżej Asuncion, tworząc ze spornego 
Gran Chaco gigantyczny klin, wbity między Boliwję, Argentynę 
i Paragwaj. Na jego bokach i w ich bliskóści leżały oba ośrodki 
walk. Wnętrze - bezludne, względnie przez dzikie szczepy 
indyjskie zamieszkane stepy - stanowiły dziurę, rzadko nawie
dzaną przez patrole konne i samoloty wywiadowcze. 
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Wodzowie indyjscy z nizin przed parlamentem w La Paz. 

Już od samego początku zatargu punkt ciężkości przesuną
się na południowy odcinek frontu. Boliwijczycy, mający za pod
stawę fort Boqueron, usiłowali za wszelką cenę dotrzeć do ujścia 
Pilcomayo, gdzie oddawna pragną założyć swój port rzeczno
morski. Odcinek północny, odległy o kilkaset kilometrów od po
łudniowego, nie przedstawiał dla przeciwników większego zna
czenia. Poszerzenie czy zwężenie granic w tamtych stronach 
było dla obu krajów wzlędnie obojętne, a drobne zatargi gra
niczne nie wywołały większego oddźwięku w sztabach głównych. 

Zadanie armji boliwijskiej było bardzo trudne z powodu 
dużego oddalenia placu boju od podstaw operacyjnych. Aby 
moJ!ła ona posunąć się ku wschodnim krańcom terytorjum spor
nego (nad rzekę Paragwaj), musiałaby zbudować olbrzymią sieć 
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etapów. Wykonać tego jej dowództwo nie potrafiło z przyczyn 
natury organizacyjnej oraz małej liczebności wojsk. Brak etapów 
przyczynił się do szeregu klęsk, poniesionych przez Boliwję. 
Wszystkie pozycje, uzyskane w roku 1928, zostały stracone z po
wodu nieregularnego dowozu żywności i amunicji, oraz zbyt 
opieszałego nadsyłania „marszówek". 

W przeciwieństwie do boliwijskiej, armja paragwajska nie 
miała trudności, wynikających z charakteru kraju. Jej podstawy 
operacyjne leżały blisko teatru wojny i były dobrze związane 
z linją fortów. 

Najzaciętsze walki, w których brały udział obok różnych 
rodzajów broni również eskadry samolotów,1) toczyły się pod 
Boqueron, który chcieli Paragwajczycy zdobyć za wszelką cenę. 
Dowództwo boliwijskie zdawało sobie niewątpliwie sprawę z te
go, że upadek tego fortu przekreśla wszelkie jego możliwości 
ofenzywne. Cofnięcie się jednakże poza jezioro Patino w końcu 
października nastąpiło. Była to niepowetowana klęska, po której 
pierwsze skrzypce w zatargu trzeba było znowu powierzyć dy
plomacji. Obecnie stan wojny wciąż trwa, jednakże aktywność 
obu stron jest minimalna. 
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1) Jeden z komunikatów prasowych paragwajskiego sztabu głównego 
z września 1932 roku wspomina o dzielnej postawie lotnika Rochola w bitwie 
pod Boqueron. Ów Rochol jest synem zniemczonego Polaka ze Śląska, którego 
poznałem osobiście podczas pobytu w Asuncion. 
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EDWARD RUHLE 

JEZIORO HAŃCZA 
NA POJEZIERZU SUWALSKIEM 
DER HAŃCZA-SEE AUF DER SUWAŁKEN SEENPLATTE. 

W stęp. 

Wschodnia, najwyższa częsc pojezierza Prusko - Mazurskiego, 
zwana w literaturze naukowej pojezierzem Suwalskiem, jest obsza
rem typowej i młodej morfologji lodowcowej. Jest to wyżyna dylu
wjalna, urozmaicona pasmami wzgórz morenowych, licznemi dolinami 
i rynnami lodowcowemi, zajętemi w większości przez jeziora. One 
to stanowią najcharakterystyczniejszą cech~ krajobrazową, stąd po
chodzi nazwa pojezierza. 

Wśród licznych jezior Suwalszczyzny w północno - zachodniej 
części znajduje się jezioro Hańcza, już dawniej znane jako jedno 
z najgłębszych i najciekawszych z wód śródlądowych w Polsce. 

Okolice Hańczy posiadają swoją literaturę naukową rozproszo
ną po różnych wydawnictwach. Pierwsza wzmianka o jeziorze Hań
czy pojawiła się u Po ł u ja ń ski ego w jego „ Wędrówkach po gu
bernii f\ugustowskiej" (14). 

Poważne studjum, dotyczące limnologji w dawnych guberniach 
łomżyńskiej i suwalskiej, opublikował w r. 1914 ichtjolog rosyjski 
E g I i t (2). W studjum tern znajdujemy pierwszą wzmiankę o głę
bokości jeziora Hańczy (,,powyżej 100 m") i dane dotyczące jego 
powierzchni. 

W ostatnich latach Lityński (12) w pracy swej p. t. ,, Próba 
klasyfikacji biologicznej jezior Suwalszczyzny na zasadzie składu zoo
planktonu", wskazuje na Hańczę, jako na najgłębsze jezioro Suwalsz
czyzny, odznaczające się specjalnemi cechami fizykalnemi i bio
logicznemi. Uwagi Lityńskiego przypomniały obserwacje Eglita 
nad Hańczą, jako najgłębszem jeziorem niżu północno - europej
skiego. 

W roku 1927 ukazuje się praca Pietkiewicz a (13) o mor
fologji zachodniej części pojezierza Suwalszczyzny. Jakkolwiek 
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w studjum tern Pietkiewicz omawia morfologję tylko południo
wego krańca jeziora Hańczy, stanowi to jednak dla mnie podstawę 
rozważań, dotyczących budowy geologicznej okolicy i genezy je
ziora Hańczy. 
. Równocześnie z publikacją Pietkiewicz a pojawił się artykuł 

S l e d z i ń s ki e g o (15) p. t. ,, O jeziorach Suwalskich", w którym 
autor podaje kilka uwag i cyfr dotyczących głębokości Hańczy. 
Według Śledzińskiego największa głębokość wynosi 104,5 m. 
Pomiary te, jakkolwiek wykonane z lodu, budzą wątpliwości co do 
swojej dokładności, z powodu użycia do pomiaru linki konopnej. 

Wymienić tu jeszcze należy pracę Koźmińskiego (7), który 
badał warunki fizyko-chemiczne naszego jeziora. We wstępie do 
swej ciekawej pracy autor podaje krótką charakterystykę topogra
ficzną oraz literaturę dotyczącą jeziora Hańczy. 

Badania morfologiczne i batymetryczne przeprowadziłem w lipcu 
1930 r. Praca ta mogła być urzeczywistniona dzięki instrumentom 
mierniczym i hydrograficznym Zakładu Geograficznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Za rady i wskazówki składam Panu Profesorowi 
Le n ce w i cz o w i serdeczne podziękowanie. Jednocześnie dziękuję 
Koleżance H. Radlicz-Korytowskiej za pomoc w pracy terenowej. 

I. P O Ł O Ż E N I E. 

Jezioro Hańcza leży pod 54° 16' szerokości geogr. półn. i 22° 49' 
długości geograficznej na wschód od Greenwich na wysokości 227,2 m 
n. p. m. w odległości 20 km na północny-zachód od Suwałk, w po-

. bliżu zetknięcia się granic Polski z granicami Litwy i Niemiec. 
Jest to najwyższa część pojezierza Suwalskiego, wysokości wzgórz 
w najbliższej okolicy Hańczy wynoszą 294 m, cokolwiek zaś dalej 
pod Wiżajnami osiągają 299 m. 

Znaczne wzniesienie tego obszaru jak i spadek jego w kilku 
kierunkach sprawiły, że stanowi on ważny węzeł hydrograficzny, na 
którym zbiegają się działy wodne dopływów Niemna i Pregoły. 

Jezioro Hańcza daje początek rzeczce uchodzącej do Niemna, 
poniżej Grodna, jako Czarna Hańcza. Obszar zbiornikowy jeziora 
sięga na północy pod Wiżajny, obejmując małe jeziorko Jegliniszki, 
spływające do niego wąskiem strumykiem. Od wschodu i północy 
przylega dorzecze Szeszupy i Szyrwinty, należące do Niemna, z za
chodu zaś graniczy z dorzeczem Błędzianki, należącem do Pregoły. 

Zbiornik hydrograficzny jeziora Hańczy_,, nie stanowi wyraźnie 
wyodrębnionej całości. Wskutek tego, że znajduje się on w najwyż
szej części pojezierza, działy wodne nie wszędzie stanowią rozgrani
czenie dorzeczy. W północnej części, w okolicy Wiżajn, kierunki 
odwodnień przedstawiają się niezdecydowanie. Istnieje wiele bez
odpływowych zagłębień, a nawet największe jezioro w tej części 
pojezierza, Wiżajny, jest bezodpływowe. Działy wodne przebiegają 
po obszarze chaotycznie rozrzuconych drobnych wzgórz i zamknię
tych kotlinek, na dnie których znajdują si~ często torfowiska. Do
piero w części południowej zbiornika Hańczy, sieć rzeczna zaryso
wuje się wyraźniej. Odwodnienie odbywa się przez wykorzystanie 
dawnych dolin i rynien lodowcowych. 
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Dział wodny, odgraniczający zbiornik Hańczy od Błędzianki, przebiega na zachód od jeziora, najwyższemi punktami terenu trzymając się średniej wysokości 260- 280 m. Charakterystyczną cechą tego działu jest to, że znajduje się on na krawędzi doliny Błędzianki, pozostawiając na wschód znaczne obszary odpływające do jeziora Hańczy. Zupełnie inaczej przedstawia się wschodni odcinek działu. Ponieważ obszar leżący na wschód jest silnie pożłobiony przez erozję wód lodowcowych, czego dowodem jest wiele lodowcowych rynien i dolin o płaskich dnach, więc dział wodny jest tu bardzo urozmaicony. Przebiega on przeważnie wpoprzek garbów i dolin, a wysokości jego są niższe. Dział ten biegnie w odległości kilkuset metrów od wschodni-eh brzegów jeziora. 
Zbliżenie działu wodnego w tej części jeziora ma swoje uzasadnienie. Jezioro Hańcza leży na poziomie 227,2 m n. p. m., gdy w odległości 2 km na E najbliższe jeziora Kamenduł i Jaczno leżą na wysokości 161- 163 m, teren więc opada tu stromo do dorzecza Szeszupy. Powoduje to silniejsze pogłębianie dolin i przesuwanie działu wodnego na korzyść dorzecza Szeszupy, przez co dział wodny zbliża się do jeziora Hańczy. 

2. M E T O D A P O M I A R U. 

Pracę pomiarową przeprowadziłem przy pomocy stolika mierniczego, alidady z suwakiem, (alidade autoreductrice Peigne) 3 metrowej łaty z dwiema tarczami i deklinatora o igle 12 cm. Głębokość odmierzana była sondą w postaci czerpaka dwutalerzowego zawieszonego na kołowrocie z automatycznym zegarowym licznikiem, dającym całkowitą gwarancję dokładności. Jako materjału kartograficznego użyłem mapy w podziałce 1 :25 OOO. Mapa ta ze wszystkiemi szczegółami hypsometrycznemi i sytuacyjnemi została powiększona do skali 1 :10 OOO w celu uzyskania większej powierzchni dla łatwiejszej pracy. 
Pracę pomiarową i wytyczenie ciągów poprzedziło przeprowadzenie wywiadowczego sondowania dla zorjentowania się w rozkładzie głębokości i charakterze dna, co miało posłużyć dla zaprojektowania kierunków sondowań. 
Kierunki ciągów sondowań zostały przystosowane do kształtu jeziora. Ponieważ jezioro posiad·a kształt wydłużony z północy na południe, najodpowiedniej było wykonać szereg profili o kierunku wschód-zachód, dających najlepsze zarysy misy jeziornej. Na całej długości jeziora, wynoszącej 4535 m, przeprowadzono 28 ciągów czyli, że średnio ciągi wypadały w odstępach 160 m. Odległość pomiędzy niemi nie była jednakowa, zależała od głębokości jeziora na danym ciągu i dostępności wybrzeża. 
Prace pomiarowe były utrudnione stromemi brzegami jeziora, często zadrzewionemi, a także wskutek znacznych deklinacyj magnetycznych, zmieniających się na niewielkich przestrzeniach. Zastosowano tu nieco zmodyfikowaną metodę, użytą i opisaną w pracy Lencewicza (10) p.t. ,,Jeziora Gostyńskie", str. 5. Metoda nasza różni się tern od opisanej, że nie prowadzono jednolitego ciągu stoliko-
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wego wzdłuż brzegów, lecz ciągi lokalizowane były na stoliku na 
podstawie wcięć. 

Przy pomiarze głębokości wydobywano za każdym razem prób
ki osadów z dna jeziornego, z których część była zabierana do bliż
szego zbadania laboratoryjnego, część zaś określana na miejscu 
makroskopowo. 

Zastosowana metoda pomiarów była najodpowiedniejszą, jakiej 
można było użyć z łódki. Odchylenia lokalizacji punktów nie prze
kraczają nawet kilku metrów. Pomiar zaś głębokości, w okresie 
pięknej bezwietrznej pogody, pozwalał na długotrwałe unierucho
mienie łodzi i zupełnie pionowe opuszczanie sondy. To też odchy
lenia w pomiarze głębokości nie przekraczają kilku centymetrów. 

3. MORF OL O G JA OK OL I CY. 

Przeprowadzone badania pozwalają na podanie ogólnego pro
filu geol0gicznego okolicy jeziora Hańcza. W najniższej części brze
gów jeziora, pod cienką warstwą usypisk i moreny wierzchniej, wy
stępuje zazwyczaj typowa glina zwałowa. Powierzchnia jej jest nie
równa, w niektórych miejscach wznosi się do 235 m, w innych opada 
poniżej poziomu jeziora. Barwa gliny morenowej jest ciemno-bru
natna, czerwona, a w stanie wilgotnym niekiedy prawie czarna. 
Znajdują się w niej rozrzucone bezładnie w nierównej ilości i róż
nej wielkości głazy. Niekiedy występują większe skupienia głazów 
narzutowych krystalicznych, pomieszanych ze skałami wapiennemi 
i innemi skałami osadowemi, wśród których dość często spotyka 
się zielone piaskowce. Oprócz otoczaków skał twardych, częste są 
w morenie wkładki glin i piasków obcych. Glina morenowa jest 
przeważnie dość zwięzła i plastyczna, poprzedzielana żyłami i so
czewkami piasku. Często występują w niej blisko powierzchni, białe 
i sinawe żyłki wapienne. Glina ta zawiera naogół znaczne ilości 

wapna; jest to typowy margiel lodowcowy. 

Powyżej margli i glin lodowcowych leżą piaski warstwowane 
różnej miąższości, nieprzekraczającej jednak 15- 20 m. Występują 
w nich grube otoczaki krystaliczne, obok ziarn kwarcu i skaleni, 
wskazuje to na lodowcowe pochodzenie piasków. Oprócz żwirów 

i otoczaków krystalicznych, znajdujemy rzadkie drobne otoczaki 
wapieni, krzemieni i piaskowców. Uwarstwienie piasków jest dość 
charakterystyczne - cienkie ich warstewki mafą najrozmaitszy kie
runek i upad, krzyżują się pod różnemi kątami, lub łączą się ze 
sobą w soczewkowate gniazda. Niekiedy między warstewkami pia
sku, najczęściej w pobliżu jego stropu, występują soczewy drobnego 
iłu i gliny, częstokroć znacznej grubości, jak np. pod Smolnikami 
na wschód od jeziora, gdzie miąższość soczewki gliniastej przekracza 
3 metry. Piaski warstwowane są bardzo często w stropie zaburzone, 
a niekiedy silnie sprasowane, co się daje wytłumaczyć ciśnieniem 

lodowca. 
Na piaskach warstwowanych leży żółtawo-szara piaszczysta glina, 

zwykle zawierająca znaczną ilość głazów narzutowych różnej wiel
kości. Glina ta, przeważnie piaszczysta, miejscami przechodzi w czy-
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sty piasek zwałowy. Należy , sądzić, że górna warstwa moreny, po
krywającej cały obszar jest rezultatem kilkakrotnego nasunięcia lodowca i dlatego topografja powierzchni jest nadzwyczaj zawiła. 

Profil obszaru, leżącego na wschód od jeziora w odległości 2 km, przedstawia się inaczej. W świeżo wykopanej studni w Sto
łupiance, jak również i w kilku odkrywkach znajdujących się na 
różnych poziomach we wsi Przełomka, brak piasków warstwowanych, występują tu jedynie grube jednolite pokłady gliny, względnie piasku zwałowego. Podobnie w wielu odsłonięciach stromego stoku doliny Błędzianki nigdzie nie widać piasków warstwowanych tego typu, co w pobliżu jeziora. Piaski warstwowane związane są 
więc z najbliżs:µł okolicą jeziora Hańczy, a następnie na wschodzie z zagłębieniem Szeszupy. 

W morfologji okolicy jeziora można wydzielić dwa różniące się między sobą fragmenty. Pierwszy obejmuje część zachodnią, oraz południową, stanowiące typową, wyraźnie zarysowaną wyżynę dyluwjalną. Drugą częścią są okolice leżące na wschód i północny wschód od jeziora, stanowiące powierzchnię silnie zoraną i zerodowaną. 
Wyżyna zachodnia rozciąga się pomiędzy jeziorem Hańcza na wschodzie, a doliną rzeki Błędzianki na zachodzie, górując nad jeziorem i doliną 45- 55 m i opadając bardzo stromemi stokami i urwiskami. W południowej części, w pobliżu wsi Kruszki, najwyższe punkty wznoszą się do 253 m, gdy, na północy pod Miernikami najwyższe wzniesienie osiąga 294 m. Srednia wysokość tej powierzchni wynosi około 260 m. Część południowa wyżyny pocięta jest głębokiemi wąwozami, w których leży oz Turtulski. Południowy wąwóz o kierunku NW-SE, stanowiący przedłużenie doliny Błędzianki i leżący na północ od poprzedniego, jest znacznie szerszy. W górnej części posiada wąskie tarasy i świadki wznoszące się około 2 m nad dno doliny. W wyższych częściach doliny przylegająca powierzchnia wyżyny dyluwjalnej jest wyrównana i tworzy wąskie skrawki tarasów. W najniższej, wschodniej części, dolina ta wypełniona jest grubą warstwą torfu. 
Wyżyna dyluwjalna na południu nie stanowi pierwotnej powierzchni moreny dennej, jest ona bowiem znacznie wyrównaną a wykazuję jedynie zdrumlinizowanie. Najwyższe miejsca to wzgórza morenowe. P i e t k i e w i c z wyróżnia na tej wyżynie ciąg moren 

czołowych, idący z północnego zachodu z okolic wsi Bućki na wieś Kruszki i Malisowiznę. Są to kilkunastometrowej wysokości wzgórza, rozrzucone nieregularnemi grupami, leżącemi w pobliżu wąwozów i dolin Kuzikówki i Hańczy. Zbudowane są z piasku z licznemi głazami, niekiedy pokryte gliną. Należy sądzić, że są one związane genetycznie z utworami morenowemi, leżącemi w północnej części doliny rzeki Hańczy, wyróżnionemi przez Pi et k i ew i cz a jako morena drugiej oscylacji. 
Ze wzgórzami temi łączą się rumowiska skalne, leżące na wschodnim brzegu rzeki Hańczy, które w topografji nie zaznaczają się, są jednak bardzo obfitemi w głazy rumowiskami tak, że spra

wiają wrażenie sztucznie ułożonego bruku. W części południowej 
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wyżyny od strony wschodniej, przypiera do jeziora wyraźne wzgórze 
morenowe, zbudowane z piasku i pokryte jedynie na wierzchu gła
zami. Odsłonięcia na jego stoku wykazują drobny piaszczysty mater
jał silnie sprasowany i zgnieciony tak, że całe wzgórze jest wyciśnięte. 

Rozpatrując szcz.egółowo część północną wyżyny, można na 
niej wyróżnić szereg wzgórz, układających się w kierunku z północo
zachodu na południo-wschód. Kilka odosobnionych wzgórz wznoszą
cych się o 6-8 m nad okolicą ciągnie się bezpośrednio na północ 
od doliny wsi Przełomka. Są to przeważnie wzgórza o piasczystym 
materjale z licznemi głazami w stropie. Nad jeziorem, koło wsi Prze
łomka, znajduje się najwyższe wzgórze osiągające wysokość 270 m, 
czyli że wznosi się ono przeszło 40 m nad poziom jeziora. Szczyt 
jego obniża się ku zachodowi. Na wierzchołku spotyka się wiele 

Fig. 1. 

Fragment wyżyny dyluwjalnej na zachód od jeziora Hańcza. 

Podziałka 1 : 25 OOO. 

Poziomnice i punkty wysokości w są1niach. 

głazów o znacznych rozmiarach (3 m średnicy). Podłużne wzgórze, 
zgodne z kierunkiem jeziora, przechodzi ku południowi w strorhy 
półwysep. Na północy, w przedłużeniu wzgórza, leżą na powierzchni 
moreny dennej ogromne zwały głazów. Układ materjału jak i kształt 
wzgórza wskazuje jasno na to, że mamy tu do czynienia z t. zw. 
moreną czołową wyciśnięcia (Staumorane). 

Na równoleżniku Mierkiń ciągnie się najwyraźniefszy jednolity 
pas wzgórzy. Na zachodzie rozpoczynają się one nad brzegiem Błę-
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dzianki i ciągną się do jeziora Hańczy. Są to obszerne pagórki 
o stromych północnych stokach. Wysokość większości z nich wy
nosi około 280 m, a najwyższe osiąga 294 m. W nielicznych od
krywkach, pogłębionych sztucznie, obserwowałem grube piaski żwi
rzaste z dużemi głazami. Głazy w znacznej ilości leżą tu jednak 
nietylko na wzgórzach, ale także na równej powierzchni i w prze
cinających powierzchnię wyżyny płytkich dolinkach. Głazy, miej
scami bardzo wielkie, leżą tu częściowo na żwirze i piasku, a czę
ściowo na glinie. Płaty piasku i gliny nie wykazują szczególnej pra 
widłowości w ułożeniu. 

Powierzchnia wyżyny jest nieregularna i falista; występują tu 
płaskie, podłużńe grzędy, przedzielone łagodnemi obniżeniami (fig 1). 
Na wyżynie, mimo trudno przepuszczalnych warstw gliniastych, 
brak jest powierzchniowego odpływu. Poszczególne zagłębienia 
tworzą zamknięte zbiorniki, zazwyczaj wypełnione torfem. Sądzę 
jednak, że zagłębienia te posiadają ukryty podziemny drenarz za 
pomocą przewarstwień piaszczystych w glinie, lub też w war
stwach piasków, czego dowodem są źródła i wysięki wody w naj
bliższej okolicy na stromych stokach jeziora. Np. na NE od wsi 
Mierkiń o 6- 7 m, poniżej głównej drogi, znajduje się źródło, z któ
rego czerpie wodę znaczna część wsi. Większe i obfitsze źródło 
tryska w pobliżu folwarku Hańczy, wypływając na poziomie dolnych 
glin zwałowych na wysokości 234 - 235 m. Oprócz tego znajdują 
się jeszcze drobne wysięki, wypływające często nieznacznie nad 
powierzchnią wody. 

Ku północnemu wschodowi wyżyna łagodnie opada w kierunku 
obniżenia, ciągnącego się na północ od jeziora. Morfologja tego 
zagłębienia jest nadzwyczaj zagmatwana. W pobliżu brzegu jeziora 
na poziomie 133 m znajduje się kopulaste wzgórze, 5- 6 m wysokie, 
zbudowane z gliny zwałowej, z licznemi drobnemi głazami. Ma 
ono charakter moreny czołowej i przedłuża się na północ, przy
bierając charakter obszernego wzgórza, które zatarasowało dawną 
szeroką dolinę, jaką widzimy na północnym wschodzie. Dolina 
ta częściowo została odnowiona przez rzeczkę, płynącą z jeziora 
Jegliniszki, to też stok wzgórza morenowego od wschodu ma wy
raźne podcięcie erozyjne. 

Na wschód od tej doliny wznosi się niewielki odosobniony ob
szar wyżyny dyluwjalnej, znacznie zniszczonej przez erozję. Na po
wierzchni leżą gliny zwałowe silnie piaszczyste. Na stokach w po
bliżu jeziora w kilku miejscach występują piaski warstwowane. 
W miejscach najwyższych w pobliżu punktu 269 i pod Dzierwanami 
leżą liczne głazy, o średnicy 2 m. Przez środek tego skrawka wy
żyny przebiega wąska rynna, uchodząca do Hańczy koło Lanowizny. 
Wylot dolinki znajduje się o 7 m powyżej poziomu jeziora i jest 
od południa zabarykadowany niewielkiem wzgórzem morenowem, 
którego materjał pokrył cały stok wyżyny. Ku wschodowi wyżyna 
opada stromemi urwiskami o 45 m wysokości w kierunku zagłębie
nia górnej Szeszupy. 

Pomiędzy depresją Szeszupy a jeziorem Hańczą przebiega 
kilka zagłębień, przedzielonych garbami. Brózdy te i garby sta-
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nowią środkowy odcinek brzegu wschodniego, odmiennego od po

zostałych brzegów. Brózdy posiadają profile o stromych stokach 

i płaskim dnie. Ku zachodowi opadają one często poniżej poziomu 

jeziora, tworząc niegłębokie zatoki, względnie oddzielne jeziorka. 

Podłużne grzbiety wznoszą się 20 - 25 m nad doliny. Płaska po

wierzchnia i materjał piaszczysty warstwowany wskazuje, że mamy 

tu do czynienia ze świadkami erozyjnemi dawnej wyżyny. Rynny 

Fig. 2. Zachodni brzeg jeziora Hańczy. 

jak i garby uległy zlodowaceniu. Dowodem tego są liczne skupie

nia głazów, zamykające poszczególne dolinki, tworząc bezodpływo

we kotliny. Charakterystyczną cechą jest to, że głazy znajdują się 

zazwyczaj nie w zagłębieniach ani na garbach, lecz na stokach. 

Powierzchnia tego obszaru pokryta jest cienką warstwą more

ny, posiadającej w zagłębieniach charakter gliny zwałowej, zaś na 

wzgórzach moreny piaszczystej. Ku południOW!;:mU wschodowi de

presja górnej Szeszupy tworzy półkolistą zatokę, w której leży wieś 

Wodziłki. Pietkiewicz, badając ten odcinek, nazwał go „amfite

atrem lodowcowym", w którym występuje silne zdrumlinizowanie 

i tendencja kierunkowa. f\mfiteatr ten ku południowi ma wylot na 

dolinę Hańczy pod wsią Szeszupka. 
Obserwując jezioro i jego okolicę z któregokolwiek wzgórz 

można zauważyć, że jezioro Hańcza leży w dnie głęboko wyorane

go zagłębienia. Kierunek tego potężnego na .30 - 40 m głębokiego 

rowu jest z N - S. Wyżyna dyluwjalna otaczająca jezioro utrzymuje 

się i dalej na tej samej wysokości. Dopiero w najbliższej okolicy 

jeziora, w odległości 100 - 200 m od brzegu, opada stromym urwi

skiem. Ten fakt sprawia, że jezioro Hańcza różni się znacznie od 
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większości jezior polskich, które posiadają łagodne brzegi. Brzegi 
zachodni i wschodni różnią się na naszem jeziorze tak znacznie, że 
należy omówić je • odzielnie. 

Linja brzegowa zachodnia przebiega zgodnie z krawędzią wy
żyny dyluwjalnej, posiadającą tu wysokość 250 - 270 m. Zarys kra
wędzi wyżyny jest zgodny nawet w drobnych szczegółach z zary
sem linji brzegowej (fig. 2). 

Fig. 3. Fragment brzegu zachodniego jeziora Hańczy. (Brózdy i garby 
na stoku wyżyny). 

Na północy linja brzegowa tworzy wyraźnie i regularnie zary
sowane półkole. Na SE od Mierkiń następuje odchylenie brzegu 
ku zachodowi i tu znajduje się pierwsza zatoka. Poczynając od tej 
zatoki linja brzegowa posiada kierunek południowy. W pobliżu pro
stokątnego półwyspu jezioro osiąga największą szerokość. W części 
środkowej brzeg tworzy rozwartą zatokę, na której południowym 
krańcu znajduje się wzgórze pod wsią Przełomka. Od strony połu
dniowej do wzgórza tego przylega wysoki półwysep, połączony 
z brzegiem wąskim przesmykiem. Półwysep ten oddziela od je
ziora obszerną zatokę, znajdującą się u wylotu dolinki Przełomskiej. 

Brzeg zachodni na całej długości, stromy, pokryty jest cienką 
warstwą gliniastej moreny, zapobiegającej powstawaniu zsuwów, które 
mogłyby się utworzyć przy wyklinowywaniu się warstw piaszczystych. 
Jedynie w nielicznych miejscach, gdzie kąt spadku brzegów wynosi 
przeszło 50° - 60°, tworzą się drobne odsłonięcia prawie zupełnie 
niedostępne i przedłużające się pod powierzchnię wody. Brak więk
szej liczby obsunięć i całkowite pokrycie trawą, względnie krzewa
mi, bardzo stromych brzegów jeziora sprawia surowe i groźne wra-
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ż.enie. Stromość stoków powoduje, że przejście zachodnim brzegiem 
jeziora jest bardzo utrudnione, a częstokroć możliwe jedynie kra· 
wędzią wyżyny. W przeciwieństwie do innych jezior niżowych Hańcza 
posiada w niewielu miejscach platformy przybrzeżne. 

Dokładnie rozważając stok brzegu zachodniego zauważamy, że 
nie jest on równy, przeciwnie, posiada bardzo drobną rzeźbę. Pro· 
stopadle do linji brzegowej, na stoku, znajdują się drobne brózdy 

Fig. 4. Kamienisty brzeg Hańczy 

i garby o kilkometrowej amplitudzie. Odległość pomiędzy poszcze· 
gólnemi zagłębieniami nie przekracza zazwyczaj 200 m. Są to jakby 
szeregi równoległych fal wyciągniętych w jednym kierunku, bardzo 
charakterystycznie i wyraźnie zarysowane (fig. 3, 8 i 9). 

Profil poprzeczny dna brózdy posiada strome stoki i płaskie 
dno. Profil podłużny, stromy w części górnej i łagodny w dolnej, 
brak w krawędzi wyżyny zacięcia erozyjnego, które wskazywałoby na 
przepływ wody, wszystko to świadczy, że jest tO" forma niezwiązana 
współczesnemi czynnikami erozyjnemi. Garby mają profil poprzecz· 
ny półkolisty, w podłużnym profilu występuje odcinek górny łagod· 
ny, dolny zaś zazwyczaj urwisty. W przeciwieństwie do brózd, które 
posiadają profil wklęsły, tu występują profile wypukłe. Bliższe wni· 
kanie w szczegóły morfologji wykazuje bogactwo form, jak np., 
większy garb w połowie stoku dzieli się na dwa mniejsze, między 
któremi znajduje się nieckowate zagłębienie. 

Krawędź i stok wyżyny są więc urozmaicone szeregiem brózd 
i garbów, wskazujących wyraźnie jeden kierunek, a mianowicie pro
stopadły do linji brzegowej. Charakter garbów i brózd wskazuje, że 
nie są to kształty erozyjnego pochodzenia, a raczej przypominają 
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formy związane z drumlinizacją. Częste głazy na stokach a także i na brzegach wyżyny, na której powstały w kilku miejscach obfite zwały, wskazują, że lodowiec posuwał się z niecki jeziora i objął nawet krawędź wyżyny. Podobne formy widać także na wschodnich stokach wzgórza wsi Przełomka. Fakty te są bardzo ważne dla wyjaśnienia genezy jeziora. 

Fig . 5. Środkowy odcinek brzegu wschodniego. 

Platforma przybrzeżna na zachodnim brzegu występuje nieznanemi odcinkami. Na południu w zatoce pod wsią Przełomka i na północ od wzgórza tej wsi występuje rodząj żwirzastej plaży, usłanej głazami. Załamanie stoku na platformie brzeżnej jest tak małe, że nawet w planie 1 :1 O OOO strefa litoralna nie uwidacznia się. Szersza cokolwiek platforma brzegowa występuje w zatoce pod wsią Mierkinie, gdzie pasem 20 m rosną bardzo rzadkie na Hańczy trzciny. W pozostałej części brzegu stok nadwodny przechodzi bezpośrednio w stok podwodny. Jedynie tylko działalność wody powoduje nieznaczne podcięcia stromych brzegów. · 
Wzdłuż brzegu ciągnie się nieprzerwany wał głazów często kilkometrowej wielkości (fig. 4). Nagromadzenie głazów jest tak znaczne, że sprawiają one wrażenie sztucznie ułożonych tam. Grubość warstwy głazów przekracza często 2 metry. 
Inny jest charakter brzegu wschodniego. Jedynie na krańcu północnym i południowym ma on charakter ciągłego i stromego stoku. W środkowej zaś części brzeg jest niższy, przecięty wieloma brózdami. Linja brzegowa jest tu urozmaicona, posiada kilka płytkich zatok i różnego kształtu półwyspów (fig. 5). W północnej części, pod osadą Łanowizna, wrzyna się głęboka zatoka. W miejscu tern jezioro osiąga znaczną szerokość, Ku południowi znajdują 
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się dwa niewielkie półwyspy, przyczem północny posiada kopulaste 
wzniesienie, oddzielone od brzegu płaską torfiastą brózdą. Drugi 
półwysep w pobliżu osady Cisowa Góra, jest płaskim i niskim pół

wyspem usianym ogromnemi głazami. Jeden z głazów ma prze
szło 4 m średnicy i 2 m wysokości (fig. 6). ,Od strony jeziora 
półwysep ten tworzy kamieniste rumowisko, pozbawione roślinności, 

Fig. 6. Głaz na brzegu wschodnim jeziora Hańczy. 

łagodnie opadające w kierunku jeziora (fig. 7). Na tym odcinku 
brzegu, dno jeziora opada łagodnie, występuje przeto miejscami 
piaszczysta plaża. Na północ od Błaskowizny brzeg nie posiada jed
nolitego charakteru. W kilku miejscach jest wysoki, w innych znów 
znacznie się zniża. 

Na brzegach Hańczy nie występują ani tarasy ani wały brze
żne, które wskazywałyby na różnice i wahania poziomu wodnego. 
Jedynie w dwu zatokach, 0,5 m powyżej obecnej platformy litoral
nej, znajdują się abrazyjne podcięcia i liczne wy~yte głazy. Fakty 
te wskazują na to, że w pewnym okresie poziom wody w jeziorze 
Hańczy był wyższy o 0,5 m. Zmiany poziomu wodnego o 0,5 m 
obserwowałem na ogromnych głazach, które stanowią jakby natu
ralne wodowskazy. Na kilku większych głazach ślady działalności 

wody w postaci wyraźnych pręg widoczne były powyżej 0,5 m nad 
średni poziom letni. 

4. MORFOLOGJA DNA I OSADY DENNE. 

Misa jeziora Hańczy tworzy regularne zagłębienie o plaskiem 
dnie i stromych stokach. 
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Porównywując rzeźbę stoków nadwodnych z częścią stoku pod
wodnego zauważymy dużą różnicę (fig. 8 i 9). Części nadwodne zazna
czają się żywą rzeźbą o znacznej ilości drobnych form, szczególnej na 
brzegu zachodnim. Zupełnie inaczej przedstawiają się stoki zalane 
wodą. Są one przedstawione na mapie jako bardzo wyrównane. 
Wyrównanie dna powstało wskutek uogólnienia jakie daje każda 

Fig. 7. Kamienista plaża brzegu wschodniego 

mapa batymetryczna. W mniejszym stopniu dno zostało wyrówna
ne wskutek ruchu wody, który powoduje niwelację nierówności 
w częściach płytszych. .F\kumulacja osadów organicznych w zagłę
bieniach wpływa także wyrównywująco. Główniejsze jednak rysy 
topografji dna zaznaczają się wyraźnie. Są one powtórzeniem 
większych form morfologicznych części nadwodnej. Zaznacza się 
to szczególnie na brzegu zachodnim. 

W przebiegu izobaty 10 m widać dużą zgodność z linją brze
gową, a tylko w zatokach izobata nieznacznie odsuwa się od brzegu. 
Najznaczniejsza różnica pomiędzy lin ją brzegową a izobatą 1 O m 
zaznacza się w środkowej części brzegu wschodniego. Występują
ce na tym brzegu zatoki są płytkie, tak, że 10 m izobata nie wkracza 
do nich. 

Poniżej 10 m dno opada stromo, pod kątem 10° ku środkowi 
jeziora. Jedynie na jego krańcach, południowym i północnym, spa
dek dna jest łagodniejszy. Zaznacza się tu miejscowe złagodzenie 
stoków. W południowej części jezioro osiąga głębokość 40 m. Izo
bata 40 m obejmuje tu znaczną przestrzeń dna wysuniętą ku po
łudniowi od głównego zagłębienia. W północnej części duży obszar 
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dna leży poniżej izobaty 50 m. W pobliżu osady Łanowizny za
znacza się jedyna nieregularność dna. Występuje tu odosobnione 
zagłębienie na szerokim pasie dna pomiędzy 40 a 50 m izobatą. 
O ile izobata 40 m obejmuje około połowę jeziora, to już poniżej 
50 m znajduje się 1/ 3 powierzchni jeziora. Od 50 m do 80 m dno 
jeziora opada stromo. Zaznacza się to wyraźnie w profilu podłu
żnym jeziora, w którym widoczne jest jedno zagłębienie obejmu
jące całe jezioro, sięgające do 50 m głębokości i drugie, znajdujące 
się w środku pierwszego, do głębokości 108 m. 

Poniżej 80 m dno opada łagodnie ku środkowi, tak że obszar 
poniżej 100 m izobaty obejmuje 12 ha. Maximalną głębokość 108 m 
osiągano w kilku miejscach. Najgłębsze miejsca znajdują się w po
bliżu brzegu zachodniego, to też jest tu najbardziej stromy odcinek 
dna jeziora. Kąt spadku dna na znacznej przestrzeni osiąga 25°, 
jest to wielkość nie spotykana w innych jeziorach niżowych. 

Zebranie około 300 próbek z dna jeziora pozwoliło na dokła
dne opracowanie rozmieszczenia osadów dennych naszego jeziora. 
Już z pierwszego wejrzenia na mapę osadów widzimy znaczną prze
wagę utworów mineralnych nad organicznemi. Przewaga utworów 
mineralnych w dnie była już zamaczana przez Lityńskiego (12), 
który wskazywał, że Hańcza jest najmniej zamulonym jeziorem 
z pośród większych jezior Suwalszczyzny. To też autor ten uważa 
Hańczę za typ jeziora oligotroficznego. 

Wśród osadów mineralnych dominuje piasek. Jest to piasek 
kwarcowy, przeważnie pozbawiony skaleni o ziarnach zmiennej gru
bości, których wielkość waha się od piasku drobnego - pelitowego, 
do piasku grubego - żwirzastego. Materjału pochodzenia organi
cznego jest w nim mało i spotyka się jedynie w częściach pery
ferycznych . 

Oprócz piasku bardzo pospolity jest żwir. Występuje on wraz 
z piaskiem w miejscach najbardziej stromego dna, gdzie woda unio
sła drobniejszy materjał piaszczysty i pozostawiła jedynie żwir i gła
zy. Pod względem petrograficznym spotyka się żwiry ze skał kry
stalicznych, a przedewszystkiem z granitu, następnie często są żwiry 
ze skał osadowych - wapieni i piaskowców. 

Rzadką skałą wśród osadów mineralnych jest glina. Posiada 
ona charakter gliny morenowej, o brunatnem zabarwieniu. Wystę
puje w miejscach najbardziej stromych gdzie brak jest akumulacji 
piasku lub mułu. Osady gliniaste znajdują się także na pograniczu 
warstw organicznych i nieorganicznych, gdzie przybierają charakter 
gliny jeziornej. 

Osady organiczne występują w postaci mułu. f\naliza mecha
niczna wykazuje około 50 - 60°/ 0 materjału bezpostaciowego o śre
dnicy mniej niż O, 1 mm. Pozostałą część stanowią cząstki grubsze, 
jednakże drobniejsze od ziarn piasku. 

Pod względem chemicznym można tu wyróżnić dwa typy osa
dów. Pierwszy typ mułu stanowią osady wapniste o znacznej zawar
tości węglanu wapnia, o barwie jasnej lub popielatej. W poszcze
gólnych miejscach zawartość wapna jest tak duża, że daje się skon
statować makroskopowo. To też po wysuszeniu muł ten przybiera 
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zabarwienie szare, a nawet w wypadku krańcowym staje się biały, podobny do kredy. 
Muł drugiego typu zawiera znaczne ilości siarczku żelaza. Jest on zazwyczaj brunatny z odcieniem rdzawym. Zawartość żelaza jest znaczna, tak że pod wpływem wody lub powietrza szybko brunatnieje. 
Taki charakter osadów organicznych zależy w znacznej części od budowy geologicznej okolicy. Występowanie dużej ilości węglanu wapnia i związków żelaza w morenie, powoduje ich obfitość w osadach jeziora. 
Bardzo charakterystyczne jest rozmieszczenie osadów na dnie jeziora. Osadów litoralnych, w ścisłym znaczeniu, na Hańczy jest brak wskutek gwałtownego spadku dna. Niema bowiem strefy na której odbywałaby się przeróbka materjału występującego na brzegu. Na charakter osadów naszego jeziora znacznie słabszy wpływ wywiera ruch wody. 
W strefie brzeżnej, a ściśle mow1ąc przybrzeżnej, występują jedynie utwory mineralne. Szerokość ich zalegania nie jest równa i waha się od 50- 500 m, otaczając jednak całe jezioro. Również 

głębokość utworów tej strefy jest zmienna i waha się w granicach od kilku do 70 metrów. 
Największą głębokość osiąga strefa przybrzeżna w środkowej 

części brzegu zachodniego. W poąliżu brzegu występuje tu prze
ważnie piasek z licznym żwirem. Zwiry występują jednak czasem znacznie głębiej. W kilku miejscach pojawia się glina zwałowa, a w słabych zagłębieniach stoku silnie piaszczysty i wapnisty muł. 

Po stronie wschodniej strefa przybrzeżna osiąga znaczną sze
rokość. W kilku miejscach istnieje platforma brzegowa, gdzie odbywa się normalna praca wody. Utwory brzegowe są tu sortowane. Na linji brzegowej leży materjał najgrubszy, w częściach dalszych od brzegu następuje akumulacja materja~u drobniejszego-piaszczystego. W niegłębokich zatokach przybrzeżnych tworzą się typowe osady organiczne o dużej zawartości siarkowodoru. W poszczególnych miejscach występuje glina z domieszką piasku i żwiru. Ku północy jak również ku południowi strefa przybrzeżna - mineralna 
zwęża się. Osady organiczne zalegają płyciej. Fakty te tłomaczą się tern, że na krańcach jeziora gromadzi się więcej materjału organicznego, ze względu na słabszy ruch wody. Równocześnie na północy nagromadzenie materjału organicznego związane jest z rzeką, wpa
dającą do jeziora. W południowej części jeziora następuje także 
większe nagromadzenie materjału organicznego. Tu bowiem spływa woda z całego jeziora, uchodząca następnie rzeką Hańczą. 

Poniżej osadów mineralnych znajdują się utwory organiczne. Zaleganie ich jest różne w częściach północnej i południowej inne 
zaś w środkowej. W dwu pierwszych miejscach osady organiczne 
wypełniają całkowicie zagłębienie dna. Rozłożenie ich jest tu jednostajne. 

W środkowej części osady organiczne zajmują jedynie stoki dna. Pokrywają one zwartym płatem dolne części dna jeziornego, nie pokrywając najniższych części. W ułożeniu osadów tych istnieje 
strefowość. W pasie najwyższym znajdują się przeważnie osady 
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wapniste z domieszką materjału klastycznego. Niżej przechodzą one 
w utwory o dużej zawartości żelaza. Krańce południowy i północny 
głównego zagłębienia są wypełniowe jednolitym pokładem mułu 
wapnistego. 

W najgłębszej części dna występują drobne kwarcowe, otoczone 
i przesortowane piaski. Jedynie w kilku miejscach spotykamy smugi 
drobno-piaszczystego mułu, względnie gliny jeziornej. 

Możemy więc w osadach dennych Hańczy wyróżnić 3 strefy. 
Pierwsza, przybrzeżna, z osadami mineralnemi o dużej zawartości 
materjału grubego, druga z osadami organicznemi i trzecia obejmu
jąca cżęści najgłębsze, wysłane materjałem drobnym, mineralnym . 

• I 

5. M O R F O M E T R J A. 

Dane morfometryczne Hańczy tworzą zespół cech bardzo cha
rakterystycznych i ciekawych. 
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Poziom jeziora Hańczy znajduj,ący się na 227,2 m wskazuje, że 
jest to jezioro położone w obszarze najwyższym pojezierza. Na Su
walszczyźnie są tylko nieliczne jeziora leżące wyżej od Hańczy, 
w okolicy Wiżajn. Jeziora położone na sąsiednich pojezierzach: 
Mazursko-Pruskiem i Pomorskiem leżą niżej. Najwyższe z jezior 
sąsiednich pojezierzy znajduje się na wysokości 180 m n.p.m. Więk
szość zaś jezior niżu europejskiego leży znacznie niżej. 

Długość Hańczy 4535 m i szerokość 1175 rn wskazuje, że jezio
ro nasze jest wydłużone w kształcie rynny. Powierzchnia jego wy
nosi 296,3 ha. W zestawieniu z innemi jeziorami Polski widać, że 
znaczna liczba jezior naszego kraju jest większa. 

Z długości linji brzegowej wynoszącej 12,7 km i z rozwoju 
brzegu 2,08 wynika, że Hańcza jest jeziorem o znacznej długości 
i małej szerokości i ma jednostajną linję brzegową, Brak więk
szych zatok i półwyspów jest charakterystyczną cechą tego jeziora. 

Najważniejszą cechą jeziora jest maximalna i średnia głębo
kość wynoszące 108 m i 42 m. Cyfry te stawiają Hańczę w rzędzie 
głębszych jezior Europy, a porównanie z jeziorami całego niżu pół
nocno-europejskiego wskazuje, że Hańcza jest z nich najgłębsza. 

Różnica pomiędzy Hańczą a najgłębszem dotychczas manem 
jeziorem Schaalsee wynosi przeszło 35 m, będzie ona jeszcze cha
rakterystyczniejsza gdy weźmiemy pod uwagę, że Schaalsee jest 
a- razy większe od Hańczy. 

Z pośród podanych jezior tylko jedno - Biełoje jest mniejsze 
od Hańczy, wszystkie zaś pozostałe są znacznie większe. 
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Wyso- Po- __(il~bokość IPojem Nazwa jeziora Dorzecze Okolica kość wierz- maxi- 1 śred- ność nad chnia malna nia w mil. pm. wkm 2 ms wm. wm. 

Hańcza Niemen Suwalskie 227.2 2.963 108 42 
Schaalsee Elba Szlezwik-

35 23.06 71.5 18 Holsztyn 
Plener See, Grosser Schwen-

21.6 30.28 60.5 13 taine 
Wigry Niemen Suwalskie 131.8 21.43 60.5 16 
Mohriner See, Gr'Óss : r Odra Brandenburgj a 51.4 3.22 58.5 14 
Świtaź Bug Polesie 163 8 27.502 58.4 6.9 
Lyck Lyck Prusy Wsch. 120 4.09 57 
Lansker F\lle 126 11.10 57 
Pielburger See, Grosser Pilow Pomorze 130 9.33 54 13.6 
Biełoje Oka Rosja-Środk. 126 I o.3 52.5 18.3 

Znacznie wyraźniej występuje rozmca, głębokości średniej pomiędzy Hańczą a pozostałemi jeziorami. Srednia głębokość jeziora Biełoje, najgłębszego z wymienionych, jest 2½ raza mniejsza, aniżeli Hańczy. 
Objętość naszego jeziora wynosi 124.4 mil. m 3• Wiele jezior o niewielkich głębokościach, a powierzchniowo większych, posiada tę samą objętość. Z załączonej tablicy widać, że jeziora płytsze, ale powierzchniowo kilkakrotnie większe, posiadają znacznie większą objętość. 

Z porównania głębokości względnej Hańczy z innemi jeziorami Polski podanemi u Ja czy n owskiego (6) widzimy, że jedynie nieliczne jeziora mają głębokość względną większą. Są to przeważnie jeziora mniejsze. Jeziora, posiadające powierzchnię równą Hańczy, mają głębokość względną b. małą, a dopiero jeziora małe, o powierzchni około 20 ha, mają głębokość względną 0,05. Największą głębokość względną poza jeziorem Kotłem (0.082) posiada jezioro Użewo (poj. Suwalskie) 0.075. Jeżeli zestawimy głębokość maximalną i powierzchnię (55 ha i 55 m głęb.) zauważymy, że powierzchnia jeziora Użewskiego jest 5 krotnie mniejsza od Hańczy, tymczasem głębokości względne są bardzo zbliżone, bo gdy Użewo posiada 0.075, to Hańcza 0.063. Fakt ten świadczy, że czasem i jeziora większe mają większą głębokość względną. 
Nachylenie stoków dna jeziornego Hańczy wynosi 12° 3'. Porównywując liczby te z kątem spadku dna innych jezior, widzimy znaczną różnicę. Ja czy n owski podaje, że średnie nachylenia dna jezior niżowych „około 10° spotykają się dosyć rzadko". Największy kąt spadku w znanych jeziorach niżowych Polski wynosi 9° 40', inne jeziora posiadają znacznie mniejsze spadki. Brak danych morfome-
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trycznych, dotyczących innych jezior niżu europejskiego, nie pozwala 

na porównanie. Zestawienie Halbfassa dotyczące większości jezior 

wskazywałoby, że nieznaczna tylko liczba jezior niżu ma większy 

spadek dna. Z załączonych jezior, Biełoje w dorzeczu Oki posiada 

prawdopodobnie większy kąt spadku. 

ha 280 200 160 120 80 

F,g. 10 Krzywa hypsograf,czna (ba~ygraf/c2na) 

/f' z /ora Hanc z_y. 
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Załączona krzywa hypsograficzna (fig. 10) daje dokładny obraz 

kształtu misy jeziornej. Przebieg jej zbliżony jest do krzywej wielu 

jezior o stromych stokach i płaskim środku dna. 

6. G E N E Z A J E Z I O R A. 

Utwory geologiczne stanowią klucz do rozwiązania genezy je

ziora Hańczy. Znajomość głębszych utworów geologicznych północ

nej części Suwalszczyzny jest niedostateczna, wskutek braku jakich

kolwiek wierceń w tej okolicy. Z tego powodu rozważania nasze 

ograniczają się do analizy faktów zaobserwowanych w górnych 

warstwach geologicznych. 
Najstarszym utworem, występującym na powierzchni, są dolne 

gliny zwałowe. Znajdują się one przeważnie w części niższej zbocza 

jeziornego, a wznoszą się wyżej w okolicy dalsiej. Są one utworem 

morenowym głównego zlodowacenia bałtyckiego. Powierzchnia d.ol

nej gliny zwałowej jest nierówna, tworzy niezdecydowane zagłębie

nia i wzniesienia. Na linji obecnego jeziora Hańczy znajduje się 

łagodne podłużne zagłębienie w powierzchni moreny dennej. 

Po akumulacji glin, już w środkowej części głównego zlodo

wacenia bałtyckiego, następuje osadzenie materjału piaszczystego

piasków warstwowanych, w obniżeniach moreny dennej. Piaski te 

wyrównywują powierzchnię i wypełniają między innemi zagłębienia 

w pobliżu naszego jeziora, a także i zagłębienia moreny dennej 

nad obecną górną Szeszupą. 
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Zasiąg lodowca głównego zlodowacenia bałtyckiego zaznaczają moreny czołowe na linji Motule-Pawłówka-Turtul-Okrągłe. Równocześnie z temi · morenami powstaje na przedpolu lodowca zandr ' Suwalski. 
W czole lodowca, jakby na granicy dwóch wielkich potoków lodowcowych tworzy się, jak cytuje Pietkiewicz, ,,szczerba topnienia". Z północnego zachodu i wschodu, jak również i z północy spływały do wspomnianej „szczerby'' potoki lodowcowe, a ściślej mówiąc podlodowcowe i nadlodowcowe. 
Pietkiewicz przypuszcza, że ta szczelina lodowa sięgała początkowo w pobliie Turtula. W przedłużeniu jej, powierzchnia lodu przypuszczalnie musiała być silnie zniszczona i potrzaskana. Bezpośrednio na północ od Turtula spływały liczne potoki wód płynących pod lodem i na lodzie. Wody płynące na powierzchni lodu, napotykając na liczne szczeliny i otwory w lodzie, znajdujące się w przedłużeniu szczeliny lodowej, spływały gwałtownie pod lód, tworząc z napotykanemi potokami podlodowcowemi liczne wiry o znacznej sile erozyjnej. 
Energiczna działalność erozyjna i eworsyjna znacznej ilości wód, przyczyniła się do wyżłobienia głębokiej misy jeziornej, zgodnej z kierunkiem szczeliny lodowej. Erozja wód przecięła akumulowane poprzednio pokłady piasków warstwowanych, a następnie wcięła się głęboko w gliny zwałowe. 
Jezioro Hańcza zawdzięcza powstanie swoje działalności wód podlodowcowych, które wyżłobiły rynnę, pogłębioną następnie przez późniejszą żłobiącą działalność lodowca. Hańcza powstała więc w początkach zlodowacenia bałtyckiego. Obecnie nasuwa się pytanie, dlaczego misa jeziora nie uległa zasypaniu, skoro wiadomem jest, że następowały jeszcze kilkakrotne oscylacje lodowca na teren Suwalszczyzny. 
Późniejsze wahania czoła lodowca, a przedewszystkiem przesunięcia szczeliny lodowej ku wschodowi w stronę obecnej doliny Szeszupki, o czem wspomina Pietkiewicz, przyczyniły się do odsunięcia masy wód lodowcowych w tymże kierunku. Miejsca opuszczone przez strumienie wody, wypełniły się lodem. 
Przesunięcie punktu zlewiskowego wód do Szeszupki, powoduje wytworzenie się potężnego zagłębienia erozyjnego górnej Szeszupy. Część wód odpływała ku południowi wąską doliną obecnej górnej Szeszupy, część zaś płytkiemi dolinkami w kierunku jeziora Hańczy. Wyloty tych rynien nie zaznaczyły się w topografji dna naszego jeziora. 
Po wytworzeniu się zagłębienia jeziora Hańczy i górnej Szeszupy, następuje oscylacja lodowca na południe, wzdłuż doliny Hańczy, która płynie już wtedy wcięta w utwory zandrowe, na drugim tarasie. Lodowiec tej oscylacji sięgał w okolice Suwałk i pokrył znaczną część pojezierza, a temsamem i okolice Hańczy. Oscylacja ta, którą Pietkiewicz nazwał pierwszą, nie zaznaczyła się w morfologji najbliższej okolicy Hańczy, a jedynie skomplikowała topografję wyżyny i złagodziła ostrość pierwotnych form erozyjnych w zagłębieniach. 
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Następuje druga oscylacja, która objęła północną część zandru 

Suwalskiego. Dowodem tej drugiej oscylacji jest według Piet kie

w i cz a oz Turtulski, leżący na dnie doliny. Według tego autora

morena rumowiskowa o bardzo obfitych głazach w okolicy Turtula, 

położona w obniżeniu pomiędzy wyżynami i na przedłużeniu głębo

kiej rynny jeziora Hańczy, wskazuje miejsce, gdzie ze szczególną 

siłą objawiła się działalność jakiegoś potoku lodowego, wciśniętego 

pomiędzy dwie masy potoków mniej czynnych. 

Lodowiec drugiej oscylacji posuwał się na południe od Hańczy 

dolinami i w miejscu zetknięcia się dolin obecnej Kuzikówki 2 do

liną Hańczy, nastąpiło potężne nagromadzenie materjału skalnego. 

Sądzę, że moreny, leżące na linji Bućki - Kruszki, są rezultatem 

postoju lodowca drugiej oscylacji. Lodowiec ten wypełniał nadal 

nieckę jeziora Hańczy. 
Morfologja okolic jeziora Hańczy związana jest z najmłodszemi 

nasunięciami lodowca, czyli z trzecią oscylacją. Oscylacja trzecia 

nie sięgała tak daleko na południe, jak poprzednia. Na wyżynie za

chodniej w pewnych momentach lodowiec znajdował się na linji 

Mierkiń. Dowodem tego są świeże wzgórza morenowe. Południowa 

część wyżyny wolna była od lodu. Wody odpływające tworzyły dro

bne zagłębienia widoczne w obecnej powierzchni. 

Jezioro Hańcza, jak i dolina górnej Szeszupy, oraz dolinki 

łączące obydwa te zagłębienia, wypełniała masa lodu. Ponieważ lodo

wiec ulegał wahaniom, cofał się, to znów posuwał się, więc na stro

mych stokach zagłębień powstały formy związane z gwałtownym 

ciśnieniem lodowca. Powstało zdrumlinizowanie powierzchni, zauwa

żone między innemi przez Pietkiewicz a w okolicach Wodziłek. 

Na obszarze obecnego jeziora Hańczy następowało spotkanie 

dwu potoków lodowcowych. Pierwszy, główny, posuwał się z pół

nocy, drugi mniejszy, ze wschodu z obecnej kotliny Szeszupy. Ze

tknięcie się tych dwu potoków lodowych, spowodowało silny napór 

na stoki zachodnie jeziora, gdzie nastąpiło zdrumlinizowanie wybrze

ży. Jednocześnie w miejscach maximalnego naporu lodowca nastą

piło wypiętrzenie części wyżyny i powstanie moren wyciśni~cia 

(Staumorane) w dwu miejscach na brzegach południowo-zachodnich. 

Obok wzgórzy morenowych spotyka się także rumowiska leżą

ce na krańcach wyżyny. Fakt ten wskazywałby na to, że w pew

nych fazach czoło lodowca sięgało także i na wyżynę. Równocześ

nie u wylotu jeziora, od południa gromadzi "się rumowisko głazów, 

znaczące długotrwały postój czoła lodowca. Podobnie u wylotu wy

żej położonych dolinek, jak np. pod Łanowizną, pozostały się mo

renki czołowe, zamykające wylot ich od strony jeziora. 

W związku z tern, wiąże się także występowanie głazów ha 

brzegach jeziora. Istnienie ich spowodowane jest długim wypełnia

niem misy jeziornej przez lód i tworzeniu się po bokach lodowca 

pasa gruzu. 
Działalność mas lodu nie pozostaje bez wpływu na misę jeziora, 

którą lodowiec żłobi intensywnie, nadając jej kształt rowu o stro

mych stokach i plaskiem dnie. 
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Po trzeciej oscylacji następuje powolne wycofywanie się lodowca ku północy. Cofanie to następuje pewnemi fazami, w czasie których tworzyły się drobne wzgórza morenowe. 
Reasumując p'owyższe fakty możemy stwierdzić że: 
1) Lodowiec głównego zlodowacenia bałtyckiego pokrywał całkowicie omawiany obszar. Początkowo nastąpiła akumulacja moreny, następnie osadziły się piaski fluwjoglacjalne. Wraz z powstaniem "szczerby topnienia" i zandru Suwalskiego rozpoczęło się żłobienie rynny lodowcowej. 
2) Przesunięcie szczeliny lodowej ku zachodowi do Szeszupki spowodowało osłą.bienie przepływu wód i zagłębienia terenu wypełnił stopniowo lód. Wody odpływające z doliny Szeszupy wyżłobiły rynny pomiędzy jeziorem Hańczą a doliną Szeszupy. 
3) W czasie pierwszej i drugiej oscylacji lód wypełniał całkowicie misę jeziora Hańczy i sąsiedniej kotliny Szeszupy, co wpłynęło konserwująco na zachowanie pierwotnej głębokości, przy jednoczesnem złagodzeniu początkowych form erozyjnych. 
4) Oscylacja trzecia pozostawiła moreny czołowe w okolicy Mierkiń. Ruchy lodu, wypełniającego misę jeziora, działały żłobiąca na dno i jednocześnie wypiętrzyły przylegające części wyżyny, tworząc moreny wyciśnięcia. 
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ZUSAMMENF ASSUNG. 

DER HAŃCZA - SEE AUF DER PREUSSISCH - POLNISCHEN SEENPLATTE. 

Edward Rłihle 

Lage. Der Hańcza-See liegt nordwestlich von Suwałki unweit von der 

Stelle, wo die polnische Grenze mit der deutschen und litauischen zusammentrifft. 

Dort ist der hochste Punkt der Preussisch - Polnischen Seenplatte. Die Anhohen 

erreichen hier 294 und 299 m iiber d. M. Sie bilden einen wichtigen hydrogra

phischen Knoten mit welchem die Wasserscheiden der Nebenfliisse der Memei 

und der Pregel zusammenfallen. Unser See gehort zum Flussgebiet der Memei, 

in welchen der Czarna-Hańcza-Fluss miindet, welcher aus dem Hańcza-See ent

springt. Im Westen liegt das Flussgebiet der Błędzianka, Nebenfluss der Pregel, 

im Osten das Flussgebiet der Szyrwinta und Szeszupa, der Nebenfliisse der 

Memel. 
Messmethode. Die Messarbeiten wurden mittelst eines Messtisches, eines 

Alidaden mit dem Schieber, einer 3 m langen Messtange mit zwei Schildern und 

einem Deklinator mit einer 12 cm langen Nadel verrichtet. Die Tiefe wurde mit 

Hilfe eines Becherlots festgestellt, welcher an einem Drehkreuz, ruit einem auto

matischen tlhrzahler hing. Bei der Tiefen-Messung wurden dem Gruncie 300 Pro

ben entnommen die man zur Bearbeitung der Bodenablagerungen verwand hat. 

Morphologie der Gegend. In dem niedrigsten Teile des Ufers, unter 

einer diinnen Aufschiittungsschicht und der Obermorane kommt typischer Geschie

bemargel vor. Seine Oberflache ist ungleichmassig, stellenweise steigt sie bis 

235 m an anderen Stellen fallt sie unter den Seewasserstand. Oberhalb der Ge

schiebemargel liegen verschiedene Sandschichten, welche die Starke von 15-20 m 

nicht iiberschreiten. Im Sand kommen oft kleinere Kieselsteine kristallinischer 

Felsen und Sedimentgesteine, sowie auch Ton - und Lehminseln vor. Auf den 

Sandschichten liegt Sandlehm, welches als Resultat der vielfachen Gletscherschie

bungen eine bedeutende Menge von Steinblocken enthalt. In den 2-3 km entfernten 

Profilen fehlen diese Sandschichten, was darauf zuriickzufiihren ist, dass Sand 

eben nur in der nachsten Gegend des See's hervortritt. / 
In der M.orphologie der Hańczaer Gegend sind zwei untereinander verschie

dene Fragmente zu unterscheiden. Das erste enthalt den westlichen und siidlichen 

Teil, welcher ein typisches, deutlich J!ekennzeichnetes Diluwial-Hochland darstellt. 

Der zweite Teil. das sind die ostlich vom See lieJ!enden Gebiete mit stark ero

sierter und gefurchter Flache. Das westliche Hochland zieht sich zwischen dem 

Hańcza-See im Osten und dem Flusstal der Błędzianka im Westen bin und erhebt 

sich 45-55 m iiber dem Tal und dem See. 
Im Siidteil, in der Nahe des Dorfes Kruszki erreichen die hochsten Punkte 

253 m in Nordeo dagegen, bei Mierkinie steigen sie bis auf 294 m an. Die her

vortretenden Hohen in diesem Hochlande sind typische' Endmoranen. Die hochsten 

Stellen am See erreichen die Rohe von 270 m d. h. sie erheben sich 40 m iiber 

dem Seepiegel. Die Lage der Schichten sowie die Gestalt der Anhohen weist 

deutlich darauf hin, dass es sich urn Staumoranen handelt. 
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Au der Ostseite befinden sich Flachen des Dyluwial-Hochlandes, die eine nordlich, die andere siidlich. Sie sind durch ein tiefer gelegenes und stark erodi- · siertes Gebiet geteilt, das sich zwischen dem Hańcza-See und der SzeszupaDepression befindet. · In der Morphologie dieses Gebietes sind langliche Furchen und Buckel sichtbar. Der geologische Bau der Buckel zeigt an, dass es sich urn 

SCHEMATYCZNA MAPKA POJEZIERZA SUWALSKIEGO 
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Erosions-Zeugen des ehemaligen Hochlandes handelt, welche durch die Gletschertatigkeit ummodelliert w_urden. Die Oberflache dieses Gebietes ist mit einer diinnen Moranenschicht bedeckt, die einen Lehm und Sandcharakter tragt. Die weitere Gegend, wie auch die West und Ostufer bilden einen grossen Unterschied. Die westliche Uferlinie lauft iibereinstimmend langs des Diluvialgebirgsrandes. 
Das W estufer ist steil und mit einer diinnen Schicht Lehmmorane bedeckt, welche das Erdrutschen, das sich beim Verkeilen der Sandschichten bilden konnte, verhindert. Der Uferrand und der Abhang der Hochebene besitzen zahlreiche Reihen von Furchen und Buckeln die deutlich in einer Richtung, namlich senkrecht zur Uferlinie verlaufen. Der Charakter der Buckel und Furchen beweist, dass es sic-h urn keine Formen der Erosionsherkunft handelt. Sie ahneln am meisten den Formen, welche aus der Drumlinisation des Gletschers stammen, Die Kiistenplattform am Westufer kommt auf geringen Abschnitten vor, sie ist mit kleinerem Gestein bedeckt. Dem Ufer entlang zieht sich ein ununterbrochener Wall von Gesteinen. Einen anderen Charakter besitzt das Ostufer. Nur am Nord und Siidrande hat es den Charakter eioes steilen und bestandigen Abhanges. Der mittlere Teil des Ufers ist niedriger. Die Uferlinie ist hier mannigfaltig gestaltet und besitzt einige seichte Buchten und Halbinseln verschiedener Form. 
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Morphologie des Grundes und der Bodenablagerungen. Die Form 
des Hańcza-Bodens stimmt mit der allgemeinen Form der Uferlinie iiberein. Das 
See becken bildet eine gleichmassige Vertiefung mit flach em Bo den und steilen 
Abhangen. Die Hauptentwiirfe der Bodentopographie bilden eine Abbildung der 
grosseren morphologischen Formen des sich iiber dem Wasser befindenden Teiles. 
Im Verlauf der 10 m Tiefenlinie sieht man grosse Obereinstimmung mit der Ufer
linie und nur allein in den Buchten entfernt sich die Isobathe etwas vom Ufer. Unt
halb der 10 m fallt der Boden steil unter einem Winkel von 10 Grad zur Mitte des 
See's ab. Nur an seinen siidlichen und nordlichen Enden ist der Fall des Bodens 
milder. Es ist bier sichtlich eine lokale Milderung der Abhange zur erkennen. Vor 
der Tiefenlienie 80 m fa.Ut der Grund seicht zur Mitte, sodass das Gebiet unter 
100 m Isobathe 12 ha ausmacht. An einigen Stellen wurde die maximale Tiefe von 
108 m festgestellt. Die tiefsten Stellen befinden sich in d~r Na.he des Westufers, 
sodass hier der steilste Abschnitt des Seegrundes ist. Der Winkel des Bodenab
falles erreicht in einer bedeutenden Flache 25 Grad, was man in anderen Tief-
land-Seen nich findet. • 

In den Bodenablagerungen finden wir vorwiegend Formation mineralischen, 
seltener organischen Charakters, denn der Hańcza-See ist namlich der am wenigsten 
verchlammte See der Suwałken-Seenplatte. Zwischen den mineralischen Ablage
rungen iiberwiegt der Quarzsand, Kies und Lehm kommt schon selten vor. Orga
nische Ablagerungen erscheinen in Form des Bodenschlamms. Die mechanische 
Analyse zeigt ungefahr 50 - 60°/o von ungestaltetem Material, welches den Durch
messer von weniger als 0.1 mm. hat. Den Rest bilden grobere Teilchen, iedoch 
feiner ais Sand, welcher in den typischen Schlamnischichten schwer festzustellen ist. 

In chemischer Hinsicht sind bier zwei Arten von Ablagerungen zu unter
scheiden. Die erste besteht aus Kalkablagerungen mit bede utendem Inhalt von 
Kohlensaurenkalk, die andere enthalt eine betrachtliche Menge Eisenvitriol (Sulfat). 

Bei der Lokalisierung der Bodenablagerungen des Hańcza-See's unterscheiden 
wir 3 Zonen. Die erste, an den Ufern gelegene, welche mit mineralischen Ablagerun
gen und einem grossen Inhalt groben Materials versehen ist, die zweite der orga
nischen AblaJ!erungen und die dritte, welche die tiefsten und mit feinem minera
lischen Materiał bedeckten Stellen umfasst. 

Morphometrie. Die grosste Eigentiimlichkeit des See'!! ist die maximale 
Tiefe von 108 m und die mittlere von 42 m. Diese Zahlen stellen den Hańcza-See 
in die Reihe der tiefsten Seen Europas und ~in Vergleich mit allen Seen des gan
zen nordeuropaischen Tieflandes zeigt, dass der Hańcza-See der tiefste darunter 
ist. Aus der Karte der tiefsten Seen des nordeuropaischen Tieflandes (polinischer 
Text Seite 438) sehen wir, dass unser See iiber 35 m tiefer ist ais der tiefste 
Schaal-See. Noch deutlicher tritt der Unterschied bei der mittleren Tiefe zwischen 
dem Hańcza und den iibrigen Seen hervor. Das Abfallen der Grundabhange des 
Hańcza-See's betragt 12° 3'. Beim Vergleich dieser Zahlen mit dem Fallwinkel an
derer Seen ersieht man einen j!rossen Unterschied. 

Die Entstehung des See'•• Der Gletscher der baltischen Hauptverglet
scherung bedeckte ganzlich das besprochene Gebiet. Anfangs erfolgte die Akku
mulation der Lehmmorane, spater die der fluwioglazialen Sande in den Vertie
fungen der Morane. Zugleich dem Eutstehen der Schmelzspalte und des Suwałki
Sandres (von Pietkiewicz beschrieben), begann sich eine Rinne durch die Erosion 
der Gletschergewasser zu bilden. Die Erosion geschah intensiv infolge grossen 
Zusammenflusses der Gewasser in der GeJ!end des jetzigen See's. Hier wirkte 
die Kraft der Gletscher-Erosie, sowie auch die Evorsion. 

Zum Schluss der Hauptvergletscherung erfolgte eine Verschiebung der Eis
spalte nach Osten zum jetzigen Szeszupkatal, was ein Abschwachen der Durchstro
mung der Wassermengen verursachte. Die durch die Wasserstrome verlasenen 
Stellen wurden mit Eis ausgefiillt. 

Das aus dem Szeszupkatal abfliessende Wasser verursachte Rinnen zwischen 
dem Hańcza-See und dem Tal der Szeszupa. 

In der Zeit wahrend der ersten und zweiten Oscillation fiillte das Eis das 
Seebecken und die benachbarte Szeszupa ganzlich aus, was konservierend auł die 
Erhaltung der urspriinglichen Tiefe wirkte, bei gleichzeitiger Milderung der aufang-
lichen Erosionsformen. · 

Die dritte Oscillation hinterliess die Endmorane in der Gegend von Mier
kinie. Die Bewegung des Eises, welches das Seebecken ausfiillte, bohrte den 
Boden und bob gleichzeitig die benachbarten Teile des Hochlandes auf, wobei 
sich Auspressungsmoranen bildeten. 
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NEKROLOCiJA 

Ś. t P. 

WŁODZIMIERZ LEMBKE 
KAPITAN, INŻYNIER 

W dniu 5.Xll.1932 r. ubył nam z szeregów najlepszy kolega i wybitny współpracownik ś. p. kapitan Korpusu Geografów Inżynier WŁODZIMIERZ LEMBKE Urodzony w 1896 roku w Deszlal!er na Kaukazie, kończy gimnazjum w Tyflisie i zapisuje się w r. 1914 na wydział budowy okrętów Politechniki Petersburskiej, a później przenosi się na wydział mechaniczny Politechniki w Tyflisie. W roku 1916 wstępuje do armji rosyjskiej, kończy Szkołę Oficerów Artylerji, a po przewrocie, nie mogąc odrazu dostać się do kraju, wstępuje do armji gruzińskiej. 

Do Polski wraca dopiero w 1922 roku, drogą wymiany jeńców i tegoż roku wstępuje do armji, służąc początkowo w 11 p a. p. W październiku 1932 roku wstępuje do Szkoły Topografów Wojskowego Instytutu Gaograficznego, po ukończeniu której, pracuje początkowo w Wydziale Topograficznym W. I. G., następnie w Wydziale Kartograficznym, a od stycznia 1928 roku przechodzi na stałe do Wydziału Triangulacyjnego. Nie zadawalnia się jednak rolą biernego pracownika, czuje potrzebę pogłębienia swych wiadomości fachowych. Zapisuje się na wydział geodezyjny Politechniki Warszawskiej, który kończy w 1932 r., uzyskując dyplom inżyniera-geodety. W czasie swej pracy w Wyd;iale Triangulacyjnym, ś. p. kpt. inż. LEMBKE daje się prędko poznać, jako bardzo dobry matematyk, a posiadając duże zamiłowanie w swej pracy, mógł się poszczycić doskonałemi wynikami z prac polowych. Utraciliśmy w Nim serdecznego, szczerego i uczynnego kolegę, a Wojskowy Instytut Geograficzny wybitnego oficera. 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
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Ś. t P. 

NIKOLA VACCHELLI 
GENERAl 

Dnia 20 listopada b. r. zmarł we Florencji dyrektor Włoskiego Wojskowego 

Instytutu Geograficznego, generał MIKOŁAJ VACCHELLI. Strata nieoczekiwana, 

spowodowana przez zgon wybitnego działacza na międzynarodowem polu geogra

ficzno-geodezyjnem wstrząsnęła głęboko nietylko tych wszystkich, którzy osobiście 

znali Zmarłego - lecz również i tych, którym nie była obca wieloraka Jego 

działalność. 

Gen. V ACCHELLI urodził się 17 marca 1870 r. w Cremonie i poświęcił się 

służbie wojskowej; mając 22 lata został porucznikiem artylerii. Następnie wstąpił 

do Sztabu Generalnego, gdzie dzięki swoim wielkim zdolnościom i głębokiej wiedzy, 

osiągnął w krótkim czasie odpowiedzialne stanowisko. 

·W czasie wielkiej wojny V ACCHELLI znajduje się w naczelnem dowództwie, 

a następnie zostaje szefem jednej z Sekcyj Sztabu Generalnego, gdzie odznaczył 

się nadzwyczaj żywą i wydatną działalnością, świadczącą o wielkiej wiedzy 

i talencie organizacyjnym Zmarłego, 
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Jako dowód uznania jego zdolności i wielkich zasług dla Ojczyzny VACCHELLI został na wiosnę 1919 r. mianowany generałem 11 za nadzwyczajne zasługi" i wkrótce dyrektorem Wojskowego Instytutu Geograficznego we Florencji. Nominacja powyższa była również uznaniem największem dla zdolności Zmarłego, gdyi od początku istnienia Wojskowego Instytutu Geograficznego na jego czele zazwyczaj znajdowali się najwybitniejsi o światowej sławie uczeni i wojskowi włoscy np. De Vecchi, Ferrero, Gliamas etc. 
Nominację VACCHELLI'EGO na dyrektora Instytutu Geograficznego we Florencji można uważać jako początek nowego okresu w działalności tej instytucji; VACCHELLI zdołał zreorganizować od podstaw pracę w Instytucie, wprowadzić nowe i ulepszone metody zdjęć i reprodukcji map, znacznie rozbudować pomieszczenie Instytutu, umieszczonego w zabudowaniach starego opuszczonego klasztoru; działalność Instytutu, pod kierunkiem V ACCHELLI'EGO wzbudziła znaczne zainteresowanie wśród specjalistów, którzy często gościli w tej instytucji z szerszemi kołami specjalistów i geografów włoskich i obcych został zawiązany bardzo żywy kontakt przez organ Instytutu „L'Universo", założony przez zmarłego, w którym odzwierciedla się działalność różnorodna tej instytucji. 
Nadzwyczaj sympatyczny, ujmujący w stosunkach, zwłaszcza do podwładnych i współpracowników Instytutu gen. V A CCHELLI cieszył się wielkim zaufaniem sfer kierowniczych państwa: w 1924 zostaje posłem do parlamentu z okręgu Cremony (wybrany jednym z przewodniczących komisji wojskowej parlamentarnej). Po wojnie przewodniczy komisji delimitacyjnej italo-jugosłowiańskiej oraz jest członkiem komisji usprawniającej administrację armji. 
VACCHELLI był również jednym z pionierów kolonjalnynch włoskich, osobiście badał w swoich licznych podróżach zagadnienia syryjskie i palestyńskie, ogłaszając azereg prac poświęconych tej sprawie. 
Zmarły interesował się również zagadnieniami naukowemi zwłaszcza w kartografji (np. wykonanie mapy Włoch, dawnego imperjum rzymskiego i t. d.) był On przewodniczącym Włoskiego Komitetu Geograficznego, przewodniczącym Unji Geodezyjno-Geofizycznej i członkiem Komitetu Wykonawczego tejże Unji, viceprzewodniczącym Królewskiej Włoskiej Komisji Geodezyjnej, przewodniczącym Komitetu Optycznego Włoskie~o. przewodniczącym Włoskiego Towarzystwa Geograficznego, przewodniczącym Państwowego Muzeum Pedagogicznego. W 1926 r. Uniwersytet w Cambridge w dowód uznania dla Jego zasług naukowych nadał gen. V ACCHELLI'EMU doktorat honoris causa. 
Gen. V ACCHELLI posiadał najwyższe odznaczenie włoskie i zagraniczne między innemi komandorię „Polonia Restituta". 
Sprawami Polski Zmarły zajmował się nader żywo zwłaszcza w związku z problemem jego Słowiańskim i sprawą słowiańską na wschodzie Europy. Na zjazdach naukowych międzynarodowych Zmarły zawsze z wielką życzliwością interesował się sprawami poruszanemi przez polskich delegatów, pamiętających z wdzięcznością życzliwą działalność gen. V ACCHELLl'EGO i Jego opiekę w stosunku do Polaków-jeńców Wielkiej Wojny. 
Nieoczekiwany zgon gen. V ACCHELLl'EGO wzbudził serdeczny żał wśród tych wszystkich, którzy się bezpośrednio z Nim stykali i spowodował stratę bardzo dotkliwą na terenie międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej. 

Jan Krassowski 

448 -



U ·NAS I ZAGRANICĄ 

MORSKIE GRANICE POLSKI. 

I------- ~..,. '-, 

I 
I t---------------. 

MAPA 

ZATOKI GDAŃSKIEJ 
P0D Z. 1'400.000 . 

' 

GDYNIA 

-- Gran/ca wód wewnętrznych 

u terytor:;alnych 

f18S8 rrzyleglego 

ląd. polsko-mem,ecke 

Otugo.ść wschodnia od Greenwich. 

Wiadomości Sł. Geogr. 29. 

' 

'Lato"¼. a 

/ 

I 

' ' \ 
' ' ' 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

' I 
l 
I 

,' 
I 

./ / 
/ I 

/ ,,' 
54'30 52 . P.l/' /--
18 '45 DŁ.Wr·-------

. _. _,154°28 ' / sZER PÓŁN : 
l1a•40·30· ocwscH. 

Nowy ·Port •~ 

. O\ ~ 
GDANSK 0 _ . ~ ( 

449 -



W Dzienniku Ustaw Nr. 92, poz. 789, z dnia 27.X.1932 r. ukazało się ro2porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o granicy morskiej Państwa, które poniźej przytaczamy: 
N a podstawie, art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda wania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165), postanawiam co następuje: Art. 1. Granicę wód terytorjalnych Państwa tworzy linja, biegnąca równolegle do linji wybrzeża i do granicy wód wewnętrznych w odległości 3 mil morskich do punktu pod 55° 28' szerokości północnej i 18° 44' 30" długości wschodniej od Greenwich. Od punktu wprost na zachód do punktu leżącego na wybrzeżu pod 54° 27' 31" szerokości północnej i 18° 34' długości wschodniej od Greenwich. Art. 2. Zatoka Pucka zamknięta linją, łączącą cypel Helski z cyplem Radłowskim, stanowi wody wewnętrzne Państwa. 
Art. 3. W/ odległości 6-ciu mil morskich od linji wybrzeża i równolegle do niej aż do punktu położonego pod 54° 30' szerokości północnej i pod 18° 45' długości wschodniej od Greenwich, jak to jest uwidocznione na mapie, dołączonej do niniejszego rozporządzenia, biegnie granica wód pasa przyległego, w którym Państwu przysługuje wykonywanie praw zwierzchniczych w zakresie obrony wybrzeża. Art. 4. Wody przybrzeżne polskiego obszaru celnego są ograniczone linją wybrzeża i do granicy wód wewnętrznych obszaru w odległości 6 mil morskich bez ujmy dla dalej idących uprawnień, wypływających z postanowień umów międzynarodowych. 
Art. 5. Prawa zwierzchnicze, wykonywane przez Państwo na jego wodach terytorjalnych, na pasie przyległym oraz na wodach przybrzeżnych polskiego obszaru celnego, są w tym samym stopniu wykonywane w przestrzeni powietrznej, leżącej nad temi wodami oraz pod ich powierzchnią. 
Art. 6. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Spraw Wojskowych, Ministrowi Skarbu i Ministrowi Przemysłu i Handlu, każdemu we właściwym zakresie działania i w porozumieniu z innymi zainteresowanymi Ministrami. Art. 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie piętnastego dnia od dnia ogłoszenia. 

SPRAWOZDANIE Z PRAC SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ BRYTYJSKIEJ 
W 1931 - 1932. Str. 19 i 6 tablic. Londyn, 1932. 
(Repotł of the progress of the Ordnance Survey. 

1. .Sprawozdanie zostało sporządzone przez Bryg. H. S. L. Winterbothama, dyrektora służby geograficznej brytyjskiej. W ogólnej części tego sprawozdania są podane zmiany personalne i programowe zaszłe w ciągu okresu sprawozdawczego. Mianowicie dla głównego urzędu kolonjalnego przygotowano na specjalnych kursach geodetów, mających pracować w Nigerji, nad Tanganyika. w północnej Rodezji oraz na Cyprze. Następnie personel służby geograficznej był zajęty zdjęciami terenowemi i granicznemi na południowo-wschodzie półwyspu Malajskiego, na Złotem Wybrzeżu w Sudanie, Rodezji, Nigerii. Taganyika, Ugandzie, Kraju Somalisów, Palestynie, Iraku, na terytorjum Kanału Suezkiego w Zanzibarze, oraz w kopalniach Indyjskich. 
Staraniem służby geograficznej w dalszym ciągu opracowywano mapę międzynarodową jak również na skutek wniosku Unji Geograficznej przygotowywano mapę imperjum Rrzymskiego - dotychczas przygotowano do druku lub wydano 4 arkusze. 
Mapa milionowa spotkała się z ogólnem uznaniem, dla tego została ona przyjęta jako podstawowa dla międzynarodowych map Jotniczych. 
W zakładach służby geograficznej wykonano również szereg map dla różnych instytucji i urzędów np. admiralicji, min. wojny, lotnictwa, rolnictwa i rybołóstwa etc. 
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2. Sprawy administracyjne. W roku sprawozdawczym zaszły duże zmiany 
w organizacji prac polowych. Mianowicie gdy w r. 1880 istniało co najwyżej 11 partyj 
pomiarowych, 1914 - 5, to w 1932 r. ilość tych partyj spadła do 3 ośrQdków 
kierowniczych, co się dało osiągnąć dzięki sieci komunikacyjnej; obecnie są przesy
łane w teren partje pomiarowe jedynie na te tereny, które należy zreambulować 

lub uzupełnić dawną mapę, dzięki szybkiej komunikacji mogą one z łatwością być 
przerzucone z jednego terenu na drugi Również koszty produkcji mapy zcstały 
dokładnie przejrzane i o ile możności obniżone, o ile chodzi o mapę z dużym 
mianownikiem skali; co się tyczy map w małej podziałce to dotąd nowe koszto
rysy nie zostały jeszcze ostatecznie opracowane. Wielką pomoc w reorganizacji 
administracyjnej okazało ministerjum wojny oraz skarbu, które delegowało odpo
wiedniego fachowca do przeprowadzenia kalkulacji produkcji. 

3. Prace badawcze i doświadczalne. Najpoważniejsza inwestycja techniczna 
jest to wprowadzenie podwójnego dwubarwnego ofsetu, który działa zupełnie zada
walniająco od początku roku budżetowego. 

Wprowadzono również maszynowe składanie map, na maszynie specjalnie 
do tego celu zbudowanej. Dla celów reprodukcji zastosowano nowy typ lampy 
rtęciowej o wiele przewyższającej pod względem oszczędności zużycia prądu 

i jakości światło lampy dotychczas będącej w użyciu. 
W sierpniu zostanie wstawiona nowa lampa kwarcowo-rtęciowa, która poz

woli na badanie porównawcze działania światła na różne substancje używane przy 
produkcji map. Również przeprowadzono szereg badań nad papierem i tuszem, 
nie tylko odpowiadającym warunkom dobrej reprodukcji. lecz również odpornym 
na działanie światła. 

Opracowano nowy typ stolika pod teodolit, nowych łat niwelacyjnych oraz 
udoskonalonego aparatu do pomiarów natężenia siły ciężkości. 

4. Pomiary magnetyczne w sprawozdawczym roku były wykonane w zachod
niej Szkocji przez partję pomiarową w składzie dwu oficerów, należących do służby 
geograficznej ; instrumenty używane przez nich są to magnetometry Schuster-Smith. 
Dane magnetyczne zaobserwowano na 21 stacjach. Naogół zachodnie wybrzeże 

Szkocji przedstawia znaczne anomalie magnetyczne, spowodowane wielkiemi zło
żami skał wybuchowych. Pomiary magnetyczne odbywały się w porozumieniu 
ze służbą geologiczną brytyjską. 

Pod kierownictwem wybitnego geofizyka prof. Lenox-Conyngham'a wykonano 
szereg pomiarów natężenia siły ciężkości w obserwatorjum w Edynburgu i innych 
miejscowościaeh - między innemi w Leith-Forth, gdzie w 1818 r . również doko
nał pomiarów siły ciężkości kpt. Kater. 

Wyniki, pomiarów ostatecznie nie zostały jeszcze opracowane - jak było 
do przypuszczenia większe anormalje grawimetryczne znaleziono na południu 

Anglji. Stacje nadbrzeżne nao~ół wykazują małe anomalje dodatnie; anomalje 
ujemne znaleziono jedynie w dwuch punktach po obu stronach kanału kaledoń
skiego (Loch-Aber). Prawdopodobnie te anomalie są w związku z istnieniem 
wielkie~o sfałdowania idącego wzdłuż powyższego kierunku. Hebrydy Zewnętrzne 
wykazują na 5 stacjach większe anomalie dodatnie, aniżeli stacje brzegowe. 

Została również zakończona sieć niwelacyjna w okolicach Londynu, w Lan
cashire, Yorkshire i Cheshire. Przy obserwacjac niwelacyjnych zastosowany nowy 
typ łat, umożliwiających wykonanie odczytów znacznie szybsze i dokładniejsze. 

Sieć niwelacyjna Walijska została zakończona i 'Wyrównana metodą naj
mniejszych kwadratów. Wydano również najnowszy katalog 3 OOO reperów. 

Opracowano także obserwacje przypływów z danych otrzymanych w Newlyn 
i Du'llbar i wyprowadzono dla tych miejscowości średni poziom morski. 

Przystąpiono w roku sprawozdawczym do pomiarów na terytorium mieiskiem 
w Londynie. Wypróbowano nowe narzędzia uniwersalne systemu „Tavistock" 
wykonane przez „Cooke Troughton & C0", które dały dyskonałe wyniki. 

5. Również wykonano szereg prac kartograficznych dla różnych urzędów 
i instytucyj prywatnych - prace te pole~ały bądź na przeliczeniu różnych 

rzutów w których mapy były wykonane bądź na nowem obliczeniu spółrzędnych. 
Prace reambulacyjne objęły 1642 mile kwadratowe dla map o małej skali: 

pozatem sprawdzono szereg map drogowych, lotniczych; reprodukowano na mie
dzi 30 600 arkuszy w różnych skalach (z tego 26 471 w skali jednomilowej). 

W roku 1931 - 32 wzrosło zapotrzebowanie handlowe na różne mapy, które 
przekroczyło znacznie dotychczasowe; zwiększone zapotrzebowanie map w małej 
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skali należy przypisać znacznemu rozwojowi turystyki pieszej i kołowej; również zwiększyło się zapotrzebowanie na mapy w skali 6 cali w mili, których w roku sprawozdawczym sprz.edano 222 370 arkuszy (w roku poprzednim 199 076); te mapy były zakupywane przez biuro rozbudowy miast i osiedli oraz inne pokrewne instytucje ; mapy w skali 25 cali sprzedano 84 918 arkuszy co wskazuje na pewien spadek zapotrzebowania, spowodowany jak się zdaje przez kryzys finansowy. Ogólnie w roku sprawozdawczym sprzedano 641 OOO arkuszów różnych map za 60 671 funtów sterlingów. 
W roku sprawozdawczym wydrukowano 1742201 arkuszów map w różnych skalach z czego w skali 1: 25 OOO i większych 149 193 i w skali 6 cali 309 207 ark. W roku sprawozdawczym budżet Służby Geograficznej wynosił 257 700 funtów sterlingów w ogólnych wydatkach; dochody zaś wyniosły 102 885 funtów sterlingów, a więc wyd<}tki osiągnęły 154 815 funtów st~rlingów. Skład osobisty wynosi 347 osób należących do korpusu inżynierów. 
Wyszkolenie personelu było prowadzone w Fort Southwick: w kursach wstępnych dla topografów brało udział 20 uczestników - dla triangulatorów - 24 osób; wykłady dla bardziej zaawansowanych były prowadzone w Dartmoor, na które uczęszczało 5 oficerów należących do służby geograficznej i 79 oficerów nie należących do tego składu i cywilnych. 
W ciągu zimv 35 osób oficerów i cywilnych wysłuchało wykładów o metodach rachunkowyoh i opracowywaniu zdjęć stereofotogrametrycznych. Na końcu sprawozdania znajduje się 5 przeglądowych mapek oraz bardzo interesujący wykres budżetu służby geograficznej od początku istnienia tej instytucji, aż do roku sprawozdawczego. 

Kr. 

SPRAWOZDANIE ZWIĄZKOWEGO URZĘDU MIERNICZEGO W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ. (The Coast and Geodetłc 
Survey) za rok 1930/31. 1) 

Państwowe pomiary kraju znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w ręku „Coast and Geodetic Survey" i podporządkowane są departamentowi handlu. Podporządkowanie to sprowadza w jedną całość wszelkie pomiary urzędowe, dla żeglugi pobrzeżnej i właściwych pomiarów kraju. W Niemczech prace pomiarowe głównie prowadzone są przez Urząd Państwowy Pomiaru Kraju, Instytut Geodezyjny, a prace dotyczące pomiarów brzegowych, prowadzone są przez Zarząd Urządzeń Wodnych, gdy w innych krajach to samo prowadzą Sztaby Główne, Wojskowe Instytuty Geograficzne, Urzędy Hydrograficzne, Admiralicje. 
Siedzibą „Coast and Geodetic Survey" jest Waszyngton, oprócz którego są stacje miernicze, rozdzielone po kraju. Na czele Związkowego Urzędu Mierniczego, znajduje się dyrektor, któremu podporządkowane jest 8 oddziałów, według potrzeby podzielonych na wydziały. Oddziały są następujące: 
1) Oddział Prezydjalny albo zarządzający. Jemu podległe są następujące wydziały: a) Wyszkolenia i wyposażenia; b) Biblioteka i archiwum; c) Wyposażenia okrętów i zaprowiantowania; d) Spraw personalnych. Do tego Oddziału należy również sekretarjat prezydjalny i wydział wydawniczy „Coast and Geodetic Survey". 2) Oddział Geodezyjny, któremu podległe są: a) Wydział triangulacyjny; b) Wydział pomiarów ciężkości i astronomiczny; c) Wydział niwelacyjny. 3) Oddział topo~raficzny i hydrograficzny. Do oddziału topograficznego należą polowe grupy miernicze, które są wysyłane z oddziału dla dokonania prac polowych mierniczych. Wydziałem okrętowym z jego potrzebami, wydziałem nawigacyjnem i wydziałem okrętów szkolnych w czasie prac hydrograficznych, zawiaduje oddział hydrograficzny. 

1) Podług „Allgemeine Vermessungs-Nachrichten", Nr. 16-1932. 
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Krajowe Stacje Miernicze znajdują się w: 1) Seattle. 2) San Francisco. 

3) Boston. 4) New York. 5) News Orleans. Stacja pomiarów brzegowych ma 

swą siedzibę na Manili. 
4) · Oddział kartograficzny do którego należą: a) Wydział kartograficzny; 

b) Wydział map lotniczych; c) Wydział fotografji; d) Drukarnia; e} Kreślarnia; 

f) Sprzedaż map. 
5) Oddział Meteorologiczny. 

6) Oddział Instrumentalny. 

7) Oddział magnetyzmu ziemnego i badania trzęsień ziemi. z działami dla 

magnetyzmu ziemnego, dla badania trzęsień ziemi. dla obserwacji astronomicznych 

i ich wyekwipowań. 
8) Oddział Buchalteryjny. 
Stan personalny Związkowego Urzędu Mierniczego wynosił dn. 30.VI 1931 r.: 

1) W Urzędzie Związkowym 
w Waszyngtonie 

2) W. krajow. stacj. mierniczyeh 

Ra ze m 

3) Do tego dochodzą jeszcze inni 
którym urząd wypłaca płacę 

Ogólna suma wszystkich w służbie 
będących 

15 

149 

164 

Urzędników cywilnych 

etato
~ych 

234 

70 

304 

nadetatowych 

labo- m1ern. mary-
rantów sił pom. l narzy 

4 253 

263 524 1006 

4 263 524 1259 

40 l 
- --1---

102 142 

164 344 4 263 626 1401 

Preliminarz budżetowy zo3tał opracowany i wydatkowany następująco: 

1) Wydatki rzeczowe . . . . 914 770,87 dolarów 

2) Korpus oficerski: Pobory: 
Djety i koszty: 

Ra ze m: 

3) Załogi okrętowe: Pobory: 

4) Okręty i ich utrzymanie: 

Ra ze m: 

5) Lotnictwo: 
6) Transporty wojenne: . 

Uchwalony budżet rządowy: 

Wydano:. . ... 

611 997,00 dol. 
511 533,17 dol. 

1123530,17 dol. 

728 902,30 dol. 
335 790,65 dol. 

1 064 692,95 dol. 

Wszystko 

· ./ . 

razem: 

Wobec czego zostaje reszta: 

1 123 530, 17 dolarów 

1064692,95 dolarów 

38 355,67 dolarów 
13 617,77 dolarów 

3 154 967,43 dolarów 

3 159 924,0J dolarów 
3 154 967,43 dolarów 

4 956,57 dolarów 

W dalszym ciągu sprawozdanie odnosi się do korpusu oficerskiego „Coast 

and Geodetic Survey" i personelu okrętowego. 

'/'. J>. 
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OBSZAR, ZALUDNIENIE I FORMA ADMIMISTRACJI z. S. R. R. Z DNIA 1 KWIETNIA 1931 R. 
Na podstawie zestawienia, podanego w zeszycie 1/2 1932 roku „Petermanns Mitteitungen", z zeszytu Nr. 5/6 z maja-czerwca 1931 roku 

,,Sowietskoje Stroitelstwo" wydawnictwa Centralnego Wykonawczego Komitetu Z. S . R. R. 

Obszar Ilość lud- Autono- Autono- I Obwod. 
Okrę- Rejo- Z tego po- Osiedli I z . k Państwa związkowe 

ności 1. I. I wiąz . w 1000 micznych micznych i Miast siadają robotni-w urzędowych skrótach 
km2 

1931 r. 
republik obwodów! krajów 

gów nów h2) wiejskich (w tys.) samorząd czyc 

R.S.F.S.R. (Rosja Związkowa) 19 662,9 110 932,5 11 15 14 13 1914 511 92 334 52425 
B S.S.R. (Białoruś) 126,8 5 246,4 - - - - 96 59 3 55 1440 .., 
U.S.S.R. (Ukraina) 452,0 31403,2 1 - - 376 80 19 94 10 975 
Z.S.F.S.R. (Połud. Kaukaz) 1) 185,5 6 426,7 3 2 - - 148 47 10 - 2 516 
Uz. S.S.R. (Uzbekistan) 176,1 4 685,4 - - - - 84 18 6 4 1697 
Turkm. S.S.R. (Turkmenistan) 491,2 1137,9 - - - - 34 8 1 3 424 
Tadż. S.S.R. (Tadżykistan) 141,6 1 1174,1 - 1 - 2 45 5 4 - 371 

S.Ś.S.R. (Z.S.R.R.) 
' 

21236,1 161006,2 15 
I 

18 
I 

14 
I 

15 I 26971 728 1 135 490 69848 

1) Z trzema miastami w których znajdują się siedziby rządów. 
2) Osiedla robotnicze w nowopowstałych centrach fabrycznych, nie posiadających jeszcze charakteru miast ·•1 T. P. : 



PRACE POMIAROWE w z.s.R.R. I WYTYCZNE DO ZESTAWIENIA DRU

GIEGO GEODEZYJNEGO PIĘCIOLETNIEGO PLANU, nP IAT ILE TK I" 

MIERNI CZ EJ. 

W Nr. 7-8 „Geodezista" ;,r; lipca-sierpnia 1932 roku, W. Gajkin omawia 
wytyczne, które dnia 1 lipca 1932 roku naczelne władze planu państwowego 

(Gosplanu) Z. S. R. R. wydały i rozesłały, do zestawienia przedwstępnego warjantu 
kontrolnych cyfr na drugą „piatiletkę" dla topograficzna-geodezyjnych, kartogra
ficznych i grawimetrycznych prac. 

Autor dla wyjaśnienia tych wytycznych, analizuje przedewszystkiem rezultaty 
pierwszego pięcioletniego planu mierniczego, omawia dalej główne dane prac 
mierniczych na 1932 rok i wyjaśnia rzeczywisty stan miernictwa kraju. 

Ponieważ ze wszystkich urzędów prowadzących prace topograficzna-geode
zyjne i kartograficzne miał zatwierdzony samodzielny plan na pierwszą „piatiletkę" 
tylko Główny Geodezyjny Urząd, dlatego wykonanie i ocenę pierwszego pla
nu mierniczego autor daje na podstawie prac tylko tego urzędu, wykazanych 
w tablicy Nr. 1. 

W powyższej tablicy wykazano prace za bieżący 1932 rok na podstawie 
przewidzianego planu, który przy wykonywaniu tych prac może się zmienić. 

Zestawione według tej tablicy wykonane prace pierwszego pięciolecia 
w procentach przedstawiają się następująco: 

Triangulacja 1 rzędu 
Triangulacja II i III rzędu 
Astronomiczne wyznaczenie punktów 
Niwelacja precyzyjna i dokładna 
Niwelacja techniczna i zwykła 
Zdjęcia 

II rzędu 

158 % planu 
79 % 

6 % " 
81 % 

219 % 
49,5 % 11 

Autor, dając powyższe dane, wskazuje, że niektóre tylko prace zostały wy
konane nawet w większej ilości, jak to było przewidziane, czego nie można powie
dzieć o samych zdjęciach, wykonanych zaledwie w połowie przewidzianego planu. 
Taką różnicę wykonania tłumaczy autor skierowaniem uwagi głównie na podsta
wowe prace, których forsowanie było koniecznem dla stworzenia podstaw do 
zdjęć nietylko dla Głównego Geodezyjnego Urzędu, lecz i dla innych instytucyj. 
Jednocześnie zostało zaznaczone, że jeżeli weźmiemy ogólną liczbę zdjęć (1,3 mil
jonów km2), które winny być wykonane pr.tez urząd, za cały czas jego egzystencji 
do początku drugiej „piatiletki", to otrzymamy 6 % całego obszaru Z. S. R. R. 

Przy omawianiu strony finansowej, autor podaje, że na pierwszy pięcioletni 
plan była zatwierdzona suma 130,08 miljonów rubli, a wykonanie planu oczekiwane 
jest w sumie 118,65 miljonów rubli, co daje 91,2 % preliminowanego budżetu. 

Po wyczerpaniu danych strony finansowej, autor zaznacza, że oprócz Głów
nego Geodezyjnego Urzędu, który jest podstawowym geodezyjnym urzędem z. S. R. R., 
rozpatrywane prace prowadzi również cały szereg cywilnych urzędów, nie mówiąc 
o specjalnych pracach Zarządu wojennych topografów. Wobec powyższego trudno 
jest określić wszystkie wykonywane prace topograficzna-geodezyjne i kartogra
ficzne, gdyż ogólne sprawozdania z powyższych prac dopiero są wprowadzone od 
października 1931 roku. Ale chociaż powyższe sprawozdania nie były wystarcza
jące, ani dostatecznie ścisłe, to jednakowoż dały możność stworzenia planu na rok 
1932 całego Związku i porównania go z rokiem 1931. W myśl powyższego cyfry 
wymienione w poniżej przytoczonej tablicy Nr. 2, mogą charakteryzować tylko 
ogólny rozmach topograficzna-geodezyjnych i kartograficznych prac, gdyż , przy 
słabym jeszcze poczuciu planowej dyscypliny wśród urzędów prowadzących geo
dezyjne prace, nie mo~ą przedstawiać pełnowartościowego obrazu. 

Oprócz powyższych danych, autor przedstawia w ogólnych zarysach zaokrą
gloną sumę trygonometrycznych punktów wszystkich rzędów i w,;zelkiego rodzaju 
zdjęć, otrzymując następujące cyfry: 

Wykazane prace 
Triangulacja wszystkich rzędów 
Zdjęcia wszystkich rodzajów 

Jednostka miary 
punkt 

km2 

1931 r. 
47 ooo 

1174 ooo 

1932 r. 
63000 

1483 ooo 
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Tablica Nr. 1. 
>, 

' ' ' P i e r w s z a „p i a t i 1 e t k a" >, ,._. IU ... 
~ ca' . ,.. IU Wyko- N 0. ·e u I: 

' • :::, ('I') o o -nano Q) O C c:;; 
Oczeki- '0,00.--7 ... NAZWA PRAC ~ 

~o~ cY) Wykonano Według -~ .g -~-= -= od 1919r. Q) Q)' C. O) wanewy- ..!:d '00 ~ rn 
t; o e= o ·c ·o. g, ~ planu konanie >, i:: '"O .... i:: do 1929r. ~C) ~ -- do N IU '"O 

1929 r. 1930 r . 1931 r . 1932 r . rn l::l ~ CIS:::, C CX) 

1.I.1933 r. ~o=: 
I-) N~~; ..!:d..!:d 

85 I 
I 

Triangulacja I rzędu : punkt 215 744 203 388 503 1179 1 394 
Triangulacja II i III rzędu : 

" 4433 30000 2 964 1 2 661 9 580 8597 23802 28 235 
Astronomiczne określenia I rzędu : l 63 - 33 " 47 58 106 244 307 
Astronomiczne punkty II rzędu : 

li 263 1600 39 33 17 10 99 362 
Grawimetryczne określenia: 

" - - - - - 70 70 70 bazy 45 31.5 54,5 27 31 144 189 Pomiar baz: 
km 293,7 - 180,9 378,0 164,0 248,0 970,9 1264.6 

--
Niwelacja precyzyjna i dokładna : km 13 907 37 650 4147 8065 9563 8580 30 355 44 262 
Niwelacja techniczna i zwykła : 

" 
11953 40000 9720 19 310 I 20 019 38676 87 635 99588 

Poli1fonometryc.zne i tachy~ etryczne ciągi: 
" 

22 457 - 2 738 9 113 12 337 31964 56152 78 609 
Zd j ącia naziemne: km2 355 773 - 73 490 93193 170 220 206 591 543 494 899 267 j 

Aerozdjęcia : 
" 

6000 - 34000 105 455 103 ooo 154 610 397 065 403 065 

107 490 I 
I 

940 55911 302 332 
Razem zdjęć : km2 361 773 1900 ooo 198 648 I 213 220 361 201 

UWAG I: Wedlu g Irian gu [ a cji za la la 1929, 1930 i 1931 wykazane zos ta I y ly !ko le punk I y na klóryc h z ostały zakończone obserwacje. ; I 



T a b I i c a N r. 2. 

1932 r. 
>. 

NAZWA PRAC ., 1931 r . w ab,ol"l· 1 w°lo°lo E nych cy-
fr ach do 1931 r. 

Triangulacja I rzędu punkt 487 516 106 

Triangulacja II rzędu Ił 1808 2 551 141 

Triangulacja III, IV i V rzędów li 44501 60 075 135 

Określenia astronomiczne II rzędu " 
68 114 167 

Grawimetryczne punkty " - 70 -

Określenia astronomiczne II rzędu " 
99 32 32 

Pomiary baz 
bazy 54 39 
km. 

-
309 167 

185 

Niwelacja dokładna km 9630 9 314 97 

Niwelacja techniczna " 197 783 218 762 116 

Poligonometryczne i tachymetryczne ciągi " 
12 387 44 340 358 

Zdjęcia i niwelacja przy przygotowczych 
pracach (przeprowadz. linji i magistrali itd.) " 316 184 290 041 92 

Topograficzne zdjęcia km2 547 293 916 572 167 

Sytuacyjne zdjęcia " 
456 204 267 085 59 

Sytuacyjne aerozdjęcia " 169 ooo 241 740 143 

Wysokościowe aerozdjęcia " 
1200 3000 250 

Geograficzno-kartograficzne zdjęcia " 
- 33554 -

Badania (specjalne leśne, hydrologiczne, 
meljoracyjne, miernicze i t. p.). " 

337 014 451 022 119 

W ten sposób w 1932 roku przy stuprocentowem wykonaniu planu będzie 

pokryte 7 ¾ całego terytorjum Z. ~- R. R. zdjęciami topograficznemi i sytuacyjnemi. 
Zdjęciami wyłącznie topograficznemi. które dają pełnowartościowy materiał dla 
zbadania topograficznego kraju, tylko 4 °Io• 

Ogółem pieniężnych wkładów na geodezyjne prace w 1932 roku, w porów
naniu do 1931 roku, było więcej o 57 ,3 ¾, 

Natomiast według różnych danych Głównego Geodezyjnego Urzędu, przed
stawionych w kwietniu 1932 roku na ogólnozwiązkowej konferencji Z. S. R. R. 
o rozwoju geologi9znych i geodezyjnych prac - pokrycie dokładnemi zdjęciami 

przestrzeni przedstawia się ilością 4,6 miljonów klm2
, co ftaje 21,5 °lo całego Pań

stwa. Pokrycie natomiast zdjęciami topograficznemi. dającemi najbardziej wartoś
ciowy materjał, wynosi tylko 13,5 %, Jeżeli wziąć wszydkie rodzaje zdjęć, do
dając do nich zdjęcia niezbyt dokładne różnych urzędów, to będzie niemi pokryta 
przestrzeń około 7,5 miljonów km2, czyli 35 ¾ całego państwa. 

Grawimetryczne badania Z. S. R. R. przedstawiają się następująco: w 1931 roku 
określono ogółem 1854 punkty, a w roku 1932, według połączonego planu grawi
metrycznych prac, mają być określone 844 punkty. Wobec tego do początku dru
giej „piatiletki" oczekiwane jest otrzymanie 2 698 grawimetrycznych punktów, co 
daje 13% grawimetryc_znych badań, przyjmując za normę jeden punkt na 1 OOO km2• 

Autor twierdzi, że, biorąc nawet pod uwagę prawdopodobnie zwiększenie 

powyższych danych. to i w tym wypadku ilość przeprowadzonych topoj!raficznych 
prac jest zamała. Reasumując powyższe założenie, autor konstatuje dwa podsta
wowe fakty w rozwoju opisanych prac w pierwszem pięcioleciu, a mianowicie: 
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1. Opóźnianie się topograficznych badań kraju, które w zasadzie powinny 
rozwijać się przed innemi pracami Państwa, dając dla nich podsta
wowy materjał do badań w postaci różnych planów i map. 

2. Duży rozmach rozwoju topograficzno-geodezyjnych robót w pierwszem 
pięcioleciu, co potwierdza, że samo życie wymaga prędszego rozwoju 
kartograficznych prac. 

Autor zaznacza, że wytyczne naczelnych władz planu państwowego Z. S. R. R. 
mówią o potrzebie zwiększania prac geodezyjnych, topograficznych, kartograficz
nych i grawimetrycznych w drugiem pięcioleciu, a to ze względu na olbrzymie 
przestrzenie Związku i słabe wyniki topograficznych badań. Wytyczne dążą by 
w drugiej "piatiletce", można było, po pierwsze, zlikwidować opóźnione prace 
pierwszego pięciolecia, a powtóre, stworzyć zapas materjału, koniecznego dla przed
sięwzięcia różnydh prac, potrzebujących dla swego urzeczywistnienia dobrego, 
kartograficznego materjału. Omawiając powyższe dążenia, wytyczne nie podają 

żadnych cyfr, co według autora jest zupełnie słuszne, gdyż pomimo wielkiej 
potrzeby rozmaitych map, co podnosi topograficzno-geodezyjne prace do poziomu 
samodzielnego problematu, to jednakowoż te prace nie są samodzielne i, przy 
zestawieniu kontrolnych cyfr na drugie pięciolecie, powinny być ściśle związane 
ze wszystkiemi gałęziami gospodarstwa narodowego oraz z zadaniami obro-
ny kraju. · 

Wobec tego, autor uzasadnia, że pięcioletni plan geodezyjny może być 

dopiero wtedy zestawiony, gdy wyjaśnią się pewne określone kontury innych 
gospodarczych potrzeb, od których musi on być uzależniony. Powyższe jednak 
nie stanowi przeszkody do opracowania planu, ale przeciwnie trzeba również ro
zwijać prace nad geodezyjną "piatiletką" korzystając z określonych rzeczywistych 
potrzeb i zadań, które będą się uwidoczniały w miarę opracowania ogólno-gospo
darczego planu. 

Za główne zadania, które należy wziąć pod uwagę przy zestawieniu planu 
drugiego pięciolecia, autor uważa: 

Zapewnienie posiadania dostatecznej ilości materjałów kartogra
ficznych dla planu prawidłowego geograficznego rozmieszczenia gospo
darstwa narodowego. 

Stworzenie kartograficznych podstaw dla największego wszech
stronnego zbadania produkcyjnych sił kraju i planowego rozmieszcze
nia baz dla surowców oraz energji. 

Otrzymanie odpowiedniego kartograficznego materjału dla po
trzeb przeprowadzenia podziału rejonowego i inwentaryzacji gospo
darstw wiejskich. 

Przyspieszenie prac kartograficznych dla obszarów leśnych, 
w celu przeprowadzenia ich badań i oceny. 

Przygotowanie potrzebnego kartograficznego materjału dla opra
cowania nowych projektów komunikacyjnych. 

Zapewnienie geo-topograficznych danych dla budownictwa go
spodarki komunalnej. 

Zestawienie i wydanie map administracyjnych całego Państwa, 
oddzielnych związkowych i autonomicznych krajów, oraz zaopatrze
nie kraju w mapy szkolne i naukowe. 

Wykonanie ogólnych podstawowych pomiarów grawimetrycz
nych, wykonywanych poraz pierwszy nietylko w Z. S. R. R., ale i w ca
łym świecie. 

W celu urzeczywistnienia tego ogromu przyszłych robót, podyktowanych 
ogólnemi potrzebami, koniecznem jest wykonanie całego szeregu wstępnych prac. 
Przedewszystkiem należy przeprowadzić rekonstrukcję wytwórczości topograficznej 
przez zastosowanie aerozdjęć. Przewidują to wytyczne, określając na niemniej 
niż 50 ¾ - 6 O¾ zdjęć tego rodzaju w drugiem pięcioleciu. Wprowadzenie me
chanizacji do całej geo-topograficznej wytwórczości stanowi niezbędny warunek 
dla przyspieszenia rozwoju i wykonania planu. Przy powyższem należy brać pod 
uwagę podniesienie wytwórczości pracy, ulepszenie i potanienie produkcji. dopro
wadzając rachunkowość do najniższych szczebli. Praca winna być tak podzielona 
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by wszyscy ~okł~dnie wiedzieli, co robią i za co są odpowiedzialni. Odpowiednie 

wynagrodzema wmny zachęcać poszczególnych wykonawców. Zaopatrzenie w pre

cyzyjne i°:strumenty f sprzęt,. powi'?no opierać się na zasadzie uniezależnienia się 

od zagramcy, natomiast powinno się korzystać tylko z produkcji krajowej, którą 

należy rozwinąć przez stworzenie odpowiednich działów przemysłu. Równocześnie 

trzeba przedsięwziąć prace nad wykwalifikowaniem i przygotowaniem kadr spe

cjalistów, szczególniej zwracając uwagę na swoich fachowców mierników. Prace 

naukowo-techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii winny być wykonywane 

tak. by mogły nadążyć zadaniom wytwórczości. 
Wreszcie, autor zwraca uwagę na dotychczasowe wykonywanie omawianych 

prac, przez szereg instytucji i urzędów, bez jakiegokolwiek bądź uzgodnionego 

między sobą programu. To sprawia, że większej części otrzymywanego rokrocznie 

materjału nie można wykorzystać w celach ogólnopaństwowych, jak również i dla 

poszczególnych potrzeb. Skutkiem tego niemożliwem jest urzeczywistnienie pla

nu drugiego pięciolecia bez uporządkowania prac geodezyjno-topo~raficznych. 

Dla usunięcia powyższego stanu rzeczy, władze naczelne, nie wnikając w szcze

góły organizacyjne, uważają, że stanowią one bardzo ważne zagadnienia, wymaga

jące natychmiastowego opracowania. Dlatego więc naczelne władze sformułowały 

swój punkt widzenia na organizację, w ten sposób, że niezbędnem jest żeby Głó

wny Urząd Geodezyjny objął kierownictwo wszystkich prac geodezyjno-topogra

ficznyc h, prowadzonych przez różne instytucje i urzędy. 
Według zdania autora, dla dodatniego wykonania planu, ma duże znaczenie 

stworzenie Państwowej geodezyjnej kontroli, mającej na celu ciągły, stały nadzór 

nad wykonaniem omawianych prac. Wprowadzenie takiej racjonalnej kontroli, 

powinno sharmonizować poszczególne prace, by w przeciwieństwie do teraźniej

szości nie otrzymywać od poszczególnych urzędów materjału, nie nadającego się 

do wykorzystania. W wytycznych o kontroli zaznaczono krótko, że wzmocnie

nie kontroli i inspekcji powinno stać się koniecznym warunkiem dla pomyślnego 

wykonania pięcioletnich prac. 
Również zwracają uwagę władze w wytycznych na specjalizację prac geo

dezyjnych, topograficznych, kartograficznych i grawimetrycznych. Prace te w danej 

chwili wyodrębniły się w samodzielny typ wytwórczości i łączenie ich z innymi 

gałęziami prac sprzeciwia się zasadzie racjonalnej organizacji. 

W wytwórczości kartograficznej ustalony jest w wytycznych przy wyborze 

różnych podziałek następujący plan wykonania: 

a) podziałkę 1 : 25 OOO - stosować w najważniejszej pod względem eko

nomicznym leśnej i leśno-stepowej strefie, jak również w strefie rol

niczej Azji Środkowej. 
b) podziałkę 1 : 50 OOO - stosować w stepowej strefie Europejskiej części 

Z. S. R. R., w Kazakstanie (krajach kozackich), w pasie kolejowym 

koleji Syberyjskiej, w rejonie U. K. K. (Uralo-Kuznieckiego Kombinatu), 

w rolniczej strefie Dalekiego Wschodu, oraz w górskich produkcyjnych 

rejonach Zakaukazia i Azji Środkowej. 
c) podziałkę 1: 100 OOO - stosować w pozostałych rejonach. 

d) podziałkę 1: 100 00 - stosować do wszystkich wymienionych w pun

ktach a, b, i c. strefach, w celu przeprowadzenia zdjęć obszarów 

rolnych, przeznaczonych dla wysoko intensywnych kultur, gospodarstw 

ogrodowo-warzywnych i owocowych, dla wszystkich inżynieryjnych 

robót, dla dokładnych geologiczno-wywiadowyzych prac, dla meljoracji 

i irygacji. 

W celu zestawienia ogólnozwiązkowej drugiej geodezyjnej „piatiletki", wła

dze w wytycznych polecają przedstawić dane dla planu Państwowego Z. S. R. R. 

z czterech następujących działów: 1) Stan prac topograficznych, służących za pod

stawę do wykonania projektów; 2) Rozmiary i koszta wykonania omawianych prac, 

na podstawie wyjaśnionych potrzeb poszczególnych instutucji i urzędów; 3) i 4) Stan 

ilościowy technicznego personelu i wykaz głównych geodezyjnych instrumentów, 

co jest niezbędnem przy projektowaniu prac, dla przygotowania kadr specjalistów 

i rozwoju przemysłu geodezyjnego. 
Jak to autor wskazywał powyżej, władze, przy obecnym stanie planu pań

stwowo-gospodarczego, nie mogły dać szczel!ółowych cyfr na drugie pięciolecie. 

Autor, na ile pozwala stan posiadanych obecnie materjałów, daje w ogólnych 

zarysach następującą ocenę drugiego pięciolecia. Wartość prac geodezyjno - to-



by wszyscy dokładnie wiedzieli, co robią i za co są odpowiedzialni. Odpowiednie 

wynagrodzenia winny zachęcać poszczególnych wykonawców. Zaopatrzenie w pre

cyzyjne instrumenty i sprzęt, powinno opierać się na zasadzie uniezależnienia się 

od zagranicy, natomiast powinno się korzystać tylko z produkcji krajowej, którą 

należy rozwinąć przez stworzenie odpowiednich działów przemysłu. Równocześnie 

trzeba przedsięwziąć prace nad wykwalifikowaniem i przygotowaniem kadr spe

cjalistów, szczególniej zwracając uwagę na swoich fachowców mierników. Prace 

naukowo-techniczne w dziedzinie geodezji i kartografji winny być wykonywane 

tak. by mogły nadążyć zadaniom wytwórczości. 
Wreszcie, autor zwraca uwagę na dotychczasowe wykonywanie omawianych 

prac, przez szereg instytucji i urzędów, bez jakiegokolwiek bądź uzgodnionego 

między sobą programu. To sprawia, że większej części otrzymywanego rokrocznie 

materjału nie można wykorzystać w celach ogólnopaństwowych, jak również i dla 

poszczególnych potrzeb. Skutkiem tego niemożliwem jest urzeczywistnienie pla

nu drugiego pięciolecia bez uporządkowania prac geodezyjno-topo~raficznych. 

Dla usunięcia powyższego stanu rzeczy, władze naczelne, nie wnikając w szcze

góły organizacyjne, uważają, że stanowią one bardzo ważne zagadnienia, wymaga

jące natychmiastowego opracowania. Dlatego więc naczelne władze sformułowały 

swój punkt widzenia na organizację, w ten sposób, że niezbędnem jest żeby Głó

wny Urząd Geodezyjny objął kierownictwo wszystkich prac geodezyjno-topogra

ficznych, prowadzonych przez różne instytucje i urzędy. 
Według zdania autora, dla dodatniego wykonania planu, ma duże znaczenie 

stworzenie Państwowej geodezyjnej kontroli, mającej na celu ciągły, stały nadzór 

nad wykonaniem omawianych prac. Wprowadzenie takiej racjonalnej kontroli, 

powinno sharmonizować poszczególne prace, by w przeciwieństwie do teraźniej

szości nie otrzymywać od poszczególnych urzędów materjału, nie nadającego się 

do wykorzystania. W wytycznych o kontroli zaznaczono krótko, że wzmocnie

nie kontroli i inspekcji powinno stać się koniecznym warunkiem dla pomyślnego 

wykonania pięcioletnich prac. 
Również zwracają uwagę władze w wytycznych na specjalizację prac geo

dezyjnych, topograficznych, kartograficznych i grawimetrycznych. Prace te w danej 

chwili wyodrębniły się w samodzielny typ wytwórczości i łączenie ich z innymi 

gałęziami prac sprzeciwia się zasadzie racjonalnej organizacji. 

W wytwórczości kartograficznej ustalony jest w wytycznych przy wyborze 

różnych podziałek następujący plan wykonania: 

a) podziałkę 1 : 25 OOO - stosować w najważniejszej pod względem eko

nomicznym leśnej i leśno-stepowej strefie, jak również w strefie rol

niczej Azji Środkowej. 
b) podziałkę 1 : 50 000 - stosować w stepowej strefie Europejskiej części 

Z. S. R. R., w Kazakstanie (krajach kozackich), w pasie kolejowym 

koleji Syberyjskiej, w rejonie U. K. K. (Uralo-Kuznieckiego Kombinatu), 

w rolniczej strefie Dalekiego Wschodu, oraz w górskich produkcyjnych 

rejonach Zakaukazja i Azji Środkowej. 
c) podziałkę 1: 100 OOO - stosować w pozostałych rejonach. 

d) podziałkę 1 : 100 00 - stosować do wszystkich wymienionych w pun• 

ktach a, b, i c. strefach, w celu przeprowadzenia zdjęć obszarów 

rolnych, przeznaczonych dla wysoko intensywnych kultur, gospodarstw 

ogrodowo-warzywnych i owocowych, dla wszystkich inżynieryjnych 

robót, dla dokładnych geologiczno-wywiadow_,czych prac, dla meljoracji 

i irygacji. 

W celu zestawienia ogólnozwiązkowej drugiej geodezyjnej 11piatiletki", wła

dze w wytycznych polecają przedstawić dane dla planu Państwowego Z. S. R. R. 

z czterech następujących działów: 1) Stan prac topograficznych, służących za pod

stawę do wykonania projektów; 2) Rozmiary i koszta wykonania omawianych prac, 

na podstawie wyjaśnionych potrzeb poszczególnych instutucji i urzędów; 3) i 4) Stan 

ilościowy technicznego personelu i wykaz głównych geodezyjnych instrumentów, 

co jest niezbędnem przy projektowaniu prac, dla przygotowania kadr specjalistów 

i rozwoju przemysłu geodezyjnego. 
Jak to autor wskazywał powyżej, władze, przy obecnym stanie planu pań

stwowo-gospodarczego, nie mogły dać szcze~ółowych cyfr na drugie pięciolecie. 

Autor, na ile pozwala stan posiadanych obecnie materjałów, daje w ogólnych 

zarysach następującą ocenę drugiego pięciolecia. Wartość prac geodezyjno - to-
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pograficznych określona została na ogólnozwiązkowej geodezyjnej konferencji w następujących sumach: 

Zdjęcia i geograficzno-kartograficzne prace 675 miljonów rubli 
Podstawowe prace 135 -----------Ra ze m 810 miljonów rubli 

Dodając do tego koszta na urządzenie (15 ¾), przygotowanie kadr specjalistów, zasadnicze zadania, oraz na prace kartograficzne, naukowe i grawimetryczne, to otrzymamy w przybliżeniu okrągłą sumę jednego miljarda rubli. 
Żeby móc lepiej określić powyższą sumę, trzeba zwrócić uwagę, że koszty według ogólnego g{odezyJnego planu na rok 1932 obliczane są na sumę 173,2 miljonów rubli, oraz że wzrost tej sumy stanowi 57 %, w porównaniu z rokiem 1931. Wszystkie wyżej omawiane liczby należy rozpatrywać jedynie jako orjentacyjne, określające kolejność wydatków, tempo prac i rolę geodezji w planie państwowo-gospodarczym. 
Druga geodezyjna „piatiletka" naprawdą będzie pierwszą, ponieważ dotychczas nie było ogólnego planu prac geodezyjno-topograficznych, kartograficznych i grawimetrycznych. Po raz pierwszy geodezja, według słów autora, uczestniczy w zestawieniu ogólnego państwowo-gospodarczego planu. 

T. Patek, por. 

WYPRAWA GRAWIMETRYCZNA 
WŁOSKIEJ ŁODZI PODWODNEJ „ VETTOR PISANI". 

W Biuletynie Nr. 1 Państwowego Włoskiego Komitetu Geodezyjno-Geograficznego znajdują się ciekawe notatki prof. Cassinis o pomiarach natężenia siły ciężkości wykonanych na łodzi podwodnej na wodach włoskich. Pomiar natężenia siły ciężkości na oceanach nastręczał zawsze znaczne trudności. Z powodzeniem jedynie była stosowaną metoda Mohn'a termo-barometryczna, zmodyfikowana przez Helmerta i Heckera. 
Hecker i następnie Aoult wykonali szereg pomiarów na oceanach od 1901 do 1909 - jednak trudności napotykane przy wykonywaniu pomiarów i stosunkowo niewielka dokła :in ość osiągnięta, po wodowały ol!raniczenie materiału obserwacyjnego. Dopiero w 1923 r . uczony holenderski, prof. F. A. Vening-Meine.sz zapoczątkował pomiar siły ciężkości na łodzi podwodnej w czasie jej zanurzenia przy pomocy specjalnego aparatu wahadłowego przez niego obmyślonego i zbudowanego. Metodę swoją Vening-Meinesz zastosował poraz pierwszy w czasie podróży holenderskiej łodzi podwodnej K II z Holandii na Jawę; aczkolwiek wyniki uzyskane były bardzo interesujące - jednak Vening-Minesz wprowadził do swojej aparatury dalsze jeszcze ulepsz~nia i następnie na łodzi K XIII, specjalnie urządzonej dla tego rodzaju pomiarów w ciągu 8 miesięcznej podróży (o czem wspominaliśmy w jednym z poprzednich roczników II Wiadomości") uzyskał 154 wyznaczenia siły ciężkości na oceanach Atlantyckim i Spokojnym. Podróż ta bogata w szereg różnych doświadczeń będzie stanowić epokę nie tylko w podróżach łodzi podwodnych, lecz również w zapoczątkowaniu nowej i dającej doskonałe wyniki metody obserwacyj natężenia siły ciężkości na oceanach. 

Nadzwyczaj doniosłe wyniki uzyskane przez Vening-Meinesza zwróciły uwagę całego świata naukowego. jak również kierownictwa marynarki wojennej Stanów Zjedn. Ameryki Północnej. W 1928 r. marynarka amervkańska przekazała do dyspozycji holenderskiego uczonego łódź podworlną S. 21. dla dokonania szerel!u pomiarów w zatoce Meksykańskiej i dokoła Wielkich Antyli. Następnie w 1929 roku ponownie Vening-Meinesz na łodzi K. III w ciągu podróży również trwającej 8 miesięcy, dokonał 250 obserwacyj natężenia siły ciężkości na morzach Archipe-
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lagu Sundzkiego. O wynikach tymczasowych z tych swoich podróży zawiadomił 

Vening-Meinsz świat specjalistów na zebraniu Unji Geodezyjno-Geofizycznej 

w Stockholmie w 1930 r. 
Pracami Vening-Meinesza również zainteresowała się marynarka włofka. Na 

wniosek gen. Varchelli' ego dyrektora Instytutu Geograficznego włoskiego oraz 

Zarządu Marynarki, minister marynarki przekazał dla wykonania pomiarów grawi

metrycznych na morzu łódź podwodną „Vettos Pisani". 

O 800 tonach na powierzchni i 1200 pod wodą, najnowszego typu. Postano

wiono wykonać szereg pomiarów ciężkości na wschód od Sardynji i Korsyki i na 

południe od Sardynji. Aparatura do pomiarów siły ciężkości została wypożyczona 

przez rząd h olendersld i pomiary zostały wykonane przez oficerów włoskich pod 

kierunkiem Vening-Meinesza. Podróż rozpoczęto 21 lipca 1931 r., a zakończono 

dnia 4 października. W cią~u całego czasu wykonano szereJ! pomiarów siły cięż

kości przy zanurzonej łodzi bądź w portach bądź na morzu (~łębokość zanurzenia 

wynosiła od 10 do 30 metrów). Wykonano 102 obserwacyj. W celu wyznaczenia 

położenia geograficznego każdej stacji w miarę mo:żncści dokonywano szeregu 

obserwacyj astronomicznych przy pomocy sekstansu. Powyższe obserwacje gra

wimetrvczne, uzupełnione przez podobne obserwacje na Adrjatyku, pozwolą na 

wykreślenie izoanomal, przebiegających przez Włochy, oraz na ustalenie związku, 

o ile taki istnieje, pomiędzy anomaljami siły ciężkości oraz ogniskami seismiczne

mi i wulkanicznemi. a budowa litosfery. Z całokształtu podobnych pomiarów 

również będzie można uzyskać pP.wne dane, pozwalające na wydzielenie charakte

rystycznych obszarów, na których w celu dokładniejszego zbadania, okaże się 

konieczność zagęszczenia obserwacyj J!rawimetrycznych, jak również wykonanie 

szeregu innych pomiarów i;!eodezyjnych i geofizycznych, pozwalaiących na dokład

niejsze zbadanie kształtu lokalnego geoidy i budowy skorupy ziemskiej . 

Kr . 

• 
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PRZECiLĄD CZASOPISM 

,,. 

CZASOPISMA POLSKIE 

"Przeglłld Mierniczy". Rók IX. Nr. 1 (90), styczeń 1932 r . 

W ar c ha ł owski E. prof. inż.: Pod znakiem kryzysu. W powyższym 
artykule autor omawia wpływ kryzysu na stan miernictwa. Jachimowski St. 
inż.: Wyrównania poligonów z równoczesnem uwzględnieniem wpływu błędów po„ 
miaru boków i kątów. K-i: Fundusz obrotowy reformv rolnej. S z y mański L.: 
Wspomnienia i perspektywy. W artykule tym autor daje swój pogląd na sprawę 
stworzenia w obecnym czasokresie funduszu obrotowego reformy rolnej. Gr a
b owski Z. inż. hydr.: Rozłączana lata niwelacyjna konstrukcji inż. Grabowskiego. 
Pr z e g 1 ą d piśmie n n i c t w a: Bychawski T„ K 1 u z n i a k St. inż. i Cho i
n icki W. inż.: Prasa zagraniczna. Wiadomości bieżące. Kr o n i ka. 
List do redakcji inż. Władysław a Murze wskiego w sprawie instrukcji 
O. U. Z. we Lwowie. 

Nr. 2 (91), luty 1932 r . 

Ra n i e ck i J. inż.: Niwelacja precyzyjna w Polsce. I. Zadanie niwelacji 
precyzyjnej. II. Początki niwelacji w Polsce ze szkicem ciągów niwelacyjnych na 
ziemiach polskich, wykonanych przez Austrię, Niemcy i Rosję. Autor w powyż
szym rozdziale omawia również sposób wykonania niwelacji precyzyjnej przez 
poszczególne państwa zaborcze, oraz opisuje używane przez nich repery niwela
cyjne. Ja c h i m o w s k i St. inż.: Wyrównanie poligonów z równoczesnem uwzględ
nieniem wpływu błędów pomiaru boków i kątów (ciąg dalszy z Nr. 1/1932 r.) . 
Cz ar n o ck i L.: Daremny wysiłek. S z y mański L.. Na marginesie . .. Uwagi 
z powodu uwag". Artykuły p. p . mierniczych przysięgłych Czarnockiego i Szy
mańskiego ukazały się w wyniku zamieszczenia w zeszycie Nr. 10 - 11/1931 r. 
artykułu dyskusyjnego p. t. ,, Wady klasyfikacji gruntów w pracacb scaleniowycb 
i możliwość icb usunięcia". K-i: Fundusz obrotowy reformy rolnej (ciąg dalszy 
z Nr. 1/1932 r.). Pr ze g 1 ą d piśmie n n i c twa: Bychawski T. i Cho i
n icki W. inż.: Pras a z ag ran i cz n a. Wiadomości bieżące: Kr o n i ka. 

Nr. 3 (92), marzec 1932 r. 

We i g e 1 K. prof. dr.: W siedemdziesiątą rocznicę urodzin prof. dr. Edwar„ 
da Doleżała. Ra n ie ck i J. inż.: Niwelacja precyzyjna w Polsce (ciąg dalszy 
z Nr. 2/1932). III. Niwelacja precyzyjna w Polsce po odzyskaniu niepodległości. 
1, Sieć niwelacyina ze szkicem jednolitego dla całego Państwa projektu sieci pre
cyzyjnej niwelacji. 2. Repery z opisem ustalonych typów. 3. Punkty podstawowe 
z opisem ich budowy. 4' Prace polowe: A. Wywiad. B. Osadzanie reperów 
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z tabelą osadzonych reperów w okresie od 1924 do 1931 r. włącznie. S z y mań
ski L.: Odzie przyczyna?... Artykuł dyskusyjny w sprawie nacisku Ministerstwa 
Reform Rolnych na etatyzację miernictwa z uszczerbkiem dla istotnych dziedzin 
reformy agrarnej. K-i: Fundusz obrotowy reformy rolnej (ciąg dalszy z Nr. 2/32 r.). 
P i e k a r s k i Z. inż. : O katastrze podatkowym. P r ze g 1 ą d pi ś m ie n n i c twa: 
Bychawski T. i Chojnicki W. inż . : Pras a z ag ran i cz n a: W. K.: 
P r a s a k r a j o w a. W i a d o m o ś c i b i e ż ą c e: K r o n i k a. 

Nr. 4 (93), kwiecień 1932 r. 

Ra n ie ck i J. inż.: Niwelacja precyzyjna w Polsce (ciąg dalszy z Nr. 3/32 r. 
i dokończenie) . C. Pomiar: a. Instrumenty z opisem niwelatora Wild - Zeiss. 
III. z klinem optycznym, niwelatora precyzyjnego firmy Kerna, oraz łat niwela
cyjnych Zeissa. b. Wykonanie niwelacji. c. Obliczenia polowe z wzorem dzien
nika polowego. d. Ilość wykonanej niwelacji z tabelką. 5. Odniesienie niwelacji 
do poziomu morza. IV. Prace biurowe. V. Koszta niwelacji: a. koszta wywiadu 
i osadzenia reperów z tabelką, b. koszta wykonania niwelacji z taqelką. VI. Re
sume w języku francuskim. Kr zys z ko wski W.: Nasze uwagi na marginesie 
likwidacji Ministerstwa Reform Rolnycb. By c h a w s ki T.: O reorganizacji służby 
mierniczej. M u r z e w s ki Wł. inż.: W sprawie jednolitej instrukcji pomiarowej. 
K-i: Fundusz obrotowy reformy rolnej (dalszy ciąg z Nr. 3/1932 r. i dokończenie). 
Pr ze g 1 ą d piśmie n n i c twa: Bychawski T. i Chojnicki W. inż.: 
Pras a z ag ran i cz n a . Wiadomości bieżące: Kr o n i ka. Pr ze g 1 ą d 
przepis 6 w: Ustawa z dn. 28 stycznia 1932 r. w sprawie pomiarów Państwa. 

Nr. 5 (94), maj 1932 r. 
M a r s z a ł e k K. inż.: Nowelizacja ustawy o mierniczych przysięglycb. J a

c h i m o ws k i St. inż.: Wyrównanie poligonów z równoczesnem uwzględnieniem 
wpływu błędów pomiaru boków i kutów (dalszy ciąg z Nr. 2/1932 r.). K 1 o cz
k o w s k i M. inż.: Czy są potrzebne i czy są możliwe uproszczenia techniki sca
leniowej. Z e r w a n i t z e r Kl. inż.: Sporządzanie planów sytuacyjnych na po
dział parcel budowlanycb. Pr ze g 1 ą d piśmie n n i c twa: Bychawski T. 
i C h o j n i c k i W. inż.: C z a s o p i s m a z ag r a n i c z n e. W i a d o m o ś c i 
bieżące: Pr ze g 1 ą d przepisów. Ustawa z dn. 9 marca 1932 r. o wła
ściwości Ministra Reform Rolnych w zakresie wykonywania meljoracji. Ustawa 
z do. 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. 

Nr. 6 - 7 (95 - 96), czerwiec-lipiec 1932 r . 

Ma r s z a ł e k K. inż. : Metody racbunkowe dostosowania siatek lokalnycb 
do sieci państwowej. Artykuł powyższy autor podzielił na następujące rozdziały: 
Wstęp. I. Odwzorowanie wiernokątne układu lokalnego na państwowy. II. Prak
tyczne zastosowanie wiernokątnego odwzorowania siatki lokalnej na sieć państ
wową. K 1 u z n i a k St. inż.: O naszej komasacji. Z e r w a n i t r e ł Kl. inż.: Zgod
ność ksiąg gruntowycb z katastrem i ze stanem faktycznym. N o w os ie 1 ski E. 
inż . : Meljoracje rolne a inżynier mierniczy. C hm i e le w i c z St.: Przepisy uzupeł
niające do instrukcji katastralnycb Vlll, lX i X z dnia 1.Vl.1931 r., obowiązujqcycb 
w Niemczecb. Z ar ę b I ki L. inż.: Obliczanie spólrzędnycb przy pomocy maszyny 
do liczenia »Oeo". Pr ze g 1 ą d piśmie n n i c twa: K 1 u z n i a k St. inż., By
c ha wski T. i Chojnicki W. inż.: Prasa zagraniczna S. KL Prasa 
kr aj o w a w którym to artykule omawiany jest „Ka'talog punktów trygonometry
cznycb" mjr. J. Michałowskiego i kpt. T. Sikorskiego, Omówienie powyższego wy
dawnictwa zakończone jest zdaniem, ,,że autorom należy się podziękowanie za to, 
że poświęcili tyle trudu i cennego czasu dla dobra ogólnego". Wiadomości 
bier z ą ce: Listy do red akcji: I. ,,Wbrew opinji p. Krzyszkowskiego", 
w sprawie likwidacji Ministerstwa Reform Rolnych, napisany przez mierniczego 
przysięgłego p. Lucjana Szymańskiego. II. ,,Parę słów odpowiedzi p. Szymańskie
mu", napisany przez mierniczego przysięgłego p. Wacława Krzyszkowskiego. 
Kr o n i ka. Pr ze g 1 ą d przepis 6 w. Ustawa z dn. 13 lutego 1932 r . o ujaw
nieniu hipotecznem zezwoleń na parcelację gruntów. Ustawa z dn. 17 lutego 1932 r. 
w sprawie zmian w ustawie o zakresre działania Ministra Reform Rolnych i orga
nizacji urzędów i komisyj ziemskich. Egzaminy dla eksternów na mierniczych. 
Statut Organizacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (wyciąg). 

T. P. 
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CZASOPISMA ZAGRANICZNE 

,,Journal des Geometres-Experta et Topographes Fran~ais". ~~respondent oficjalny Międzynarodowego Związku Geometrów. 
Nr. 136. luty 1932 r. 
1. D a n g e r R e n e: Luis Golas. Wspomnienie pozgonne o tym zasłużonym oficerze Akademji, wiceprezesie Związku Geometrów-Przysięgłych francuskich, który jednocześnie był głównym administratorem wydawnictwa „Journal des Geometres-Experts et Topographes Fran~ais". 2. Kr o n i ka profesjo n a I n a: J. S. Ro up c i us k y: Młodo.~ć. W artykule tym, autor opisuje swoje spostrzeżenia i uwagi nad młodem pokoleniem geometrów, zwracając uwagę na powierzchowność traktowania pr.zez nich prac zawodowych. 3. S i t z, inspektor katastralny: Scalanie w Alzacji i Lolaryn.9,ii. Autor szczegółowo opisuje na podstawie dokumentów urzędowych, oraz studjów inspektora katastralnego M. Ro de nb u s c h a, czynności klasyfikacji gruntów scalanych; na szczególną uwagę zasługuje opis badania gruntów, na p.:>dstawie źródeł praktycznych (doświadczenia) z których na wyróżnienie zasługują następujące: 1) Sposób, w jaki dany teren formował się (czy to przez namulanie (pokłady napływowe), lub przez rozkładanie się skał i jakich skał, i t. d.) 2) Rodzaj gruntu ornego: a) podług swojego składu (glina, piasek, wapno, czarnoziem i t. p.) b) podług gatunku swoich pierwiastków (ziemia wyborowa, kamienie, osady korzeni i t. d.), c) podług swojej głębokości. 3) Rodzaj podkładu (podłoża-podglebia) gruntu: a} W stosunku do swoich pierwiastków (żwir, glinka i t. p.), b) W stosunku do swego położenia względem wody zaskórnej oraz wody deszczowej (suchy lub mokry, przepuszc1alny lub nieprzepuszczalny). 4) Położenie terenu: a) W stosunku do cztetech stron świata. b) Wysoko czy nisko położonych. c) Słabo czy silnie pochylony. 4) B a 11 e y g i e u r A n d r e: Fotografia lotnicza, na usługach urbanistyki (sztuki budowania i upiększania miast) kolonjalnej. Prelekcja wygłoszona na Kongresie Urbanizmu Kolonjalnego w październiku 1931 r. W prelekcji tej autor zaznacza, że lotnictwo oddaje kolonjom ogromne usługi nietylko w znaczeniu wojennem oraz transportowem, ale odgrywa ono niemniejszą rolę przez fotografię lotniczą i w życiu kolonji, osiedlaniu się, wyborze miejsc dla śtodowisk ludzkich, dla miast. 5. G u i n t i n i A 1 d o Ing., szef geometrów cywilnych w Rzymie: O oszacowanill ogrodów, parków i rezydenq;i. 6) N owe pree y z y j n e koordynat or y prost ok ą t n e A. Ot ta. 7. Por ad y z a w od owe: a) Por et: Wonnwodzenie geometrów przysi~głych. b) Pe net: Komorne zamieszkiwanie zawodowe geometrów. c) Mo n s ar r at G. Odprowadzenie wód. 8. Ko n kur e n c j a ur z ę d n i c z a. 9. Mart i n Ray: Rozrywki matematyczne. 10. Ech a i i n form ac j e. 11. Pr ze g ląd wyd a w n i c t w. 12. Pr z e g 1 ą d c z a s o p is m: a} Zagranicznych, między któremi z polskich podane są Nr. Nr. 10 i 11 „Przeglądu Mierniczego" b) francuskich. 13. Mo n s ar rat G.: Komentarze prawoznawcze. 

T. P. L'Universo Num. 12/1931. 
Mapa impe1:jmn rzymskiego w skali 1: 100 OOO. W roku 1928 na posiedzeniu Unji międzynarodowej geograficznej w Cambridge postanowiono wydać podbną mapę jako wynik badań międzynarodowych nad imperjum rzzmskiem, pod przewodnictwem p. E. M. Jack przedstawiciela Wielkiej Brytanii. Mapa opiera się na miljonowei mapie świata; na mapie mogą być uwidocznione przy pomocy specjalnych znaków wszelkie zabytki przeszłości rzymskiej, a więc świątynie, resztki dróg, murów, kopaJń etc; nazwy mają być wprowadzone po szczegółowem przejrzeniu wszelkich dostępnych materjałów, zaczerpniętych z dzieł Prolemeusza, drogowskazów Antonińskich, mapy Pentyzjusza Notitia Dignitatum, itinerarjum Burdigaleuse, z dzieł Rzweńskiego geografa i wreszcie z napisów archeologicznych i wzmianek autorów klasycznych. Nawet nadruki bądź wykonane specjalnemi czcionkami mianowicie nazwy starożytne bądź drukowane drobnem pismem podobnem do napisu znajdującego się na kolumnie Trojana w Rzymie; nazwy współczesne kursywą. Dotychczas ukazały się dwa arkusze: wydany przez Anglję (okolice Edynburgu) i wydany przez Włochy arkusz obejmujący Rzym oraz środkowe i południowe Włochy. L. Cip r i a n i - Fragli Zulu (Wśród Zulusów) c. d. pg 681. C. Me n n e 11 o, pg. 695: Wszechświat wewnątrz nas. Zwięzła 
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notatka o słynnym dziele Jeansa, które ukazało się w polskim przekładzie. Autor 
notatki podaje podstawy filozoficzne tez Jeansa Kart ogr a f ja, pg. 701. Pr ze
g l ą d w y d a w n i c t w k art o g r a f i c z n y c h: O mapie Stanów Zjednoczo
nych oraz zwięzłe zestawienie prac „Coost and Geodelic Survey". O kartografji 
lndyj holenderskich, w których zakończono triangulację Sumatry i uzupełniono 

mapy wysp Bali, Batam, Bangka, Sumatra, Borneo Wschodnie i Celebes. Istnieje 
również już wykonane mniej dokładne mapy Środkowej Sumatry, Borneo i Flores
pozostaje do wykonania jeszcze 20¾ całkowitej pracy. Drobne wiadomości, 
pg. 705: O wartoścz rolniczej kolonji Erytrejskiej. Rząd włoski czyni znaczne wy
siłki w celu powiększenia bogactw leśnych przez odpowiednie zalesienie terenów 
szybko rosnącemi drzewami i rozwoju rolnictwa przez wprowadzenie starannie 
dobranych zbóż i roślin uprawnych. O nazwie góry Everest. Sven - Hedin, znany 
Szwedzki badacz Azji Środkowej, wskazuje że w źródłach tybetańskich, istnieje 
również bardzo dawna nazwa tej góry jako Czomo Lungma. B i b l i o g r a f j a, 
pg. 711, zawiera sprawozdanie z dzieł i czasopism geograficznych włoskich i obcych. 

Nr. 1, styczeń 1932. 

F . de C h a ur a n d: Zmiany w średnim biegu Po i jego dopływów w ciq
.qu ostatnich tysiqcleci, pg. 1. 3 karty dołączone do tekstu. G. Mas tur z i: Po
zegnanie z San Gabriel, pg. 23, dalszy ciąg barwnych notatek autora z jego po
dróży do dorzecza Orinoko. K a r t o g r a f i a, p g. 29: Działalność instytutu hy
drograficznego marynarki włoskiej. XV Kongres Zeglugi, Venezia 1931. Drobne 
w i a d o m o ś c i, pg. 34: La ,,Filotecnica". Sprawozdanie z 6 pierwszych nume
rów nowego czasopisma technicznego wydanego przez znaną firmę medjolańską 
tej samej nazwy, zawierającego szereg artykułów z zastosowań optyki, teorji instru
mentów mierniczych i topograficznych. O najbliższej wyprawie japońskiej na Kan
czelljunga. Najście Afrydów na Peszaizer. Dzikie plemię Afrydów zamieszkujące 
pograniczne góry Afganistanu i lndyj od czasu do czasu, uzbrojone w karabiny 
wyrobu fabryk sowieckich, najeżdża pogranicze Indyj mordując i grabiąc miesz
kańców i przyczyniając wiele kłopotów władzom angielskim. Przyrzqd Davisa 
dla ratowania podwodnego. Przy pomocy tego dość prostego przyrządu, będącego 
w użyciu w marynarce an~ielskiej udało się uratować kilku ludziom z załogi zato
pionej łodzi podwodnej „Poseidon", aczkolwiek znajdowali się pogrążeni na głę
bokości około 36 m, ~dzie panuje ciśnienie około 4 kg na cm2• B i b l i o gr a f j a, 
pg. 40: Przeglqd literatury włoskiej i obcej. Biuletyn komitetu państwowego 
włoskiego geodezyjno-geograficznego, Nr. 1, 1932. M. Bor i os i: Rozwinięcie w sze
reg, ciężkości na powierzchni eltpsoidy obrotowej. Autor opierając się na artykule 
prof. Somigliana (Mem. Soc. Astr. Hal. vl. IV, 1929) oblicza niektóre spółczynniki 
funkcji C (i) Clairaut'a określonej przez Somigliana i funkcji X (a) wprowadzonej 
przez prof. Cassinis (Sulla determinazione dello schiacciamento terrestre mediante 
valori della gravita - Atti R. Accademia d. Scienze - Torino 1927) przez co 
uzyskuje większą zbieżność użytych szeregów. F. Er e di a: Badanie wyższych 
warstw atmosfery. W tym artykule sprawozdawczym prof. Eredia wskazuje na 
ostatnio wykonane badania górnych warstw atmosfery. Między innemi badania 
Frankenbergera w Hamburgu przy pomocy baloników dały szereg ciekawych wy
ników co do temperatur górnych warstw atmosfery. Njljciekawsze wyniki są na
stępujące: 

Największa 
Data 

wysokość 

8.IX.1930 35.9 km 

13.IX.1930 26.5 " 
14.IX.1930 32.5 

" 

Temperatura 
w największej 
wysokości 

-47°.7 

- 47°.1 

- 46°.3 

Temperatura 

minimalna 

- 55°.3 

- 55°.7 

- 54°.o 

Wysokość 
na której za
chodzi temp. 

minimalna 

11.9 km 

13.5 „ 
12.3 „ 

Z tego zestawienia widzimy, że najniższe temperatury panują w niższych 
warstwach aniżeli stratosfera, Średni gradient termiczny dla wysokości powyżej 
20 km wynosi 0·J m na kilometr. 

Wiadomości Sł. Oeogr. 30. 485 -



Nr. 2, luty 1932 r. 

G. B. P a c e 11 a, pg. 57: Przyrzqd do pomiarów gramźmelrycznych Conyng
hama, należqcy do Wojskowego lnslytu Geograficznego ź pierwsze próby jego za
stosowanźa. L. Ar d ft i. pg. 63: W Mandżw:jż c. d. Kart ogr a f ja. /{aria roz
mieszczenźa lasów w górnym ź średnźm Uenźe i Mozelź. Prace geograficzne na 
Nladagaskarze, jest to skrót artykułu de Martonne'a w kwartalniku Służby Geo
graficznej Nr. 3 - 1931. Mapa rocznego przyrostu ludności na ziemź, jest to spra
wozdanie z mapy opracowanej przez K. Sappera. Karta reljefowa Szwajcarjż. 
Drobne wiadomości. pg. 95: l' / /{ongres Hydrograficzny w /{remonie. J>a
miętnik Muuum Histo,jź Naturalnej Wenecjź Trydenckiej rok I 1931. Odkrycie 
pźerwiastka 85, krótkie sprawozdanie nad pracami Dr. Alisona z Alabama, które 
doprowadziło do odnalezienia śladów tego pierwias,ka. Nowe działo przeciwlotnź
cze angźelslde. Ero~ta Niagw y. Z badań okazało się, że działanie erozyjne od czasu 
odkrycia Ameryki spowodowało przesunięcie się terenu około 70 m na 50 m głębo
kości c.o oczywiście zmieniło cokolwiek przekrój słynnego wodospadu. Tt{iemnica 
mzst,:jackźch „Erdstalle". Podobne korytarze podziemne o długości nawet kilkudzie
sięciu metrów w których poruszać się można zaledwie na czworaka znajdują się 
nietylko w Austrii lecz na całym obszarze od Morza Czarnego do Renu. W samej 
Austrii dolnej Me Leod opisujący powyższe korytarze podziemne znalazł ich prze
szło 400. Według tego autora korytarze były zbudowane praw::lopodobnie przez 
ludzi pochodzących ze wschodu; w ścianach tych korytarzy znajduią się od czasu 
do czasu wgłębienia, jakby przeznaczono dla umieszczenia światła. Niektóre galerje 
tworzą jakby układ zamknięty i zbiegający się do obszerniejszego podziemnego po
mies7,czenia wyższego od obu doprowad:rających galerii (2½ m wysokości) w środku 
znajdują się jakby podwyższenia do siedzenia. Korytarze poszczej!ó1ne przechodzą 
często jeden nad druJ!im . W galeriach nie znaleziono żadnych przedmiotów, nato
miast na zewnątrz galerii znajdowano różne drobne przedmioty z epoki neolitu lub 
bronzu. Kto zbudował owe korytarze jest to dotychczas taiemnicą nierozwią7aną 
jak również jakiern było ich przeznaczenie. Wymiary tych korytarzy są tak małe, 
że trudno pomyśleć, aby mogły one służyć ludziom o normalnym wzroście na mie
szkanie. Me. Leod przypuszcza że są to pomniki pewnej!o kultu przedhistorycz
nego orawdopodohnie kultu zmarłych, h1b bóstw podziemnych podobne do innych 
pomników np. świątyń neolitycznych w Stonehenge i Averbury, w Bretanii i Danii. 
Kiesslin,! wybitny znawca paleolitu i neolitu przvpuszcza, że „Erdstalle" fTloJ!ły 
być zbudowane przez rasę drohnych małych ludzi. którzy zamiesik•wali niddóre 
okolice Eurony, jak o tern świadczą znajdowane szkielety w pobliżu Renu. w Styrji 
i Austrii oołlldniowei. Rasa ludzi za(!iniona byłaby co do wzrostu podobna do 
Ainosów, Wedów aziatyckich i Akkasów afrykańskich. Bib I i ogr a fi a, psl. 100: 
Przeq[qd dzźel i mydawnict11, gengrnficznych m różnych Językach . Międzv innerni 
znajd1iie się ciekawa no'atka H. Malo o zahvtkach ~eo~raficrnych 70;:iiruiacych 
się w bibliotece Muzeum Kondeusza w Ch~ntillv. Riulelyn 11 1/osldepo Państwomer,o 
Komilelll r.eode~jź i Geofizyki Nr. 2. luty 1932. A. Be 11 u i g i ArlykUna naftonośna 
z Fronleviva. 

M. B o s s o 1 a s c o. O tmorzenizz się lodu etc. Jl r o k p o 1 a r n y cyr
kularz i program prac dla poszczególnych uczestników. Protokuły z posiedzenia 
komitetu. 

Nr. 3, 1932. 

E. d e C h a ur a n d: Rozmieszczenie gazów w atmosferze ziemskiej we
dług ,,rachllnku astromor(icznego". G. Mas tur z i: San Car I os, pg. 125: Dal
szy ciąg notatek 2 podróży do Ameryki równikowej. S. Gr a n de, pg. 131: No
tatki dolyczqce doliny Tanal'll. Kart o~ raf ja, pJ!. 140, zawiera wzmiankę 
o zdjęciach aerofotograficznych wyspy Porto Rico, Nikaraguy, wybrzeży Wene
zueli, dokonanych przez marvnarkę U. S. A. a opublikowanych w „Revue Hydro
graphique" {noveml)re 1931 Monaco). Również znajduje się krótkie sprawozdanie 
z tego samego źródła zdjęć dokonanych przez wyprawę kanadyjską zatoki Hudsona. 
Drobne wiadomości, pg. 145. Nowa stacja naukowa międzynarodowa na 
szczycźe Jurl']{rall;och. Stacja n<tuk->wi na Jun~fraujoch w pobliżu lodowca Aletsch 
na wysokości 3457 m zo,tała utworzoną. Stacja ta znajduje się na końcu linji ko
lejowej na Jun tfraujoch i składa się z budynku o dwu piętrach i wieży trzy
pięt!owej. W tym budynku znajduje się sala laboratoryjna i pomieszczenie miesz
kalne z bibljoteką. Laboratoria są przeznaczone przeważnie do badań fizycznych 
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i fizjologicznych. Stacja powstała dzięki zasiłkom z fundacji Rockfellera i znaj
duje się pod opieką uniw ~rsytetu w Zury ..: hu. Znajdujemy również wiadomości 
o sculetnim jub1lcmszu Faraday'a; o stuleciu śruby parowej, o nowych ekspedy
cjach na górę Everest. Bib 1 jog raf ja, pg. 151, zaw1era przegląd literatury 
w różnych językach. Biulelyn pa{islwowego J{omilelu Włoskiego geodezyjno-geofi
zycznego Nr. 3. M. Boss o 1 as co: O powstawaniu lodu i i. d. Ciąg dalszy 
z poprzedniego numeru. Recenzje. Protokóły. Nekrulog wybitnego meteorologa
wulkanologa Ferruccio Zambonini. 

Nr. 4, 1932. 

A. Fi ech ter, pg. 175: Zdjęcia topograficzne i stereo fotogrametryczne 
w skali 1: 25 OUO wykonane przez W ujskowy lnslytul Geograficzny w okolicy 6ran 
Paradiso. Jest to Slczegółowy opis zdjęć wysokogórskich (wysokości około 3000 
metrów) przez grupę obserwacy1ną Wojskowego lnstymtu Geograficznego składa
jącą Slę z 19 obserwatorów. Jedna z grup obserwacyjnych wykonywała zdj ęcia na 
wysokości około 4000 m. G. Mas tur z i, pg. 191: Z Moroa do Jovźla. Ciąg 
dalszy notatek z podróży do Ameryki Południowej. C. Me n u e 11 a, pg. 203: Ud 
gwiazd do atomów. Jest to szereg krótkich uwag na marginesie bardzo ciekawej 
książki C. Stormera pod tym samym tytułem wydanej po francusku przed dwoma 
laty. Kart ogr a f ja, pg. 2J9: Znajdujemy w tym rozdziale krotką notatkę o naj
dawniejszej mapie okolic Padwy z r . 1359, wykonanej przez słynnego uczonego 
encyklopedystę ówczesnego, autora najdawniejszego podręcznika o przypływach 
i odpływach napisany w Icalji, Jacopo Dondi. Zdaje się, że ta mapa służyła jako 
pierwowi:ór późniejszych map padewskich i weneckich. Drobne wiadomo
ści, pg. 211: Między innemi znajdujemy ciekawą notatkę zaczerpniętą z Geolo
gical Survey U. S. A., że energja elektryczna uzyskana z urządzeń hydrodynami
cznych na całym świecie w ciągu ostatnich lat 10 została podwojoną, mianowicie 
w 1920 r. wynosiła 23 OOO OOO HP zaś w 1930 r. 46 OOO OOO HP. Bib 1 jog raf ja, 
pg. 227, zawiera przegląd czasopism i książek, między innemi znajdujemy sp rawo
zdanie z bardzo ciekawego wydawnictwa A. Hermanna. Die Erdkarte der Urbibel 
(Mapa świata według Biblji pierwotnej), autorowi udaje się między innemi ziden
tyfikować szereg nazw biblijnych miejscowości i narodów np. Gibon = Nil, Góry 
Rafa= Kaukaz, Tina = Don, Kraj Eden = Jemen, Gog = Okolice średniej WołJti, 
Kaftar = Cypr, O iir = Dankalia i t. p. Według autora, le~enda o raju ziemskim 
jest pochodzenia południowo-arabskiego. JJźuletyn Państw. Kom. Geod.-Geof. Nr. 4. 
F. Er e di a: JWmatologja górnych warstw atmosfery. Jest to streszczenie badań 
nad górnemi warstwami atmosfery, dokonywane przy pomocy balonów-sond w ciągu 
paru lat. Wyjątkowo cenny materjał został uzyskany drogą sondowań atmosfery 
przy pomocy samolotu w Montecello, którym loty były dokonywane systematycznie 
w ciąlu całego roku w różnych porach doby. P. Caloi opisuje nową stację seis
miczną założoną w Trieście zaś G. Alfani nowy aparat przez siebie wynaleziony 
fotoseismograf, służący do b. czułej rejestracji, w drodze fotografij, trzęsień ziemi. 
pozatem znajdują się nekrologi: gen. F errie, G. Bigourdan i prof. Zanotti-Bianco. 

"Petermanns Mitteilungen (połączone z czasopismem „Globus"). 

Zeszyt 1/2, 1932 rok. 

1. P as s ar g e S. prof. dr.: Kulturalne badazlia krajów i ich cztery główne 
zagadn;enźa. W powyższym artykule autor opisuje metody badania poszczegól
nych krajów, dając przytem przykłady, zawarte w następujących częściach: 
A. Cztery l!łówne zagadnienia przeprowadzania badań . kt6remi są: I. kraj ; II czło
wiek, (jako istota zamieszkująca dany kraj; w celu niekomplikowania zagadnienia, do 
powyższego problematu włączono zwierzęta, $!dyż one służą tym samym zagadnie
niom jako istoty żyjące w danym kraju); III. kultura; IV. historja. Powyższe 
zagadnienia rozpatrywane są w następujących rozdziałach: a. Ziemia i jej dzia
łania dynamiczne. b. Człowiek - zaludnienie. c. Kultura i jej działanie dyna
miczne. d. Przebie{! zdarzeń - znaczenie historyczne. B. Dalsze badania: a . Za
gadnienia krajoznawcze. b. Specjalne badania. c. Krajobrazy i krajoznawstwo. 
d. Porównanie kultury krajoznawczej w zmianie czasów. e. Geografia określonej 
ziemnej przestrzeni - np. kraj i krajobraz, wyspy i stały ląd. f. Zagadnienia 
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przyszłości. g. Końcowe rozważania. 2. Ster n W. Dr. i L o h nb erg A.: Hydrologiczne badania zapomocq kopaczek (drag). 3. v. Dryg al ski prof. Dr.: Szemat krajoznawczy. 4. Grei m Georg prof. dr.: Podręcznik wiedzy geograficznej F. Mula. 5. ·Kr us e W. prof. Dr.: Nowe badania niemieckiej rasy. 6. S c h 1 e i f e r R.: Planimetryczne obliczenia ważniejszych obszarów na ziemi. 7. Hass i n g er H. prof. dr.: Francuska geogmfja środkowej Europy. 8. V og e 1 W. prof. dr.: ,,Niemiecki kraj i niemiecka histo1ja" A. v. Hofmw.na. 9. M ii nst er Strom K. dr.: Najgłębsze jeziora Europy. 10. Tam s s Fr. dr.: Terylorjalne rozdrobnienia niemieckich państw związkowych z mapkq Prus w podziałce 1:6.500.000. 11. Br ii n i n g K. prof. dr.: Obszar Weslfalji. 12. Gr adm a n n R. prof. dr.: J(amie1i graniczny w histo1ji metodyki geograficznej. 13. Grei m G. prof. dr.: ,,Południowe Niemcy" R. Gradmanna. 14. Cr e ut zb ur g N. prof. dr.: Stosunki prawne w Porcie Gda11skim, z mapq, w podziałce 1:20.000 Portu Gdańskiego, na której zaznaczone są następujące granice i strefy: a) granica koleiowa Gdańskiego okręgu portowego, ustalona decyzją Wysokiego Komisarza Ligi Narodów z dnia 15 sierpnia 1921 r.; b) granica obszaru Poczty Polskiej, podług sprawozdania Komisji Rzeczoznawców Ligi Narodów z dnia 3 sierpnia 1925 roku; c) rozmieszczenie Polskich Urzędów Pocztowych w ilości dwóch miejskich i jednego portowego; d) rozmieszczenie Polskich skrzynek pocztowych w ilości 10 sztuk; e) strefa I na Westerplatte składów amunicyjnych; f) strefa Il pozostałej części Westerplatte; g) strefa III korytarzowa wzdłuż linji kolejowej na Westerplatte; h) place i nieruchomości, należące do Zarządu Portowego. 15. Ha 1 b fas s W. prof. dr.: Zamknięcie i częściowe osuszanie Zuiderzee. Zuiderzee jest to zatoka morza Północnego w Holandji (3 600 km2), do roku 1287 tworzyła tylko jezioro lądowe 1375 km2 obszaru. Zatoka skutkiem częstych burz niebezpieczna była dla żeglugi. W roku 1918 rozpoczęto budowę tamy, mającej odciąć zatokę od morza i w ten sposób przeprowadzić jej osuszenie. Rząd holenderski osuszaniem zamierza uzyskać 200 tysięcy ha żyznej ziemi. 16. Tam s s Fr. dr.: Zaludnienie Holandji w roku 1930. 17. P. L.: Obszar, zaludnienia i forma administracji Z.S.R.R. z dn. 1 kwietnia 1931 r. 18. S c h u 1 t z A. prof. dr.: Nowe rosyjskie badania Czerskiego pasma gór i ziemi Tajmyrskiej w północnej Sybe1ji Czerskiem nazwano pasmo gór, znajdujących się w północnej Syberii. na cześć uczonego polskiego przyrodnika Jana Czerskiego. Czerski Jan urodził się w roku 1845, zmarł w roku 1890; będąc zesłany na Syberję, położył duże zasługi nad zbadaniem geografii i geologji tego kraju. Ziemia Tajmyrska jest półwyspem Syberyjskim, najbardziej na północ wysuniętym, tworzącym niezamieszkałą tundrę. Na północ od tego półwyspu, na Oceanie Północno-Lodowatym, leży niezamieszkała również wyspa Tajmyr. 19. Tam s s Fr. dr.: Nowe strefy zimna na ziemi'! Autor na podstawie przeprowadzonych badań przez profesora Sergieja Obruczewa podaje zestawienie, w którem wykazuje, że nie Wierchojańsk nad rzeką Janą, w byłym okręgu Jakuckim jest punktem największych znanych mrozów na kuli ziemskiej, a Oimekon w okręgu rzeki lndigirki w tymże samym byłym okręgu Jakuckim. 20. Halb fas s W. prof. Dr.: Stosunek między upadkiem meteoru, a jeziorem Bosumlvi w kraju Aszanli. Krai Aszanti w Afryce Zachodniej stanowi część kolonji brytyjskiej, zwanej Złotem Wybrzeżem. 21. Bi eh l M. dr.: Przewód gam ziemnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 22. Tam s s Fr. dr.: Spis ludności w Chile (Ameryka Południowa) z dnia 27.XI. 1930 roku. 23. Ka n ter H. dr.: Moje podróże naukowo-badawcze do północnej Argentyny, Boliwji i Paragwaju w 1930 -1931. 24. Geograficzne spr aw o z d a n i e m i e s i ę c z n e. 25. S p r a w o z d a n i a z l i t e r a t u r y g e ogr a f i c z n e j. 

T. P. 

"Allgemeine Vermessungs - Nachrichten". Nr. 1, dn. 6 stycznia 1932 roku. 

1. L il d e m a n n K a r l: Badanie nad zmianami długości łat niwelacy;nych z drzewa składanego. Informacja z wytwórni Hildebranda w Przyborzu (FreibergSa). Łaty powyższe wytwarzane są w celu zredukowania do minimum wpływu wilgoci i temperatury, z drobnych części drzewa sklejanych. 2. Gr o 11: Czy mogq być wyłączone w czasie postępowania scaleniowego, ze względu na pretensje odszkodowawcze, Jeszcze dodatkowo dział/a z obszaru scalenia'! 3. Oczyszczanie 
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dróg publźcznych w Prusach. 4. Z z a g r a n i c y: Ilość inżynierów mierniczych 
i studentów miernictwa w Czechosłowacji. 5 RozmaUości z orzecznictwa pmw
nego i praktyki. 

Nr. 2, dn. 13 stycznia 1932 r. 

1. F i n s t e r w a 1 d e r R.: Dokładność naziemnej fotogramehji. 2. Kilka 
projektów normalizacyjnych dla na, zędzi mierniczych DJ N Verm. 9-14: a) DJ N 
Verm. 9. - Stalowy metrowy przymiar kontrolny. b) DJ N Verm. 10. - Stalowy 
metr dla kontroli zmian długościowych na łatach niwelacyjnych. c) DJ N Verm. 
11. - Stalowy klin mierniczy. d} D J N Verm. 12 - Podstawa pod łatę niwela
cyjną (trzewik). e) DJ N Verm. 13. - Ustawiacz (libela pudełkowa} dla łat niwe
lacyjnych w pionie. f) DJ N Verm. 14. - Stalowa taśma miernicza i urządzenie 
do zwijania taśm. 3. Z z ag r a n i c y: Interesująca wiadomość z mierniczo-tech
nicznego czasopisma „The Canadian Surveyor". 1931. Nr. 2. S. 18. o zakresie prac 
pomiarowych, kartograficznych i geodezyjnych, które Związek Socjalistycznych 
Republik Rad w swoim planie „piatiletce" mierniczej przewiduje. Informacje i ze
stawienia pochodzą od inżyniera geodety S. Szyrokowa z Moskwy. 4. Rozmaitoścź 
z orzecznictwa prawne,qo i praktyk;. 

Nr. 3, dn. 20 stycznia 1932 r. 

1. Lip s: Podwójny arytmometl' i l'llchoma karetka Thales-Geo-Maschine. 
2. Spółki wodne. 3. Klem pa n dr.: Przeslroga przed obiorem zawodu inżyniera 
mierniczego. 

Nr. 4, dn. 27 stycznia 1932 r. 

1. W a 1 the r dr.: Badania nad wpływem tenzperalul'y i wilgoci przy po
miarach redukcyjnym tachymetrem Bosshardt-Zeissa. 2. F en n e l Ad o l f dr. inż.: 
Ulepszenie przy teodoUtach (w zakresie zawieszania pionów). 3. Sprawozdanie ze 
zjazdu związku zawodowego wyższych urzędników miernictwa z obszal'u Ren-Men 
odbytego w dn. 6 gl'udnia 19.11 r. 4. Rozrnaito.fri z orucznictwa pmwneqo 
i praktyki. 

Nr. 5, dn. 3 lutego 1932 r. 

1. S o y k a Th. inż.: Zabezpieczenie i nadanie prawa wydobywania wód 
podziemnych przy pomocy studni. 2. Blum en ber g H.: Liczebność studentów 
geodezji w N1emczech. 3. Rozmaitości z orzec::mictwa prawnego i praktyki. 

Nr. 6, dn. 10 lutego 1932 r. 

1. Scher s mer ho r n W. prof.: Zwiększenie dokładności w przetwarzania 
zdięć foto 3. Pl'owadzenie katastl'll reńsko-westwalskiego. 3. Emerytura pruskich 
urzędników państwowych i zaopatrzenie pozostałych po nich rodzin. 4. Rozmai
tości z orzecznictwa prawnego i praktyki. 

Nr. 7, dn, 17 lutego 1932 r. 

1. Lip s: Uzupełnienie przepisów do VI/1 - X cz. pruskiego zarządzenia 
katastralnego. 2. Fe n n e 1 Ad o 1 f dr. inż.: Nowy precyzyjny niwelator, firmy 
Fennel w J(assel. 3. Uroczystości jubileuszowe Austrjaclt1ego Towarzystwa Foto
grametrycznego w Wiedniu w marcu 1932 roku, połączone z Aushjackq wysta
wą fotogrametryczną. 4. Z z a g r a n i c y: Rozwój angielskiej nauki o instmmen
tacb mierniczych. 5. Rozm.aitości z orzecznictwa prawnego i praktyki. 

Nr. 8, dn. 24 lutego 1932 r. 

1. M er k e 1 He i nr i c h dr.: Zamiana spólrzędnych przez grupowe od
wzorowanie. I. W stęp. II. Wiernokątne odwzorowania, Rozważania nad możliwoś
cią rozwiązania, przy stosowaniu kilku metod, problemu połączenia w jedną całość 
dwóch siatek triangulacyjnych, istniejących na tym samym terenie i opartych na 
różnych układach. 2. Ustawa z dn grudnia 1931 r. Odsetki za zwłoki, podatki 
i t. p. 3. Ponowne odsetki za zwłokę od podatków z majętności nieruchomych, 
i od podatków domowo - czynszowych. 4. Rozmaitości z orzecznictwa prawnego 
i praktyki. 
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Nr. 9, dn. 2 marca 1932 r. 
1. Blumenberg H.: Z powodu 200 letniej rocznicy urodzin byłego miemiczego Jerzego Waszyngtona, pierwszego Prezyden/a Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki. 2 . .Merk e 1 He i nry c h dr.: Zumiarw układu spólrzędnych przez grupowe odwzorowania. (Dalszy ciąg z Nr. 3 i zakończenie). 111 Odwzorowania rzutowe. IV UdlVzorolVanźa pokrewne V Zakoriczenie. 
Nr. 10, dn. 9 marca 1932 r. 
1. Fr i e dr i c h W.: Przyblźżone wzory dla wytyczania kół z danemi albo równemi długościami łuku. 2. B 1 u me nb e r g H.: Projekt organizacji studjów pruskich inżynierów mierniczych na politechnice w Hannowerze. 3 Z. z ag rani cy: Prawne wyjaśnienia odnośnie urzędników miernictwa w Allsl!:ji, oraz skład Il Państwowej komisj~ organizacyjnej mierniczej rrn mzstryjacldch politechnikach w Wiedniu i Grazu, na luta szkolne 1931/32 - 193:i/36. 
Nr. 11, do. 16 marca 1932 r. 
1. Ustawa o podatku gruntowym w Nadrenji i Wesifalji. 2. Uozporządzenie o przygol:>waniu sfużbowem i paristwowym e.Fami11ie dla lVyższej państwowej służby mierniczej w Sakso,~ji z dn. 27 października 1930 r. 3. U uparistwowieniu miemictwa. 

Nr. 12, dn. 23 marca 1932 r. 
1. T r e b e s i u s E r n s t: Postępy w technice mierzenia czasu. 2. Podatki i uależytoścź przy zmźanźe prawa własności gruntowej. 3. Nowe służbolVe prawo karne w Prusach. 

Nr. 13, dn. 30 marca 1932 r. 
1. Diec k Herm a n D.: Czy polityka ziemska jest na młnścźwej drodze? 2. K. D. J. B.: Urząd katastralny i parcelacja ornz komaswja. Uzupdoienie wywodów odnośnie parcelacji oraz komasacji z Nr. 43131 i Nr. 51/31. 3. Ber rot h A., prof.: Wpływ temperatury przy tachymt'lrze redukcyjnym lfosslwrdt-Zeissa. 4. Sprawozdanie ze zjazdu związku zawodowego wyższych unędników miernictwa z obszaru Ren-Men w marcu 1932 r. 5. Dane sl11tyslyczne /(omisji egzaminacyJnej dla wy:sze,J służby mierni,·zej za lala 1929, 1930 i 1931. 6. Obowiązek prowadzenia ksiąt/ m wolnym zawodzie od dn. 1 klVietnia 1932 r. 7. Z z ag r an i cy: Wspomnienie pozgonne o generale Gustawie Ferrie. 
Nr. 14, dn. 6 kwietnia 1932 r. 
1. V o 11 a n d K : Reforma pruskich władz me(joracyjnych i program dostarczenia pracy. 2. Osnowa ksiąg prawa hipotecznego w Niemczech. 3. Wyciąg z budżetu Państwa i kutastm !'ruskiego. 

Nr. 15, dn. 13 kwietnia 1932 r. 
1. L ii d e m a n n Kar 1: Centrowanie przy pomiarach poligonowych. 2. V o 11 a n d K.: Reforma urzędó111 kultury (ziemskich). 3. /Judiet 1932 roku Pruskiej administracji ziemsl,iej kraju. 

Nr. 16, dn. 20 kwietnia 1932 r. 
1. L ii dem a n n Karl: Cen/ro/lJanie przy pomiarach poligonowych. (Dalszy ciąg z Nr. 15/1932). 2. Ku ny W.: /Jadanie dokładności no/lJego mikroskopowego teodolitu Fennela. 3 Z z a gr a n i c y: a) Sprawozdanie Związko111ego Urzędu Mierniczego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północne.i (The coasi and Geodetźc Survey} za rok 1930/31. b) Stuletni jubileusz Holenderskiego katastru. 
Nr. 17, dn. 27 kwietnia 1932 r. 
1. L ii d em a n n K ar 1: Centrowanie przy pomiarach poligono11,ych. (Dalszy ciąg z Nr. 16/1932). 2. Stosunek do 111/aścicieli lub dzierżawców cudzoziemców, m<~jętności gmntowych, przy przeprowadzaniu pomiarów llrz~dowych. 3. Sprawozdanie z walnego zebrania Slarnprusl.-iego okręgowego oddziału Niemieckiego Związku Mierniczego z dn. 19 marca 1932 r. 4. Rozmaitości z orzecznictwa prawnego i praktyki. 
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Nr. 18, dn. 4 maja 1932 r. 

1. L ii d e m a n n K a r 1: Centrowanie przy pomiarach poligonowych. (Dal

szy ciąg z Nr. 17/1932). 2. N ii s se: Półurzędowa czynność służby mierniczej nad 

dolna. Elbą w 1931 roku. 3. B 1 u me nb erg H.: Stan miernictwa na Ulwie. 

Przedruk z „Przeglądu Mierniczego" Nr. 10/ 11 z 1931 roku. 

Nr. 19, dn. 11 maja 1932 r. 

1. Beck Fr id o 1 i n, dr. ing.: Niwelacja precyzyjna miasta l(arlsruhe. 

2. Sp o hr Werner, dr.: Koszt utrzymania samochodu w zastosowaniu do 

wolnych zawodów. 3. B 1 u m e n b e r ~ H.: Stan miernie/wa w EslonJi. Opis na 

podstawie artykułu w „PrLeglądzie Mierniczym" Nr. 5 z 1931 roku. 4. Rozmai

tości z orzecznictwa prawnego i praktyki. 

Nr. 20, dn. 18 maja 1932 r. 

1. Beck Fr id o li n, dr. ing.: Niwelacja precyzyjna miasta Karlsruhe. 

(Dalszy ciąg z Nr. 19/1932). 2. K. G.: Podatek domowo-czynszowy. 3. B 1 u me n

ber g H.: Stan miernictwa na Łotwie. Opis na podstawie artykułu w „Przeglą

dzie Mierniczym" Nr. 5 z 1931 roku. 4. Uozmaitości z orzeczniclwa prawnego 

i praktyki. 

Nr. 21. dn. 25 maja 1932 r. 

1. Beck Fr id o 1 i n, dr. ing.: Niwelacja precqzyjna miasta Karlsruhe. 

(Dalszy ciąg z Nr. 20/1932 i zakończenie). 2. B 1 u me nb erg H.: Zawód geo

metrów we Włoszech. Opracowany artykuł na podstawie „U Geometra Italiano" 

1930 - 1932. 3. Rozmaitości z orzecznictwa prawnego i praktyki. 

Nr. 22, dn. 1 czerwca 1932 r. 

1. S c h u b e r t W.: Nowoczesny pomiar miasta lachymetl'em Bosshardt

Zeissa. 2. Rozmaitości z orzecznictwa prawnego i praktyki. 

Nr. 23, dn. 8 czerwca 1932 r. 

1. Schubert W.: Nowoczesny pomiar mźast1 tachymetrem Bosshardt

Zeissa. (Dalszy ciąg z Nr. 22/1932 r. i zakończenie). 2. Z z ag ran i cy: a) Liczba 
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1. S c h o 1 z e: Pierwsze pomiary plantaqji w I( amerunie. 2. Rozmaitości 
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Nr. 25, dn. 22 czerwca 1932 r. 

1. Marx Em il: Stereometryczne formuły i tablice pl'zy wytyczeniu gra
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Nr. 26, dn. 29 czerwca 1932 r. 

1. Sc hm ie de bach Otto dr.: Rzeczywisty kredyt mie,Jski i jego pra

wne podstawy. 2. Upłctty stemplowe z kontraktów i umów dzierżawnych w Pru

sach. 3. Z z a ~ r a n i c y: ,, The Fl'eld Survey Association". W angielskiem cza

sopiśmie mierniczem „Empire Survey R~view" 1931 Nr. 2 z października, jest 

bardzo interesująca wiadomość o za 'ożeni u w Anglji związku byłych mierniczych 

inżynierów wojennych „The Field Survey Association". Związek ten nietylko ma 

za zadmie pielęgnować stare tradycje wśród kolegów z czasów polowych mier
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T. P. 
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"Bildme■sung und Luftbildwe■en" przy zeszytach 11 Allgemeine Vermessungs-Nachrichten", przy współpracownictwie 11 Międzynarodowego Stowarzyszenia Fotogrametrycznego". 
Zeszyt 2, czerwiec 1932 roku. 
1. Do 1 e ż a 1 E. prof. dr.: Wspomnienie pozgonne o feldmarszałku poruczniku baronie Arturze von Hilbl. 2. D o c k H a u s dr.: Rozwój fotogrametrji w ostatnich 25 lalach. Streszczenie historii rozwoju fotogrametrji z powodu obchodu święta 25-lecia istnienia Austrjackiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. 3. S c he r m e rho r n W.: Przeprowadzenie dośwzadczeń nad sporzqdzeniem map katastralnych w skali 1:1 OOO, aerofotogrametrycznym aparatem firmy Zeiss-Aerofopograph G. m. b. H., Jena. Artykuł zawiera następujące części: a) Wybór systemu. b) Przeprowadzenie doświadczenia. c) Sprawdzenie dokładności. d) Możliwości zastosowania stereopl;µiigrafu dla map w skali 1 : 1 OOO. e) Porównanie z innymi wynikami doświadczeń. 4. Neum a n n C hr. dipl. ing.: Zastosowanie punków izocentrycznych w fotógrametrji naziemnej jednoobrazowej. 5. F i s c h e r v. P o tur z y n: Wartość i ocena zdjęć lotniczych. 6. I n f o r m a c j e: A) Wakacyjny kurs aerofotogramelrji w Jenie. Organizowane są następujące kursy: VIII. w języku francuskim od dn. 26.IX do 8.XI 1932 r. IX. w języku angielskim od dnia 10 do 27.X 1932 r. X. w języku niemieckim od 20 marca do 1.IV 1933 r. Program tych kursów jest następujący: A. Wykłady: a) Zapoznanie się ze sprzętem: Kamera fotograficzna, objektyw, migawka; b) Materjał fotograficzny (filmy, klisze) i obchodzenie się z nim; c) M?toda zdjęć lotniczych i nawigacja; d) Przyrządy fotogrametryczne, stereoskopy. sprzęt przetworniczy i autografy; e) Metody prac: 1. Prace przygotowawcze. 2. Metoda jednoobrazowa. 3. Metoda dwuobrazowa; f) Zastosowanie fotogrametrii. B. Praktyczne ćwiczenia. Dla uzupełnienia wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia z fotogrametrycznym spr:zętem. Oprócz tego, dla tych co będą chcieli dalej wydoskonalić się, otwarte zostaną dodatkowe kursy z małą liczbą uczestników, trwające od 6-ciu do 10-ciu tygodni. B) Wykłady katastralne w hiszpańskiem Towarzystwie Studjów Fotogrametrycznych w Madrycie. C) Aerofotogrametryczne zdjęcia Geograficznego Instytutu w Hiszpanji. 7. Bi b 1 j o gr a f j a. 8. Fo tog r am et r y cz n e wiadomości: A. Wiedeńskie uroczystości w marcu 1932 r. B. Wystawa fachowo fotogrametryczna w Wiedniu, z powodu uroczystości 25-lecia istnienia Austrjackiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. Opis wystawy i spis eksponatów. C. Obrady delegatów w Wiedniu 1932 r. Zjazd reprezentantów krajów z okazji wiedeńskiego jubileuszu, który odbył się 22 marca 1932 r. w Geodezyjnym Instytucie Politechniki Wiedeńskiej, w obecności honorowego prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego, radcy prof. dr. Doleżała, pod przewodnictwem prezydenta tego Towarzystwa generała dywizji Perrier. Były reprezentowane następujące państwa: Belgja (van Oost); Niemcy (v. Langendorff, Koerner); Francja (Perrier, Roussilhe); Austrja (Dock, Wodera); Norwegja (Bentzen); Polska (Weigel. Piątkiewicz); Szwajcarja (Baeschlin, Zeller); Czechosłowacja (Petrie, Peterka); Wę~ry (Medvey-Kruttschnitt, Redey). Nieobecne były następujące państwa Hiszpania (dr. Torroja); Łotwa (prof. dr. Buchholtz); Finfandja (Rainesalo). Otwierając obrady, przewodniczący poinformował zebranych o organizacji Konl!resu, który ma się odbyć w 1934 roku w Paryżu, oraz wystawy z nim związanej Na zjeździe były poruszane następujące sprawy: I. Druk VIII tomu Międzynarodowego Archiwum Fotogrametrycznego. II. Organizacja Kongresu w Paryżu w 1934 r. a) Podział komisji. Podczas obrad został przyjęty podział komisji. oparty na wniosku austrjackim. b) Or!!anizacja komisji. Podczas obrad przydzielono komisję: 1. Szwajcarii. dodając Austrję jako kor„ referrenta; komisję 2: Francji, korreferent Włochy; komisję 3: Niemcom, korreferent Szwajcarja; komisję 4: Austrii. korreferenci Niemcy i Hiszpania; komisję 5: Polsce, korreferent sekcja Nord; komisję 6: Wę(!rom. Wszelkie dalsze sprawy reguluje zarząd Międzvnarodowego Towarzystwa Fotogrametryczne~o. Komisja 5-ta obejmuje rozwój techniczny wszystkich rodzaji fotogrametrji. c) Wystawa. d) Sprawozdanie poszczególnych oaństw. e) Termin otwarcia i czas trwania Kongresu. III, Różne inne sprawy. Ze wszystkiemi sprawami związanemi z Kongresem należy zwracać się do pos-zczeJ!ólnych reprezentantów komisji, którym dla komisji 5-tej jest prof. E. Warchałowski z Politechniki Warszawskiej D. Wykłady o zastosowaniu foto~rametrji w kryminalistyce w Szwajcarskiem Towarzystwie Fotogrametrycznem. E. Niemieckie Towarzystwo Fotogrametryczne. a) Wykłady o zastosowaniu fotogrametrii w rentgenologji. b) Walne zebranie, 

T. P. 
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A UWAGI P. T. NIEDZIELSKIEGO W SPRAWIE 

TALOGU PUNKTÓW TRYGONOMETRYCZNYCH 

Przegląd Mierniczy Nr. 10/32 zamieszcza list do redakcji 

podpisany przez p. T. Niedzielskiego, poświęcony krytyce Katalogu 

Punktów Trygonometrycznych, wydanego przez Bibljotekę Służ

by Geograficznej, w opracowaniu mjr. Michałowskiego i kpt. 

Sikorskiego. 
Alarmujący ton tego listu nacechowany źle ukrytem nieza

dowoleniem że katalog ten ujrzał wogóle światło dzienne, zwra

ca się przeciw racji wydania tej książki i dostarcza rzekomo 

ważkich argumentów o wadach i błędach tej pracy. 

Kto choć trochę zetknął się z nieciekawą historją organi

zacji miernictwa państwowego w Polsce odrodzonej, łatwo zro

zumie motywy, które kierowały piórem p. Niedzielskiego. 

Muszę odrazu kategorycznie oświadczyć, iż alarru ten, to 

alarm fałszywy, że potrzeba i wartość katalogu nie może ulegać 

żadnej wątpliwości i wreszcie, że przy bliższej analizie uczone 

argumenty i przykłady, przytoczone przez p. Niedzielskiego, nie 

mają istotnego znaczenia. 
W pierwszem dziesięcioleciu organizacji wewnętrznej na

szego państwa w każdym dziale administracji, gospodarki, tech

niki, czy też nauki starano się przedewszystkiem o inwentary

zację i sprecyzowanie stanu faktycznego, następnie ustalono 

możność zużytkowania spuścizny i ustalano własny program pra

cy, stosownie do potrzeb państwa i możności budżetowych. 

Rzecz jasna, że mogły istnieć potrzeby doraźne i że mogły one 

powodować cały szereg projektów i prac doraźnych. W mier

nictwie państwowem pominięto ten pierwszy etap pracy, opiera

jąc wszystko na dość pobieżnej ocenie tego co nam pozo

stało po zaborcach, zbyt pochopnie wydano o tern sąd i pusz

czono się na miłe, swobodne, a czasem w skutkach niekorzystne 

drogi projektów. Nie tu miejsce rozważać przebieg i błędy roz

woju miernictwa, pocieszmy się, że może w niedługim czasie, 

na innem miejscu zostanie to starannie przeprowadzone. Muszę 

jednakże zaznaczyć, że pierwszym obowiązkiem w organizacji 

podstaw geodezyjnych Polski było opracowanie katalogu punk

tów podług wszystkkh pozostałych po zaborcach materiałów. 

Dopiero ten katalog daje nam ścisłe pojęcie o stanie posiadania, 

i pod tym względem pozwala nam ściśle oceniać stopień wartości 

wszystkich prac, wreszcie pozwala nam wysnuwać ścisłe dane, 

co gdzie i w jakiej kolejności wykonać nal~ży. 

Tylko opracowanie katalogu wyjaśnia nam po raz pierwszy 

całą sumę i charakter zagadnienia, unaocznia nam jego ciężar 

i pozwala nam naprawdę potraktować tę sprawę na podstawach 

nauki. I z tego punktu widzenia może nam wystarczyć opinia 

prof. E. W archałowskiego i dyr. St. Kluźniaka, którzy katalog 

przedstawiają jako pracę cenną dla techniki geodezyjnej. 

Całą ujemną stroną katalogu jest chyba to, że nie wydano 

go w pierwszym 10-cioleciu, kiedy wszyscy tego oczekiwaliśmy 

i kiedy istniała odpowiednia instytucja w Ministerstwie Robót 

Publicznych, wystarczająco do tei pracy zorganizowana i usta

wowo upoważniona. Jednakowoż praca była zbyt ciężka i za-
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mało efektowna, aby łatwo było dla niej znaleźć autorów. Kataogu, mimo najżywotniejszych potrzeb zarówno ze strony adminitracii państwowej. jak i wojskowości, nie wydano i w rezultacie Wojskowa Służba Geograficzna podjęła tę pracę sama, z własnej inicjatywy, tak zresztą jak się to działo i przy innych zbyt powolnie rozwiązywanych problemach geodezyjnych, Uważam, że p, Niedzielski powinien być raczej zadowolony, że ktoś tę poważną lukę wypełnił i ponieważ sam jeszcze nie stracił kontaktu z miernictwem, tembardziej rozumie chyba i odczuwa jej wartość, A teraz argumenty rzeczowe (bo przypuszczam, że ideowe możemy uważać za załatwione), zaraz kolejno zbijemy: 
Ad 1. P. Niedzielski zaczyna od (najważniejszych!) austryjackich współrzędnych katastru w Małopolsce, kwestjonując, że nazwano je współrzędnemi Soldnera, I choć sam nie jest pewien czy można je nazwać raczej współrzędnemi Cassiniego, jednakże dla pewności spfzeciwia się tamtej nazwie, A jednakże tego rodzaju współrzędne nazywają kartografowie francuscy i bardziej lojalni niemieccy współrzędnemi Cassiniego-Soldnera. Podwójną taką nazwę można stwierdzić w szeregu dzieł niemieckich i francuskich np,: 1) "Traite des projections des cartes geographiquesfl Driencourt et Laborde Paris 1932, tom III, str. 21 pkt. 6, 2) Leitfaden der Kartenentwurfslehre fi Zoppritz I cz. 1912, str, 156 pkt, 2, W dziele „Mitteilungen des Militar - Geographischen Institutes" VI tom, 1886, str. 143, ,,Die Projection von Cassini" prof. Hartl, porównywując prawdziwe sferyczne współrzędne z temi samemi współrzędnemi, obliczonemi według wzoru Cassiniego i Soldnera, powiada, że można uważać współrzędne Cassiniego za pierwsze przybliżenie, a Soldnera za drugie przybliżenie prawdziwych sferycznych współrzędnych. Zmiana nazwy tego odwzorowania nic nie może pomóc dla orientacji, należy tylko poznać dokładnie wzory, na podstawie których stworzono układy katastralne b. Austrii, gdyż współrzędne Cassiniego, czy Soldnera są jedne i te same, Martwi nas, że p. Niedzielski stwierdza w liście, iż współrzędne katastralne austryiackie zostały „prawdopodobnie" obliczone w /g postępowania Cassiniego i że w ciągu 12-tu lat pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału Miernictwa M, R, P,, p. Niedzielski nie zdołał czy nie zechciał tego stwierdzić n ap ew n o, a przecież teren objęty temi współrzędnemi, to cała Małopolska i Śląsk Cieszyński, 

W trosce o dobro miernictwa autor listu wyraża obawę, że określenie podanych współrzędnych jako soldnerowskich może prowadzić do fałszywych konkluzyj przy zmianie układu, lub przejściu z układów różnych systemów, Obawa ta jest zgoła nieuzasadniona, gdyż „Przepisy obowiązujące przy pracach pomiarowych metodą trygonometryczną i poligonalną" wydane przez M, R. P,, Warszawa 1928, zupełnie nie podają wzorów do przeliczania współrzędnych płaskich na geograficzne, Zresztą austrjacka instrukcja katastralna z roku 1904 również wogóle nie przewiduje takich przeliczeń. Przepisy M, R. P, z roku 1920 wyraźnie wskazuią, że fidla celów praktycznych używane będą jedynie współrzędne prostokątne jednego z układów lokalnych", Powyższe chyba jest znane p, Niedzielskiemu, iako b, Naczelnikowi Wydziału Miernictwa M. R, P,, a więc wyrażone przez niego obawy należy traktować jako świadomie tendencyjne. 
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W dalszym ciągu p. Niedzielski w przytoczonem przykładzie przyjmuje sobie błędne dane, a mianowicie uważa, że identyczność punktu "Kopiec Wandy" nie może ulec zakwestionowaniu; tymczasem na podstawie źródłowych materjałów (część Il „die Ergebnisse der Triangulierungen des k. u k. M. G. Institutes") stwierdzamy, że właśnie punkt pierwszego rzędu „Kopiec Wandy" nie jest identyczny z punktem katastralnym o tej samej nazwie. Dowodem tego jest, że w wypadkach identyczności punktów jest to wyraźnie zaznaczone w uwagach w wyżej przytoczonem wydawdawnictwie. Z punktów podanych w tym przykładzie przez p. Niedzie]skiego tylko punkt Lanckorona (triangulacyjny I rzędu) jest identyczny z punktem katastralnym tej samej nazwy. 
Ad 2. Na przyjęcie w układzie osi kierunku północnego jako + x, a wschodniego jako + y wpłynął szereg przyczyn, z których najważniejszą jest ta, że katalog został wydany dla potrzeb wojska, gdzie taki właśnie układ jest przyjęty, a nie dla potrzeb katastru małopolskiego, do uzupełnienia braków którego autorzy nie byli ani powołani, ani obowiązani. Przyjęty przez kataster małopolski inny układ osi nazywam brakiem, gdyż układ zastosowany w katalogu jest przyjęty wogóle w Europie i oficjalnie w Polsce (Przepisy obowiązujące przy pomiarach metodą trygonometryczną i poligonalną Min. Robót Pub.). Zresztą autor przyznaje, że ta zmiana nie może wpłynąć na wyniki i z tego względu fakt poświęcenia przez niego tej sprawie całego ustępu należy zakwalifikować jako równoznaczny ze skargami n. p. że ruch kołowy w Małopolsce został zarządzony po prawej stronie jezdni, a nie po lewej, jak to było za „dawnych" czasów. 

Ad 3. Autorowie katalogu wiedzą, że Austria wykonywała po roku 1847 prace triangulacyjne, i nawet wyniki tych prac podali, o ile były one materiałem oficjalnym. Nie jest wykluczone, że niektóre urzędy w Małopolsce posiadają wyniki pomiarów nieujęte w katalogu, stwierdzam jednak, że nie stały się one materiałem oficjalnym Austrjackiego Instytutu Geograficznego. Dowodem tego jest fakt, że dane do katalogu zostały odpisane na miejscu w Wiedniu w austrjackim instytucie geograficznym w roku 1923/24 i kompletny materiał został użyty do zestawienia katalogu, z wyłączeniem jedynie lokalnych triangulacyj miast, gdyż dla celów wojskowych nie mają one znaczenia. Przytoczone przez autora w tym punkcie przykłady są wybrane nieco nieoględnie, gdyż współrzędne punktu „Wrzosy" podane przez p. Niedzielskiego, jako pochodzące z roku 1847, są faktycznie wynikiem pracy, wykonanej prz~z „Militar Triangulerung" w roku 1892. To samo dotyczy współrzędnych punktu „Bierzanów". Różnice podane przez p. Niedzielskiego powstały prawdopodobnie dlatego, że identyfikuje on różne punkty, lub też podaje określone w innym czasie współrzędne, które nie stały się materjałem oficjalnym. 
Ad 4. Pisząc, że „trudno sprawdzić, nie mając źródeł pod ręką, czy podane wartości zgodne są z oryginałem, mam jednak wrażenie, że korekcie nie poświęcono należytej uwagi", autor stawia zarzut w równym stopniu śmiały iak i bezceremonialny, gdyż należało przedewszystkiem postarać się o oryginały i wykonać niezbędne w tym wypadku porównania, a potem można 
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było dopiero, w razie odnalezienia niezgodności, podnosić podo
bne zarzuty. Przytoczone przez autora 4 błędy w oznaczeniu 
arkuszy map są psychologicznie zupełnie zrozumiałe, gdyż auto
rzy, prowadząc korekty 577 stron, zawierających same cyfry, 
zwracali mniejszą uwagę na rzeczy podrzędne. Tendencyjności 
uwag p. Niedzielskiego dowodzi jego wyrażenie „i wiele innych" 
błędów. Mogę zapewnić p. Niedzielskiego, że tych 11 innych" 
niema znów tak wiele, a na wet pozwolę sobie uzupełnić poda
ny przez niego wykaz: 

str. 43 pas 32 słup 26 Tczew ma być pas 32 słup 27 Tczew 
" 96 „ 27 " 43 Jeremicze " ,, ,, 34 „ 43 Jeremicze 
" 267 11 37 11 34 Tłuszcz " 11 „ 39 „ 33 Tłuszcz ,. 

Jak trudno się ustrzec błędów w korekcie, powinien prze
dewszystkiem rozumieć p. Niedzielski, który przytaczając wzięte 
z Katalogu współrzędne Kopca Wandy, daje im wielkości: 

X = 32302.023 
y = 285182.424 

(Przegląd Mierniczy, str. 201, wiersz 16 od góry), a tymczasem 
w katalogu są one podane jak następuje: 

X = + 32302.023 
y = - 284184.424 (Kat. punkt. tryg. str. 496). 

Ad 5. Zgadzam się z autorem listu, że bardzo ważną jest 
sprawa, czy i w jakiej ilości zachowały się punkty triangulacyj
ne, których katalog ogłoszono. Zdanie to jednak mocno mnie 
zdziwiło, gdyż autor, będąc przez szereg lat na odpowiedział
nem stanowisku urzędowem, powinien był być bardzo blisko 
tych spraw i najlepiej może na nie odpowiedzieć, Przytoczone 
jednak przez autora procentowe dane dotyczące zachowania 
punktów, są bardzo problematyczne. Jak dowodzi praktyka po
miarowa prac prowadzonych przez Wojskowy Instytut Geogra
ficzny, odnaleziono na terenie zaboru pruskiego w roku 1932 
na arkuszu mapy 1:100 OOO 11Kościerzyna" 80°/0 punktów dawnej 
triangulacji niemieckiej. Prace pomiarowe, prowadzone przez 
W. I. G. przy pomiarach lokalnych na terenie b. zaboru rosyj
skiego i austrjackiego, są oparte prawie wyłącznie na danych 
dawnych triangulacyj. P. Niedzielski twierdzi, że w zaborze ro
syjskim z triangulacji Tennera i Żylińskiego pozostały prawdo
podobnie „tylko urywki". Stwierdzam, że „urywki" te jednak są 
bardzo .znaczne, gdyż np. w rejonie Skierniewice - Rawa od
naleziono 100° / 0 punktów, w rejonie Czerwonego Boru - 60° / (} 
i wiele innych. Mogę autora zapewnić, że gdyby istniało w te
renie chociażby 30°/0 punktów dawnej triangulacji, to i w tym 
wypadku katalog był niezbędny chociażby jako inwentaryzacja 
posiadanych materjałów geodezyjnych. Zrozumiało to już w roku 
1922 Łotewskie Ministerstwo Rol. i Dóbr Państwowych wydając 
katalog „Latvijas Valsts trigonometriskais Tikls", Ry~a 1922, za
wierający odpisy rosyjskich materiałów geodezyjnych na terenie 
Łotwy. 

Jfj r . .T. I~ewakowski 

47& -



WIADOMOŚCI KOLONJALNE 
Przegląd informacyjno-kronikarski, spraw kolonjalnych i emigracyjnych 

Redakcja "WIADOMOŚCI SŁUŻ
BY GEOGRAFICZNEJ" zawiadamia 
P. T. Czytelników, iż od zeszytu 4/1932 
począwszy będzie zamieszczany stale dział 

"WIADOMOŚCI KOLONJALNE" ce
lem informowania, oraz żywszego zainte
resowania P. T. Czytelników temi spra
wami. 

Kolej przez Saharę. Nad zagad
niem kolei transsaharskiej zaczęto za
stanawiać się już od roku 1879, w któ
rym zostało poruszone zagadnienie po- * 
łączenia Algieru z Sudanem. Sahara 
była jednak jeszcze za mało znana; 
przedsięwzięta w roku 1881 specjalna 
wyprawa została w pień wycięta i to 
powstrzymało zapał eksploratorski. Do
piero w roku 1912 Andre Berthelot opra
cował projekt kolei, mającej łączyć Afrykę 
Północną po przez Nigerję z Belgljsklem 
Kongiem. Po wojnie sprawa zaczęła po
suwać się dość szybko, tak że w roku 
1928 ustanowiono specjalny komitet ba
dawczy, wyznaczając na koszty pracy aż 
11 miljonów franków, do tej pory w ca
łości niewydanych. W roku 1929 mini
ster robót publicznych zatwierdzU osta
teczny projekt budowy kolei transsahar
skiej, obliczony na 3 mlljardy franków. 

Korzyści płynące z tej kolei będą 
olbrzymie wskutek połączenia Afryki 
Północnej z Tropikalną, czego dziś nie 
może dokonać ani samochód, ani samolot. 
Raport komisji stawia śmiałe twierdzenie, 
że przez wybudowanie kolei będzie 
można dolinę rzeki Nigru zamienić na 
drugi Egipt, a może nawet na coś lep
szego. Zbudowanie tej kolei długości 
2 900 kilometrów jest nietrudne w kraju 
niemal zupełnie płaskim, a rzecz ułat
wia jeszcze fakt, że na tej całej długości 
nie będzie potrzeba prawie wcale, a ra
czej tylko niewielu stacyj pośredniczą
cych między punktem wyjścia, a stacją 
końcową. 

Z Madagaakaru. Madagaskar cierpi 
na brak lekarzy, których ilość jest nie
wystarczająca. W chwili obecnej istnieje 
zaledwo około 350 lekarzy, z czego 

59 europejczyków, reszta zaś to krajowcy, 
wyszli ze szkoły w mieście Tananarive, 
Ued en lekarz wypada na 10 OOO mieszk.). 
Jeżeli zważymy, że we Francji jeden 
lekarz wypada na 1 500 głów, to przyj
dziemy do przekonania, że Madagaskar 
jest istotnie pod tym względem mocno 
upośledzony. 

Wedle najświeższych danych na zasa
dzie ostatnich egzaminów konkursowych 
nie został przyjęty ani jeden nowy kan
dydat, co wytwarza stan rzeczy do~ta
tecznie niepokojący, konkurs ten bowiem 
stanowi normalny sposób rekrutowania 
lekarzy cywilnych; co do lekarzy wojsko
wych, dostarczających największej Ilości 
doktorów Administracji Kolonjalnej, to 
wszyscy oni wychodzą ze szkoły w Bor
deaux. Z przeprowadzonej ankiety wy
nika, że jedną z przyczyn niepowodzenia 
rekrutacji cywilnej stanowi brak porozu
mienia między Ministrem Kolonji, a Gu
bernatorem Generalnym, wskutek czego 
przyrzeczenia dawane lekarzom, rekru
towanym z Francji, nie są częstokroć 
dotrzymywane przez kolonję nawet pod 
względem wysokości pensji, mieszkania 
zaś oraz ich urządzenie są wielokrotnie 
bardzo niedostateczne, a nadto niektórzy 
tylko z trudem otrzymują od administracji 
samochody, co jest rzeczą niezbędną, 
jeżeli lekarz ma wielki obszar do obsłu
żenia. Fakt, że lekarze są poddani bez
apelacyjnie władzy administracyjnej we 
wszystkich sprawach, odnoszących się 
do zdrowia i hygieny, nie ułatwia ich 
zadania i nie przywiązuje do pracy na 
kolonji. Środki na lekarstwa oraz instru-
menty są bardzo ograniczo~e. . .. 
Wszakże nietylko w teJ dz1edz1n1e 

stosunki na Madagaskarze przedstawiają 
wiele do ż{czenia, gdyż i handel miej
scowy cierpi dotkliwie z powodu niepo
żądanej konkurencji elementów obcyc~, 
a mianowicie przybyszów z lądu afrykan
skiego i z Azji. To też zarówno kolo: 
niści jak i kupcy francuscy, zagrożeni 
przez przychodźtwo egzotyczne, pocho
dzenia afrykańskiego lub azjatyckiego, wy
stosowali skargę do Rezydenta General
nego, który na skutek tego postanowił 
wydać przepisy, na mocy których robo!
nicy, zatrudnieni przy budowie dróg, nie 
będą mogli odtąd zajmować się handlem. 



Z drugiej strony w celu ochrony ludności 
francuskiej zostanie wprowadzony sy
stem opłat odnośnie przychodźców w za
miarze uprawniania handlu na Madaga
skarze. 

Z innych przejawów życia gospodar
czego tej ważnej kolonji francuskiej na
leży zanotować dane odnoszące się do 
handlu zagranicznego za pierwsze cztery 
miesiące roku 1932. Z danych tych wy
nika, że jakkolwiek wzrósł przewóz ce
mentu, tłuszczów mineralnych, metali, 
tkanin i samochodów, to z drugiej strony 
wzrósł wywóz grochu (Pols du Cap), 
ryżu, mandjoki w surowym stanie, mączki 
mandjokowej, tapj.oki, waniljl. Rzecz cha
rakterystyczna,j że spadek wywozu wy
kazały następu ące produkty: kawa, goź
dziki, rośliny włókniste, surowe skóry, 
skrobia mandjokowa i grafit. 

Wiochy i sprawa mandatów. 
Włochy podnoszą swoje pretensje do 
uzyskania mandatu kolonjalnego. Francja 
uważa, że pretensje te są nieuzasadnione, 
zwłaszcza odnośnie kolonij: Kamerunu 
i Togo z powodu ich klimatu, który nie 
nadaje się dla przychodźtwa białego, 
a które zresztą objęte są zasadą drzwi 
otwartych i wszystkie narody mają moż
ność zaopatrywania się swobodnie w su
rowce, jako też sprzedawania produktów 
przemysłowych na równych prawach 
z Francją. Dla Francji terytorja te przed
stawiają szczególniejszy Interes z tej 
racji, że znajdują się nad morzem w są
siedztwie terytorjów, które należały do 
Francji jeszcze przed wojną w głębi 
Afryki. 

, Szczepienie przeciwko żółtej fe
brze. Dwaj francuzi: Sellard i Laigret, 
pracujący w Instytucie Pasteur'a w Tu
nisie, odkryli sposób szczepienia czło
wieka przeciwko żółtej febrze, wprowa
dzając coraz większe dawki żywego za
razka, zmienionego odpowiednio wskutek 
przejścia przez organizm myszy. Char
les Nicolle przedstawił niedawno w Aka
demjl Nauk wyniki tych pierwszych badań, 
na zasadzie których wydaje się, Iż nie 
trzeba już obecnie nic więcej, jak tylko 
stosować tę metodę na wielką skalę. 

Jestto nowy tytuł do sławy Instytutu 
Pasteur'a w Tunisie, który oddał już tak 
wielkie usługi cierpiącej ludzkości. Je
żeli te nadzieje urzeczywistnią się, to 
żółta febra zostanie ostatecznie poko
nana w kolonjach afrykańskiego Zachodu, 
gdzie choroba ta pociągała za sobą tyle 
zgonów, bo szczepienie położy koniec 
niebezpieczeństwu ewentualnej epidemji. 
Zarządzenia powzięte w ciągu szeregu 

ostatnich lat, a mające na celu zniszcze-

nie siedlisk komarów, jako też ich larw, 
zmuszenie Europejczyków do ochrony 
przed ukłuciami moskitów, wykrycie miej
scowych ognisk zarazy, wreszcie otrzy
mywanie wiadomości o każdej podejrza
nej chorobie, zapewniają bodaj już obec
nie całkowite bezpieczeństwo sanitarne. 
Zarządzenia te nie powinny słabnąć, 
ponieważ kraj musi być ochroniony przed 
groźbą powrotu zarazy. Szczepienie za
pewni każdemu jeszcze jeden więcej 
środek bezpieczeństwa. 

Ocena produkcji kauczuku w In
djach Holenderskich. Centralne biu
ro statystyczne w Batawji komunikuje, 
że produkcja kauczuku na plantacjach 
w roku 1932 ocenione są dla całych 
lndji Holenderskich na 167 763 tonny. 
Cyfra ta nie jest wyższa od cyfry z r. 1931, 
co tłumaczy się pomimo wzrostu śred
niej wydajności tern, że w pewnych oko
licach wstrzymano nacinanie drzew. Ilość 
plantacyj zamkniętych całkowicie w dniu 
22 kwietnia 1932 roku wynosiła 212 stano
wiąc powierzchnię wynoszącą 28 094 ha. 
W 121 plantacjach o powierzchni 17 499 ha 
nacina się drzewa tylko częściowo; na
koniec w plantacjach rządowych 978 ha 
nie jest wcale eksploatowanych. 

Cała powierzchnia, na której nacinanie 
drzew jest całkowicie wstrzymane lub 
mocno ograniczone, wynosi obecnie już 
46 541 ha to znaczy 12 °;0 powierzchni 
plantacyj czynnych w roku 1931. Zmniej
szenie się produkcji lndyj Holenderskich 
wyniesie z tej tylko racji 17 do 20 tysię
cy tonn. 

W najbliższych miesiącach należy się 
liczyć z bardzo znacznym wtrostem plan
tacyj, zmuszonych do chwilowego zawie
szenia eksploatacji, a nawet do całko
witej likwidacji. 

Praca przymusowa w kolonjach 
belgijskich. Na wniesioną przez Van 
der Velde'go interpelację w sprawie 
pracy przymusowej odpowiedział w Par
lamencie belgijskiem min. Tschoffen, że 
Belgja nie podpisała Konwencji Między
narodowej z roku 1930 w przedmiocie 
pracy przymusowej, ponieważ rząd nie 
chciał podpisywać konwencji, której nie 
mógłby może w całości respektować. 

Min. Tschoffen dodał, że powyższa 
konwencja została przyjęta przez więk
szość narodów, nieposiadających wfa
snych kolonij, I że Francja, Włochy, Ho
landja, Unja Południowo-Afrykańska, lndje 
oraz Portugalja konwencji tej nie pod
pisały. Przytem min. Tschoffen przy
pomniał, że praca przymusowa jest do
zwolona jedynie dla celów publicznych, 
i że jest oczywiście wynagradzana. 



Min. Tschoffen wreszcie dodał, że tuby
lec jest, jak dziecko, które trzeba wy
chowywać podobnie, jak rodzice wycho
wują dzieci, ucząc je pracy. 

Kanibalizm w Kongu. - Pismo „The 
African World", zasługujące ze wszech 
miar na pełne zaufanie, podało w jed
nym ze swych ostatnich numerów nie
prawdopodobną wiadomość o wypadku 
kanibalizmu w Belgijskiem Kongu nastę
pującej treści: ,,Wypadki ludożerstwa 
w bardziej oświeconych częściach Konga 
zostały niedawno wykryte przez władzę 
miejscową, która w celu dania odstra
szającego przykładu powiesiła dwuch 
m~żczyzn, schwytanych na gorącym 
uczynku ludożerstwa. Egzekucję wyko
nano publicznie na placu w miejscowości 
lruku w obecności tysięcy widzów". 

Ochrona słoni i polowanie w 
Ugandzie. Handlowe znaczenie słoni 
wcale się nie zmniejszyło i odgrywa po
ważną rolę na rynku światowym. Spra
wozdanie Departamentu Zwierzyny w U
gandzie za rok 1931 stwierdza, że w cią
gu roku specjalny zastęp myśliwych upo
lował 1,211 słoni, które dały 34,281 funtów 
kości słoniowej, a nadto 105 sztuk zabili 
posiadacze specjalnych pozwoleń na polo
wanie. Sprawozdanie zaznacza, że Ilość 
ubitych sztuk wynosi znaczniej więcej, niż 
któregokolwiek z lat poprzednich, a mimo 
to wiadomości nadchodzące z różnych 
stron kraju wskazują, że szkody, wyrzą
dzane przez stada słoni, stanowią ciągle 
jeszcze bardzo poważne zagadnienie. 

Prawdopodobnie słonie Ugandy znaj
dują się dzisiaj w znacznie korzystnlej
szem położeniu, niż były kiedykolwiek, 
ponieważ posiadają ogromne przestrzenie 
pysznej ziemi, na której mogą poruszać 
się zupełnie swobodnie. Przyrost natu
ralny w tych zamkniętych przestrzeniach 
spowoduje w niedalekiej już przyszłości 
poważne niebezpieczeństwo dla całej 
otaczającej okolicy, i pociągnie za sobą 
odpowiednią akcję. Jest bowiem rzeczą 
stwierdzoną, że dzikie słonie, przebywa
jące w sąsiedztwie pól uprawnych, znaj
dują szczególniejszą przyjemność w ich 
pustoszeniu. Na otwartem polu wytę
pienie słoni przed uchwaleniem praw 
myśliwskich było rzeczą łatwą. W Ugan
dzie atoli przy wysokiej trawie, rozle
głych lasach, gęstwinach i bagnach, 
wszystko sprzyja tym zwierzętom, nie 
mówiąc już o opiece prawnej nad niemi 
rozciąganej. Kontrola nad stadami słoni 
doprowadziła do wybicia wielkiej Ilości 
znanych „maruderów", lecz ten rodzaj 
słoni ustawicznie się odradza i jakkol-

wiek faktyczne szkody zostały ostatnio 
znacznie zmniejszone, zwierzęta te powo
dują wielkie zaniepokojenie, ciągnąc prze1. 
lasy, znajdujące się pomiędzy uprawnemi 
polami wieśniaków. 

In■tytut Międzynarodowy Języ• 
ków i Kultur Afrykańskich. Instytut 
istnieje dopiero od sześciu lat, ale odrazu 
został założony na szerokich podstawach. 
Zarząd składa się z przedstawicieli trzy
dziestu towarzystw europejskich, amery
kańskich i afrykańskich, zainteresowanych 
w przedmiocie badań Instytutu; a niemniej, 
niż dwadzieścia dwa rządy afrykańskie, 
złożyły się na jego fundusze. 

Jak przystoi ciału, traktującemu swój 
przedmiot badań na gruncie naukowym, 
Instytut posiada ściśle międzynaropowy 
charakter, ponieważ nauka nie uznaje gra
nic politycznych, a .praca Instytutu spotkała 
się z gorącem uznaniem rządów Belgji, 
Anglji, Francji oraz Włoch. Warto zazna
czyć, że pomimo przesilenia finansowego 
ilość członków Instytutu stale rośnie. 

Celem Instytutu jest stworzenie wymiany 
myśli na polu badań w zakresie afrykań
skiej lingwistyki, antropologji i socjologji; 
a nadto w celu doprowadzenia do bliższego 
porozumienia pomiędzy badaniami nauko
wemi, a zagadnieniami praktycznemi, z któ
remi mają do czynienia administratorzy, 
wychowawcy, misjonarze, przemysłowcy 
i kupcy, wreszcie kierownicy ras afrykań
skich. lnnemi słowy Instytut stara się 
stwierdzić fakty i wywnioskować z nich 
drogą dedukcji metody, któreby się dały 
najlepiej zastosować do rozwiązania tych 
wielu zagadnień, jakie przedstawia Afryka. 
Tym to starannie nakreślonym podstawom 
można wprost bodaj przypisać powodzenie, 
towarzyszące dotąd jego wysiłkom, jakoteż 
pełne ufności nadzieje, przywiązane do 
przyszłych prac. Cele i metody Instytutu 
są zarówno praktyczne, jak nowoczesne. 
I zaiste są one tak nowoczesne w swych 
metodach, że nakreśliły plan pięcioletni, 
przeznaczony do zbadania podstaw istnie
jącej społeczności afrykańskiej tak, aby jej 
przyszła budowa posiadała pewne podstawy. 
Wedle własn~h słów Instytutu jego „za
miarem jest badanie, mające na celu 
bliższe zrozumienie podstaw więzi społecz
nej ugrupowań afrykańskich, dróg na któ
rych skupienia te podlegają obcym cywili
zacjom, przenikającym kontynent, wreszcie 
tendencyj w kierunku nowych ugrupowań, 
jako też w kierunku tworzenia nowych 
związków społecznych". 

Przystąpienie do zrealizowania tego wiel
kiego programu stało się możliwe jedynie 
dzięki szerokim poglądom i szczodrobli
wości kierowników Fundacji Rockefellera. 



Z Zarządu Głównego Ligi Mor• 
■klej I KolonJalneJ. Prace Wydziału 
Kolonjalnego skoncentrują się obecnie w 
następujących sekcjach: Badań Terenowych, 
Polityczno-Gospodarczej, Afrykańskiej, Bra
zylijskiej, Ustawodawstwa Kolonjalnego, Me
dycyny Tropikalnej, Mandatowej oraz Pro
pagandy Haseł Kolonjalnych. Z obszernych 
dyskusyj, przeprowadzonych na posiedzeniu 
Zarządu Głównego, wyłoniła się jako naj
ważniejsza kwestja mandatów, w związku 
z pojawiającemi się coraz częściej pogło
skami o zamierzonej ich rewizji. Stan obec
ny tej sprawy wymaga zdwojonej czujnoś
ci ze strony Polski, któfa nie powinna zo
stać pominięta przy ewentualnych zmianach 
terytorjalnych na terenach afrykańskich. Z 
innych prac poruszono sprawy kolonizacji 
polskiej na terenie Brazylji, wydania "Vade
Mecum" dla wyjeżdżających na tereny za
morskie oraz stworzenia Muzeum-Doświad
czalni, któraby mogła stać się warsztatem 
dla pracujących w tej dziedzinie. Z pra-

cami wydziału łączy się ściśle kwestja pro
wadzonej obecnie przez Ligę zbiórki na 
rzecz "Funduszu Kolonjalnego", którego 
zadaniem jest umożliwienie Lidze podjęcia 
szeregu prac konkretnych na terenach za
morskich. 
Odrębną dziedzinę prac reprezentuje Ko

misja Organizacyjno - Propagandowa, która 
opracowała regulaminy Zarządu Głównego, 
Biura, oraz Wydziałów i Komisyj. Do naj
ważniejszych jej zadań należy obecnie za
kończenie organizacji Okręgów i Oddziałów 
powiatowych Ligi Morskiej i Kolonjalnej na 
terenie całej Rzeczypospolitej, powiększe
nie pięciokrotne, zgodnie z uchwałą Wal
nego Zjazdu, stanu liczebności Ligi, oraz 
kontynuowanie akcji propagandowej w dzie
dzinie prasy, radja, filmu, odczytów i t. p. 
Jako now~ agendy Zarządu Głównego pow
stały Komisja Wydawnicza, oraz Finansowa, 
których działalność ureguluje te dwie dzie
dziny prac centrali. 
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WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE 
AVIS AUX NAVIGATEURS 

Bilłl'o Hydrograficzne Marynarki Wojenne) 
Warsza,va 

Długości geograficzne od Greenwich. Kuray i pel i ng i 
rzeczywiste od 0 ° do 360° według ruchu wskazówki ze
garowej l i czone od morza. Granice sektorów latarń 
mor11kich od morza. Głębokości w metrach przy śre· 

dn im etanie wody 

Wydanie VI 15/XI Rok 1932 

Bureau hydrographlque de la Marine Polonalse 
Warszawa (Varsovie) 

Lcngitudes geogr. Greenwich . Coura et relbvementl 
vrais O O 

- 360 ° pris de la mer dana le sens ae 
l'aiguille d'une montre. Limites des secteurs des 
phares dcnnes de la mer. Profondeurs en mbtres 

reduits au niveau moyen de la mer. 

Edition VI 15/XI Annee 1932 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

12. Bałtyk. Jastarnia. Zniesienie sta
cji sygnałowej. (Urząd Morski A Wh 2/3/6 
z dn. 14.X.1932 r.) 

Stacja sygnałowa na latarni morskiej 
Jastarnia została zniesiona. W związku 
z tern obsługa latarni morskiej żadnych 
sygnałów nie przyjmuje ani też nie podaje . 

Pozycja przybliżona : 

cp = 54° 39' N. 
). = 18° 47' Ost . 

Mapy: pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 
W Sp. 1. i sygn. nawig na str. 108/109 

skreślić 1. p. 2. 

13. Zatoka Gdańska. Gdynia, 
Dzwony do sygnalizacji mgłowej. (Urząd 
Morski A Wh 2/3/6 z dn. 14.X.1932 r.). 

a) Dzwon automatyczny, znajdujący się 
po lewej stronie głównego wejścia porto
wego, nie będzie usunięty, lecz pozostaje 
nadal jako środek zapasowy, na wypadek 
unieruchomienia innych przyrządów do sy
gnalizacji mgłowej. 

Spis latarń i sygn. nawig. str. 92/93 L ·p. 7 
zmienić odpowiednio „uwagi" na str. 93 
(przy 1. p. 7). 

b) Po prawej stronie '(patrząc od morza) 
wejścia do basenu Prezydenta, na wieży 
latarni, umieszczono elektryczny dzwon, 
który podaje sy~nały podczas gęstej mgły 
dla statków żeglu~i przybrzeżnej, zbliża
jących się do wejścia tego basenu. 

Charakterystyka sygnału: 

szybko po sobie następujące uderzenia 
(0,5 s.) 

w ciągu 
przerwa 

Okres 

7 s. 
15 s. 

22 s. 

12. Mer Baltique. Jastarnia. Sup
pression du Poste de signalisation. (Office 
de la Marine A Wb 2/3/6 du 14.X.32). 

Le Poste de signalisation du pbare de 
Jastarnia ayant ete supprime, le service 
du phare ne recevra ni ne donnera aucun 
signal. 

Position approximative: 

cp = 54° 39' N. 
). = 18° 47' Est. 

Cartes: pol. N° 1, allem. Nr. 29 et 51. 
A biffer le N° d'ordre 2 a la page 

108/109 de !'edition „Spis latarń i sygn. 
nawig.". 

13. Golfe de Gdańsk. Gdynia. 
Cloches pour signalisation en temps de 
brume. (Office de la Marine AWh 2/3j6 
du 14.X 32). 

a) La cloche automatique qui se trouve 
a gauche de I' entree principale au port, 
ne sera pas enlevee, mais maintenue a ti
tre de reserve, au cas ou un autre appa
reil de signalisation serait immobilise. 

Rectifier les „uwagi", page 93 (au 1\0 7) 
du Spis latarń i sygn. nawig. page 92/93. 

b) A droite .-(en allant de la mer) de 
l' entree au bassin du President, on a pla
ce sur la tour du phare, une cloche elec
trique, qui en temps de brume donne des 
signaux aux vaisseaux de navigation có
tiere, qui approchent de l ' entree au bassin. 

Caracteristiques du signal: 

coups consecutifs de (0,5 s.). 

duree 7 s. 
interruption 15 s. -----

Periode 22 s. 



Zasięg sygnału około 1/4 Mm. 

Pozycja przybliżona: 

<p = 54° 31' 18" N. 
A. = 18° 33' 48:' Ost. 

Mapy: poi. Nr. 1, niem. Nr. 29. 

W Sp. 1. i sygn. nawig. dodać na str. 
96/97 jako 1. p. 11a. 

14. Zatoka Gdańska. Gdynia. 
Światła wewnątrz portu. (Urząd Morski 
AWh 2/3/6 z dn. 14.X.1932 r.). 

a) W Awanporcie na rogach mola pa
sażerskiego zostały po A listopada 1932 r. 
zmienione dotychczasowe światła naftowe 
na światła przerywane, niebieskie, elek
tryczne o okresie 4 s. 

Światła te umieszczone na słupach dre
wnianych, bez stałego dozoru, będą miały 
charakter tymczasowy. 

Przerwy między blaskami mogą być nie-
regularne (żarówki termiczne). 

Mapy: poi. Nr. 1. niem. Nr. 29. 
Sp. 1. i sygn. nawig. str. 26/27, 1. p. 26 
27. 
b) W Awanporcie na końcach mola 

,,Skarbofermu" i mola bunkrowego, zastą
piono dotychczasowe światła naftowe, ża
rówkami elektrycznemi. 

Charakterystyka pozostała bez zmiany. 
Sp. l. i sygn. nawig. str. 26/27 i 28/29, 

l. p. 28 i 29. 
c) W kanale portowym, na rogach na

brzeża Norweskiego, zmieniono dotych
czasowe światła błyskowe acetylenowe na 
światła przerywane, fioletowe, elektry
czne o okresie 4 s. 

Światła te umieszczone na słupach dre
wnianych, bez stałego dozoru, mają cha
rakter tymczasowy. 
Widzialność świateł około 500 m. 
Przerwy między blaskami mogą być nie

regularne. 

Mapy: poi. Nr. 1. niem. Nr. 29. 
Sp. L i sygn. nawig. str. 28/29 i 30/31. 

1. p. 33 i 34. 

15. Zatoka Gdańska. Reda Gdyń
ska. Zdjęcie znaków w razie ukazania 
się lodów. (Urząd Morski AWh 2/3/6 
z dn. 14. X. 1932 r.). 

Z eh wiłą ukazania się kry na redzie 
Gdyńskiej zostaną bez dalszego uprze
dzenia, zdjęte pławy świetlno-dzwonowe 
,.GD" i „OKS S". Z nastaniem możli
wości utrzymania ich na pozycjach, zo
staną ponownie wystawione. 

Portee du signal. environ 1/4 mille marin. 

Position approximative: 

<p = 54° 31' 18" N. 
).. = 18° 33' 48" Est. 

Cartes: poi. N° 1, allem. N° 29. 

Ajouter le N° d'ordre 11a, a la page 
96/97 du „Spis latarń i sygn. nawig.". 

14. Golfe de Gdańsk. Gdynia. 
Feu:x: a !'interieur du port. (Office de la 
Marine AWh 2/3/6 du 14.X.32). 

a) Apres le 1 Novembre 1932, les feux 
a petrole des extremites de la jetee des 
voyageurs, dans l 'avant port, one eterem
places par des feux bleus, electriques 
a interruption, dont la periode est de 4 s. 

Ces feux places sur des poteaux en bois, 
seront provisoires, et non surveilles en 
parmanence. 

Les occultations pourraient etre irregu
lieres (lampes thermiques). 

Cartes: pol. N° 1, allem. N° 29. 
,,Spis latarń i sygn. nawig. page" 26/27, 

N° 26 et 27. 
b) Les feux a petrole des extremites 

de la jetee ,,Skarboferm" et de la rampe 
a charbon, dans !'avant port, ont eterem
places par des lampes electriques. 

Caracteristiques non modifiees. 
Spis latarń i sygn. nawig. page 26/27 

et 28/29 - N° 28 et 29. 
c) Les feux a eclat a acetylene des 

extremites de la jetee de Norvege, dans 
le chenal du port, ont ete remplaces par 
des feux violets, electriques a interrup
tion, dont la periode est de 4 s. 

Ces feux places sur des poteaux en 
bois ne seront pas surveilles en perma
nence, et seront provisoires. 

Visibilite du feu 500 m. environ. 
Les occultations pourraient etre irregu

lieres. 

Cartes: poi. N° 1. allem N° 29. 
Spis 1. i sygn. nawig. pages 28/29 et 

30/31. N° 33 et 34. 

15. Golfe de Gdańsk. Rade de 
Gdynia. Enlevement des si!!naux en cas 
de charrie. ( Office de la Marine A Wh 
2/3/6, du 14. X. 32). 

Des l'apparition des glaces en rade de 
Gdynia les bouees lumineuses a cloche 
„GD" et „OKS S 11 seront enlevees sans 
avis prealable. Du moment ou elles 
pourront etre maintenues en place, elles 
seront remises en position. 



Pozycja przybliżona: 

Pława „GD" <p = 54° 32' N. 
)., = 18° 36' Ost. 

Pława „OKS S" <p = 54° 33' N. 
).. = 18° 36' Ost. 

Mapy: pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 
Sp. l. i sygn. nawig. str. 18/19-1. p. 6 i 8. 

16. Zatoka Pucka. Babi Dół. Świa-
tło stacji kwarantanowej zmienione. 
(Urząd Morski AWh 2/3/6 z dn. 14. X. 
1932 r.). 

Światło na końcu przystani przed stacją 
kwarantanową, zostało zniszczone przez 
burzę. 

W miejscu tern umieszczono na drew
nianym słupie tymczasowo nowe światło 
iednobłyskowe białe, bez sektora czer
wonego. 

Okres 1,5 s.; widzialność 2 Mm; bez 
stałego dozoru. 

Pozycja przybliżona: 

cp = 54° 35' N. 
,, = 18° 33' Ost. 

Mapy: pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 
Sp. 1. i sygn. nawig. str. 30/31 -1. p. 38. 

17. Zatoka Pucka. Jastarnia. Zmia-
na koloru świateł nabieżnikowych. (Urząd 
Morski A Wh. 2/3/6, z dn. 14. X. 1932 r.). 

Kolor świateł nabieżnikowych w Jas
tarni został zmieniony na pomarańczowy, 
bez zmiany charakterystyki. 

Ponadto, obniżono znak przedni o 2 m., 
przez co światło tego nabieżnika znajdu
je się obecnie na wysokości 7,7 m. nad 
poziomem morza. 

Pozycja przybliżona: 

cp = 54° 42' 52" N. 
), = 18° 40' 39'' Ost. 

Mapy: poi. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 
Sp. 1. i sygn. nawig. str. 32/33 - 1. p. 

41 i 42. 

18. Zatoka Pucka. Jastarnia. Za
mierzone zapalenie światła portowego. 
(Urząd Morski AWh 2/3/6 z dnia 14. X. 
1932 r.). 

Światło stałe, zie]one, naftowe, na 
końcu wschodniego wału ochronnego, po 
prawej śtronie wejścia do portu w J as
tarni, zostanie zapalone w pierwszej po
łowie listopada 1932 r. 

Mapy: pol. Nr. 1, niem. Nr. 29. 
Sp. 1. i sygn. nawig. str. 32/33 - 1. p. 44. 
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Position approximative: 

Bouee „GD" <p - 54° 32' N. 
).. 18° 36' Est. 

Bouee „OKS S" <p 54° 33' N. 
).. = 18° 36' Est. 

Cartes: poi. N° 1, allem. N° 29 et 51. 
11 Sp. 1. i sygn. nawig." page 18/19 -

N° 6 et 8. 

16. Baie de Puck. Babi Dół. Mo
dification du feu du poste de quarantaine. 
(Office de la Marine A Wh 2/3/6, du 14. 
X. 32). 

Le feu de I' extremite de la jetee devant 
le poste de quarantaine a ete detruit par 
la tempete. 

Il a ete temporairement remplace par 
un nouveau feu a un simple eclat blanc, 
sans secteur rouge, place sur un poteau 
en bois. 

Periode 1,5 s.; visibilite 2 milles marins; 
non surveille en permanence. 

Position approximative: 

cp = 54° 35' N. 
), = 18° 33' Est. 

Cartes: pol. N° 1, allem. N° 29 et 51. 
,,Sp. l. i sygn. nawig." page 30/31, N° 38. 

17. Baie du Puck. Jastarnia. Mo-
dification de la couleur des signes d'ali
gnement. (Office de la Marine A Wh 
2/3/6 du 14. X. 32). 

La couleur des feux d'alignement a Ja
starnia a ete modifiee. Elle sera orange, 
sans modification des caracteristiques. 

De plus, le signe avant a ete baisse 
de 2 m., ce qui fait que son feu se trou
ve actuellement a une hauteur de 7,7 m. 
au-dessus du niveau de la mer. 

Position approximative: 

<p = 54° 42' 52" N. 
).. = 18° 40' 39'' Est. 

Cartes: poi. N° 1, allem. N° 29 et 51. 
,,Spis latarń i sygn. nawig." page 32/33, 

N° 41 et 42. 

18. Baie de Puck. Jastarnia. Pose 
d'un feu dans le port. (Office de la 
Marine AWh 2/3/6 du 14. X. 32). 

Un feu fixe, vert a petrole sera allume 
dans la piemiere moitie du mois de No
vembre 32, a 1' extremite de la digue Est, 
a droite de l'entree au port, a Jastarnia. 

Cartes: pol. N° 1, allem. N° 29. 
,,Spis 1. i sygn. nawi~.'' page 32/33-N° 44. 



19. Zatoka Pucka. Hel-port. Nowe 
światło na falochronie i św. wewnątrz 
portu. (Urząd Morski A Wb 2/3/6, z dn. 
14. X. 32 r.). 

a) W listopadzie zost~nie bez dalsze.
go uprzedzenia, zgaszone dotychczasowe 
światło błyskowe na końcu nowego falo
chronu zachodniego i zapalone nowe 
światło przerywane, białe i czerwone, 
acetylenowe o. następującej charaktery
styce: 

Blask 2 s. 
Przerwa 2 s. 

Okres: 4 s. 

Wysokość światła nad poziomem morza 
8,8 m. 

Widzialność: białe 4 Mm, czerwone 1 Mm. 
Sektor biały od krk. rz. 335° przez 

N i Ost. do 120°, w pozostałej części ho
ryzontu sektor czerwony, pokrywający 
mieliznę przybrzeżną. 

Światło umieszczone jest na szczycie 
żółtawej wieżyczki konstrukcji żelbeto
wej, z galerją u góry, ustawionej na 
sześciobocznym cokole. 

Światło bez stałego dozoru. 
Nakazana jest ostrożność przy zbliża

niu się do granicy białego sektoru. 

Pozycja przybliżona: 

cp = 54° 36' 04" N. 
"J.. = 18° 48' 11'' Ost. 

Mapy: pol. Nr. 1. niem. Nr. 29. 
Sp. l. i sygn. nawig. str. 34/35 - I. p. 47. 
b) Dotychczasow·e światło przerywane, 

białe i czerwone, na końcu starego mola 
zachodniego, zostało zgaszone i zastąpio
ne przez światło stałe, fioletowe, naftowe, 
bez stałego dozoru. 

Pozycja przybliżona: 

cp = 54° 36' N. 
A = 18° 48' Ost. 

Mapy: pol. Nr. 1. niem. Nr. 29. 
Sp. l. i sygn. na wig. str. 34/35 -1. p. 49. 

20. Zatoka Pucka. Hel. Zastą-
pienie pławy światłem na brzegu i odro
czenie wystawienia. (Urząd Morski A Wh 
2/3/6 z dn. 14. X. 32 r.). 

a) W okresie zimowym, t. j. od 1/Xl 
do 1/IV., w wypadku konieczności zdję
cia pławy „Hel S" z pozycji. będzie za
palone na brzegu pomocnicze swiatło 
błyskowe, czerwone, acetylenowe. Okres 
2 s., widzialność 0,5 Mm; bez stałego do
zoru. Światło umieszczone jest na słupie 
drewnianym . 

){ 

19. Baie de Puck. Hel-port. F eux 
, sur le brise-lames et a !'interieur du port. 

(Office de la Marine AWh 2/3/6 du 14. 
X. 32). 

a) Le feu a eclat qui se trouve a l' ex
tremite du nouveau brise-lames Ouest. 
sera eteint sans avis prealable, au cours 
du mois de Novembre. Il sera remplace 
par un nouveau f eu a interruption, blanc 
et rouge, a acetylene, dont la caracte
ristique est la suivante: 

Eclat. 2 s. 
Interruption 2 s. 

Periode: 4 s. 

Hauteur du feu au-dessus du niveau de
la mer 8,8 m. 

Visibilite du feu blanc, 4 milles marins, 
du rouge, 1 mille marin. 

Le secteur blanc, de la direction vraie 
335° par N et Est jusqu'a 120°, dans le 
reste de l'horizon le secteur rouge, qui 
couvre le banc de sable cótier. 

Le feu est place sur une tourelle jaune 
en beton arme, couronnee d'une galerie 
et posee sur un socle hexaedre. 

Ce feu n'est pas surveille en perma
nence. 

On prendra garde en approchant de la 
limite du •secteur blanc. 

Position approximative: 

cp = 54° 36' 04" N. 
"J.. = 18° 48' 11" Est. 

Cartes: pol. Nil 1, allem, N° 29. 
..Spis latarń i sygn. na wig." p. 34/35 -

N° 47. 
b) le feu a interruption, blanc et rou

ge, qui se trouvait au bout de l'ancienne 
jetee Ouest, a ete eteint et remplace par 
un feu fixe, violet, a petrole. Il n' est pas 
surveille en permanence. 

Position approximative: 

cp = 54° 36' N. 
).. = 18° 48' Est. 

Cartes: pol. N° 1. allem. N° 29. 
.,Spis latarń i sygn, naw." p. 34/35, N° 49. 

20. Baie de Puck - Hel. Rem-
placement de la bouee par un feu, sur la 
cóte, et ajournement de sa pose. (Office 
de la Marine A Wh 2/3/6 du 14.X.32). 

a) au cours de la periode hivernale 
c. a. d. du 1/XI au 1/IV., en cas de ne
cessite d'enlever la bouee „Hel S", de sa 
position, un feu auxiliaire a eclat, rouge, 
a acetylene, sera allume sur la cóte. Pe
riode 2 s.; visibilite 0.5 mille marin, il ne 
sera pas surveille en permanence. 



Światło jest przeznaczone głównie dla 
miejscowych rybaków. 

Pozycja przybliżona pławy: 

<p = 54° 35' 36'' N. 
'A = 18° 48' 24'' Ost, 

Pozycja przybliżona światła: 

cp = 54° 35' 42'' N. 
). = 18° 48' 42" Ost. 

Mapy: pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 
Sp. 1. i sygn. nawig, str. 36/37 - 1. p. 

53 dodać 1. p. 53a. 
b) Pława świetlno-dzwonowa 11Hel W" 

nie zostanie w roku 1932 wyłożona. Wy
łożenie jej odracza się. 

Sp. 1. i sygn. nawig. str. 34/35, 1. p. 46. 

21. Zatoka Pucka. Zdjęcie letnich 
znaków i wystawienie zimowych. (Ut'ząd 
Morski AWh 2/3/6, z dn. 14.X.1932 r.). 

a) Z ukazaniem się lodów w zatoce zo
stanie, bez dalszego uprzedzenia, zdjęta 

pława świetlno-dzwonowa 11 DEPKE" cen
tralna. Ponowne wystawienie jej nastąpi 
po 1 marca 1933 r. Na miejscu pławy bę
dzie stała wiecha zimowa z czerwoną kulą 
na szczycie. 

Pozycja przybliżona: 

cp = 54° 32' N. 
). = 18° 33' Ost. 

Mapy: pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 
Sp. 1. i sygn. nawig. str. 30/31, 1. p. 39. 
b) Po 1 listopada 1932 r. zostaną zdję-

te znaki letnie 11JASTARNIA W" i 11HEL 
W" oraz wystawione na ich Rliejsce wie
chy zimowe. 

Pozycje przybliżone: 

wiecha 11JASTARNIA W" 

cp = 54° 41' N. 
). = 18° 38' Ost. 

wiecha „HEL W" 

cp = 54° 37' N. 
). = 18° 46' Ost. 

Mapy: pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 
c) Pozostałe znaki pływające na Wy

brzeżu Polskiem zostaną zdjęte na okres 
zimowy po 1 listopada 1932 r. i będą po
nownie wystawione na swe pozycje po 
1 kwietnia 1933 r. 

Szef Biura Hydrograficznego: 

K. Śliwerski, kpt. mar. 

Ce feu est place sur un poteau en 
bois, il est surtout destine aux pecheurs de 
la localite. 

Position approximative de la bouee: 

<p = 54° 35' 36" N. 
A = 18° 48' 24" Est. 

Position approximative du feu : 

cp = 54° 35' 42" N. 
). = 18° 48' 42" Est. 

Cartes: pol, N° 1, allem. N° 29 et 51. 
Ajouter a la page 36/37 - N° 53, du 

,.Spis 1. i sygn. nawig." le N° d'ordre 53 a. 
b) la bouee lumineuse a cloche „Hel W" 

ne sera pas posee en 1932. Sa pose est 
remise. 

,.Spis 1. i sygn. nawig:• page 34/35 -
N° 46. 

21. Baie de Puck. Enlevement des 
signes d'ete, et pose des signes d'hiver. 
(Office de la Marine A Wb. 2/3/6, du 14. 
X. 1932). 

a) des l'apparition des glaces dans la 
baie, la bouee centrale „DEPKE", lumi
neuse a cloche, sera enlevee sans avis 
prealable. Elle sera reposee apres le 1-er 
Mars 1933. 

Cette bouee sera remplacee par une ba
lise d'hiver, surmontee d'une boule rouge. 

Position approximative: 

<p = 54° 32' N. 
), = 18° 33' Est. 

Cartes: pol. N° 1., allem. N° 29 et 51. 
.. Spis 1. i sy5!n. nawig." page 30/31 - N° 39. 
b) les signes d'ete „JASTARNIA W" 

et „HEL W" seront enleves apres le 1-er 
Novembre 1932. Ils seront remplaces par 
des balises d'hiver. 

Position approximative: 

de la balise „JASTARNIA W": 

cp = 54° 41' N. 
A = 18° 38' Est. 
/ 

de la balise „HEL W": 

<p = 54° 37' N. 
). = 18° 46' Est. 

Cartes: pol. Nr. 1, allem. N° 29 et 51. 
c) Les autres bouees mouillees sur la 

Cóte Polonaise, seront enlevees apres le 
1-er Novembre 1932, pour la periode hi
vernale, et remises en position apres le 
1-er Avril 1933. 

Le Chef du Bureau Hydrographique: 

K. Śliwerski, Lt. de Vaisseau 
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WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
Warszawa 

Długości geograficzne od Greenwich. Kursy i pelingi 
rzeczywiste od 0° do 360° według ruchu wskazówki ze. 
garowej liczone od morza. Granice sektorów latarń 
morskich od morza, Głębokości w metrach przy śre· 

dnim stanie wody 

,,.Wydanie VI-a 22/XI Rok 1932 

Podaje się do wiadomości, iż w związku z zaszłemi zmianami na wybrzeżu polskiem, 
należy poczynić następujące poprawki na mapie morskiej wydania admiralicji nie
mieckiej Nr. 29. 

1) Znak radjolatarni Rozewie (czarne kółko i litery RC) przenieść na prawo do 
punktu, oznaczającego wieżę latarni morskiej Rozewie - patrz spis latarń i sygnałów 
nawigacyjnych str. 90/91 - l. p. 1. 

2) Znak pławy „Hel N" zmienić na świetlny, a pod skrótem Hl. Tn. dopisać 
skrót Blz. 

3) Położenie stacji syren w Helu oznaczyć w punkcie położonym około 350 m 
na SO od wieży latarni morskiej Hel - patrz spis latarń i sygnałów nawigacyjnych 
str. 90/91 - l. p 3. 

4) W planie portu Hel usunąć napis 2 F. r., a natomiast przy obydwu nabież
nikach dopisać skrót F. r. 

Oznaczyć nowe molo zachodnie, oraz przy jego końcu dopisać skrót Ubr. w. u. r. 

5) Kanał prowadzący do portu Jastarni oznaczyć po obu stronach tykami - znaki 
boj (dotychczasowe oznaczenie kanału) usunąć. 

6) Znak pławy świetlno-dzwonowej „Depke" przenieść w miejsce znaku dawnej 
pławy „Depke centr.", a ten ostatni usunąć. . . , · . .. · 

7) Od światła w Babim Dole (na końcu pomostu stacji kwarantannowej) w kie
runku prostopadłym do linji brzegu, wykreślić znak pomostu. 

8) Przy znakach pław: ,,Hel S", ,,Depke", ,,Oks S" i „Gd" zmienić skrót Hl. Tn. 
na GL Tn. Patrz spis latarń i sygnałów nawigacyjnych str. 36/37, 30/31, 18/19-1. p. 53, 
39, 6 i 8. 

9) W Gdyni: usunąć skrót Zt. Sgn. przy budynkach mar. woj. w Oksywiu, 
a wpisać przy budynku Wydziału Morskiego P. I. M. - pozycja <fl = 54° 31' 18" N 
), = 18° 33' 06" Ost. 

Przed północną głowicą falochronu węglowego (na Ost od niej) nanieść znak dla 
podwodnego nadajnika sygnałów mgłowych i obok skrót N-S. 

Patrz spis latarń i sygnałów nawigacyjnych str. 124/125 - l. p. 2 i 94/95 -- L. p. 9. 

10) Orłowo. Zmienić położenie głowicy pomostu i światła, znajdującego się na 
tej głowicy, przenosząc je do punktu <fl = 54° 28' 55",2 N }. = 18° 34' 27",8 Ost; 
pomost wykreślić od tego punktu w kierunku prostopadłym do linji brzegu. 

Wydanie mme1sze, ogłoszone specjalnie dla użytku wewnętrznego (w kraju) 
i dlatego tylko w jednym języku zostało opracowane. 

Szef Biura Hydrograficznego 

K. Śliwerski, kapitan mar. 
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WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE 

AVIS AUX NAVIGATEURS 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
Warszawa 

Długości geograficzne od Greenwloh. Kursy i pelingi 
rzeczywiste od 0 ° do 360° według ruchu wskazówki ze
garowej liczone od morza. Granioe sektorów latarń 
morskich od morza. Głębokośoi w metrach przy śre· 

dnim stanie wody 

Wydanie VII 19/ XII Rok 1932 

Bureau hydrographique de la Marine Polonalse 
Warszawa (Varsovie) 

Longitudea geogr. Greenwich. Coura et relevementa 
vraia O O 

- 360 ° pris de la mer dana le sens oe 
l'aiguille d'une montre. Limites des secteurs de• 
phares donnes de la mer. Profondeurs en metrea 

reduits au niveau moyen de la mer. 

Edition VII 19/XII Annee 1932 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

22. Zatoka Gdańska. Unierucho
mienie aparatu do nadawania sygnałów 

podwodnych. {Orędownik Rady Portu 
i Dróg Wodnych w Gdańsku z dn. 8/XI-32). 

Aparat do nadawania sygnałów pod
wodnych przed wjazdem do Portu Gdańsk 
zostaje na dłuższy czas unieruchomiony 
na skutek uszkodzenia przewodu. Po
nowne uruchomienie zostanie osobno 
ogłoszone. 

Nautofon napowietrzny, na latarni mola 
wschodniego. pozostaje nadal czynny. 

23. Zatoka Gdańska. Zdjęcie zna
ków letnich w rejonie Urzędu Budowy 
Portu w Gdańsku-Nowym Porcie. {Orę
downik Rady Portu i Dróg Wodnych 
w Gdańsku z dn. 8/XI-32). 

W ciągu listopada zostały zdjęte w re
jonie Urzędu Budowy Portu w Gdańsku
Nowym Porcie następujące letnie znaki 
morskie: 

a) biała pława przed Wisłoujściem 
tł W eichselriff tł. 

b) pława kierunkowa przed dawniej
szem ujściem Wisły koło Neufahr. 

Dwie czerwone pławy drążkowe z na
pisem tłNeufahr 1 tł względnie tłNeufahr 2tł, 
jako też pława świetlno-dzwonowa, umie
szczona na zakręcie rynny wjazdowej 
w Nowym Porcie zostaną zdięte, gdy 
tego wymagać będą warunki lodowe. 

Pława świetlno-dzwonowa zostanie wów
czas zastąpiona czerwona pławą z czer
wonym znakiem kulistym. 

24. Zatoka Pucka. Zdjęcie znaków 
morskich na okres zimowy. (Urząd Mor
ski AWh 2 z dn. 6/ XII-32). 

Na okres zimowy zostały zdjęte nastę

pujące znaki morskie: 

22. Golfe de Gdańsk. Immobili
sation de l'appareil emetteur de signaux 
sous.:.marins. {Bulletin du Conseil du 
Port et des V oies N a viga bies a Gdańsk. 
du 8/XI-32). 

L' appareil emetteur de signaux s/marins, 
en avant du Port de Gdańsk est immo
bilise pour un certain temps pour cause 
d'avarie de circuit. Avis sera donne de 
sa mise en service. 

Le nautophone aerien du phare de la 
jetee Est, ne cesse pas de fonctionner. 

23. Golfe de Gdańsk. Enlevement 
des signes d'ete dans la region de !'Of
fice de Construction du Port a Gdańsk
Nowy Port. (Bulletin du Conseil du Port 
et des Voies Navigables a Gdańsk du 
8/XI-32). 

Au cours du mois de Novembre, les 
signes ci-dessous ont ete enleves de la 
region de !'Office de Construction du 
Port a Gdańsk-Nowy Port: 

a) la bouee blanche de devant 1' em
bouchure de la Vistule tł W eichselriff". 

b) la bouee de direction en avant de 
l'ancienne embouchure de la Vistule 
aupres de Neufahr. 

Les deux bouees rouges a perche mar
quees tłNeufahr 1 tł et „Neufahr 2tł, ainsi 
ąue la bodee lumineuse a cloche, placee 
sur le coude du chenal d' entree a Nowy 
Port, seront enlevees lorsąue l'exigera la 
situation des glaces. 

La bouee lumineuse a cloche sera alors 
remplacee par une bouee rouge avec un 
signe en forme de boule. 

24. Baie de Puck. Enlevement des 
bouees pour la oeriode hivernale. {Office 
de la Marin~ A Wh 2 du 6/XII-32). 

Les bouees ci-dessous ont ete enlevees 
pour la periode hivernale: 



1) Kanał „DEPKE" 
Pławy drążkowe czerwone, z białemi 

literami. 

,,A" - <f> = 54° 38' 54" N. 
), = 18° 32' 48'' Ost. 

,,B" - cp = 54° 39' 06'' N. 
). = 18° 31' 54" Ost. 

,,C" - <f> = 54° 39' 12" N. 
).. = 18° 31' 00" Ost. 

Pławy stożkowe czarne z białą cyfrą. 

,,1" - <f> = 54° 38' 48" N. 
'A= 18° 32' 30" Ost. 

,,2" - cp = 54° 39' 00" N. 
'A= 18° 31' 54'' Ost. 

,,3" - <f> = 54° 39' 06'' N. 
), = 18° 31' 06'' Ost. 

2) Biała pła~a z czarnym napisem 
11 Rzucewo O" 1 czerwonym znakiem 
szczytowym Ost. 

cp = 54° 42' 18" N. 
).. = 18° 29' 24" Ost, 

3) Biała wiecha morska z czerwonym 
znakiem szczytowym Ost, przy wschod
niej stronie mielizny koło Osłanina. 

cp = 54° 39' 36'' N. 
A= 18° 29' 56" Ost. 

25. Zatoka Pucka. Wyznaczenie 
obszaru pod poligon torpedowy. (Kom. 
Portu Woj. Gdynia Nr. 740/sł. b. p. z dn. 
19/Xl-1932). 

Obszar poligonu torpedowego ogłoszo
ny w „Wiadomościach Żeglarskich" Wyd. 
IV/31, pkt. 24 został zmieniony w ten 
sposób iż wytyczają go punkty następu
jące: 

A) <f> = 54° 40' 06" N. 
A= 18° 36' 00" Ost. 

B) cp = 54° 40' 36" N. 
'A = 18° 37' 48" Ost. 

C) <f> = 54o 40' 12" N. 
), = 18° 40' 54" Ost. 

D) cp = 54° 38' 42" N. 
A = 18° 36' 36" Ost. 

Mapy: poi. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 

Szef Biura Hydrograficznego: 
K. Śliwerski, kpt. mar. 

1) Chenal „DEPKE" 
Les bouees rouges a perche, munies 

de lettres blanches. 

,,A" - cp = 54° 38' 54'' N. 
).. = 18° 32' 48'' Est. 

,,B" - <f> = 54° 39' 06" N. 
). = 18° 31' 54'' Est. 

"C" - <f> = 54° 39' 12" N. 
A= 18° 31' 00" Est. 

Los bouees coniques noires avec chiffre 
blanc. 

,,1" - cp = 54° 38' 48" N. 
A = 18° 32' 30'' Est. 

,,2" - cp = 54° 39' 00" N. 
A= 18° 31' 54'' Est. 

,,3" - cp = 54° 39' 06'' N. 
), = 18° 31' 06'' Est. 

2) La bouee blanche a inscription 
noire „Rzucewo O" surmontee du signe 
rouge Est. 

<p = 54° 42' 18'' N. 
), = 18° 29' 24'' Est. 

3) La balise blanche surmontee du 
signe rouge Est, du cote Est du banc de 
sable pres de Osłanin. 

cp = 54° 39' 36'' N. 
).. = 18° 29' 56'' Est. 

25. Baie de Puck. Determination 
du champ de tir pour torpilles. (Cmd. 
du Port de Guerre Gdynia N° 740/sł. b. p. 
du 19/Xl-32). 

La zone du champ de tir pour torpilles , 
visee aux „Avis aux Navigateurs" Edt. 
IV /31, par. 24 a subi des modifications 
qui le determinent comme suit: 

A) cp = 54° 40' 06" N. 
).. = 18° 36' 00" Est. 

B) cp = 54° 40' 36' ' N. 
A = 18° 37' 48" Est. 

C) <f> = 54o 40' 12'' N. 
A = 18° 40' 54" Est. 

D) <f> = 54° 38' 42" N. 
).. = 18° 36' 36" Est. 

Cartes: poi. N° 1, allem. N° 29 et 51. 

Le Chef du Bureau Hydrographique: 
K. Śliwerski, Lt. de Vaisseau 
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Wydanie VIII 31/XII Rok 1932 Edition VIII 31/XII Annee 1932 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

26. Zatoka Gdańska. Gdynia
Oksywie. Zdjęcie znaków nawigacyjnych 
na okres zimowy. (Oddz. Pom. Hydr. 
Nr. 700 z dn. 10.XII 1932). 

Dwie boje czerwone drążkowe służące 
dla celów obsługi portowej, zostały na 
okres zimowy zdjęte. 

1-sza 

Pozycje przybliżone: 

(f) = 54° 32' 37'' N. 
" = 18° 34' 06" Ost. 

2-ga - Około 30 metrów na zachód od 
pierwszej. Patrz „Wiad. Żegl." 
W yd. V /32, pkt. 6. 

Mapy: poi. Nr. 1, niem. Nr. 29. 

27. Rozpowszechnianie komunikatów 
lodowych w okresie zimowym 1932/33, 
(Wydz. Morski P. I. M. 1. dz. III - 3/28 
z dn. 1/XII. 1932 r.). 

Od chwili ukazania się pierwszych lo
dów na wodach polskich aż do czasu zu
pełnego ich ustąpienia. Komunikaty lodo
we Wydziału Morskiego P. I. M. w Gdyni. 
będą ogłaszały następujące radjostacje: 

1) Gdynia radjo (SPH) - według za
sad podanych w Spisie latarń i sygnałów 
nawigacyjnych str. 162/163, 1. p. 1. 

2) Poznań (SPJ) - na fali 80,5 Kc/S 
(3727 m) A, o godzinie 1500 czasu śred. 
europ., zaraz po komunikacie synopty
cznym. 

Spis latarń i sygn. nawig., str. 162/163, 
I. p. 2 - poprawić. 

W związku z powyższem podaje się do 
wiadomości, że radjostacja Grudziądz (SPK) 
żadnych komunikatów, ani synoptycznych 
ani też lodowych nie podaje. 

Spis latarń i sygn. nawig., str. 162/ 163 
1. p. 3 - poprawić. 

28. Zatoka Gdańska. Zdjęcie zna
ku oznaczającego wrak s/s „Baltara". (Ra
da Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku 
S. I. Nr. 5039/32). 

Letni znak morski wyłożony dla ozna
czenia wraku s/s „Baltara" przed ujściem 
Wisły koło Schiewenhorst został zdjęty: 

Zielona boja z napisem „Wrack" i zna
kiem szczytowym w postaci dwóch zielo
nych trójkątów, skierowanych wierzchoł
kiem do góry. 

Znak zimowy nie będzie wyłożony. 

Mapy: pol. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

26. Golfe de Gdańsk. Gdynia
Oksywie. Enlevement des signes d'ete, 
pour la periode hivernale. (Oddz. Pom. 
Hydr. N° 700 du 10.XII.1932). 

Les deux bouees rouges a perche affe
ctees au service du port, ont ete enlevees 
pour la periode hivernale. 

Position approximative: 

1-ere (f) = 54° 32' 37" N. 
" = 18° 34' 06" Est. 

2-eme - Environ 30 m a l'Ouest de la 
premiere. Voir 11 Avis aux Navi
gateurs". Edit. V/32, par. 6. 

Cartes: poi. N° 1, allem. N° 29. 

27. Communications sur I' etat des gla
c es au cours de la periode hivernale 
1932/33. (Wydz. Morski P. I. M. Nr. III-
3/28 du 1.XII.1932). 

Des l'apparition · des glaces au large des 
cótes polonaises, et jusqu'a leur dispari
tion, les postes de T. S. F. ci-dessous vi
ses, publieront les bulletins du Wydz. 
Mors. P. I. M. a Gdynia, comme suit: 

1) Gdynia T. S. F. (SPH) - en se ba
sant sur les donnees du 11Spis latarń i sy
gnałów nawigacyjnych" page 162/163, N° 1. 

2) Poznań (SPJ) - sur onde 80,5 Kc/S 
(3727 m) A, a h. 1500 du temps moyen, 
immediatement apres le bulletin synop
tique. 

A rectifier le N° 2 du "Spis latarń i sy
gnałów nawig." page 162/163. 

Par suite au precite, on fait connaitre 
que le poste de T. S. F. a Grudziądz (SPK) 
ne donne aucun bulletin synoptique, ni 
sur I' etat des glaces. 

A rectifier le N° 3 du ,.Spis latarń i sy
gnałów na wig." page 162/163. 

28. · Golfe de Gdańsk. Enlevement 
de la bouee qui marquait l'epave s/s 
„Baltara" (Rada Portu i Dróg Wodnych 
a Gdańsk S. l.-'N° 5039/32). 

La bouee qui marquait repave s/s „Bal~ 
tara0 en avant de l'embouchure de la 
Vistule, aupres de Schiewenhorst a ete 
enlevee: • 

C'est une bouee verte marquee „Wrack" 
surmontee d'un signe en forme de deux 
triangles verts, dont la cime est tournee 
vers le haut. 

Il ne sera pose aucun signe d'hiver. 
Cartes: poi. N° 1, allem. NO 29 et 51. 



29. Zatoka Gdańska. Gdynia -
Port. Wyłożenie kabli. Zakaz rzucania 
kotwic. (Urząd Morski AWH 2/3/10 z dn. 10.XII 32). 

Z powodu wyłożenia · kabla wzbronione 
jest rzucanie kotwic w wejściach porto
wych, oraz w wejściu do kanału porto
wego. Obazar wyłączony stanowi pas 
szerokości sto metrów, wzdłuż kierunku 
położenia kabla. 

W wejściach portowych, miejsce wyło
żenia kabla oznaczone jest na głowicach falochronów przez napisy czarnemi lite 
rami „Kabel" na biał,m tle. 

Kierunek położenia ka bla biegnącego 
w poprzek wejścia do kanału portowego, 
wypada w przedłużeniu nadbrzeża Porto
wego (ze wschodniej strony Kypitanatu Portu), i oznaczony jest na północnym 
końcu kanału, przez dwa znaki w nocy 
oświetlene . Wygląd tych znaków jest na
stępujący: 

Na szczycie czarna kula, pod nią zaś 
tarcza żółta, kształtu trapezoidalnego, z du
żą czarną literą T. 

Niezależnie od tego, na dolnym znaku, 
pod tarczą znajduje się żółta tablica 
z czarnym napisem: 

„KABEL 
NIE RZUCAĆ KOTWICY 

NO ANCHORAGE" 

Poniżej tablicy - pionowa czarna strza
ła, skierowana ostrzem w dół. Tarcza 
z literą T, oraz tablica z napisem, zwrócone są w kierunku przebiegu kabla. Od
ległość między znakami wynosi 40 m 

W nocy znaki te posiadają światła: 
górny - światło zielone nad poma

rańczowem; 

dolny - jedno światło zielone. 
Mapy: poi. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

30. Uzupełenienie Nr. 1 do Spisu la
tarń i sygnałów nawigacyjnych (Wybrze
że polskie i w. m. Gdańska). 

Podaje się do wiadomości, że w stycz
niu 1933 r. wyjdzie uzupełnienie Nr. 1 do Spisu latarń i sygnałów nawigacyjnych 
(Wybrzeże polskie i w. m. Gdańsk), za
wierające wszystkie zmiany, które zaszły 
do dnia 31.XII 1932 r. 

Szef Biura Hydrograficznego: 
Śliwerski, kp t. mar. 

I 

29. Golfe de Gdańsk. Gdynia
Port. Pose d'un cabie. Defense de mouil
ler. (Urząd Morski AWh 2/3/10, du 10.XII 1932). 

Vu la pose d'un cabie, le mouillage est interdit aux entrees du Port, ainsi qu'a 
l'entree au chenal du Port. Cette interdi
ction se rapporte a une bande de cent metres de large, dans la direction de la 
pose du cabie. 

Aux entrees au Port, l'endroit ou est 
pose le cabie est marque, au bout des brise-lames, par des inscriptions „Kabel" 
en lettres noires sur fond blanc. 

Le cabie est pose en travers du chenal 
du Port, dans la direction de l'allonge
ment du quai du Port (cóte Est du Bu
reau du Capt. du Port). Il est marque a l'extremite Nord du chenal par deux 
signes eclaires la nuit dont l'aspect est 
le suivant: 

En haut une boule noire, au dessous 
une plaque trapezoide jaune, marquee d'un grand T, en noir. 

Outre cela, sous la plaque du signe 
inferieur se trouve un ecriteau jaune, 
portant l'inscription noire: 

„KABEL 
NIE RZUCAĆ KOTWICY 

NO ANCHORAGE" 

Au dessous de la plaque - une fleche 
noire dont la pointe est dirigee vers le 
bas. La plaque portant la lettre T, ainsi 
que l'ecriteau sont tournes vers la direc
tion de la pose du cabie. La distance 
entre les signes est de 40 m. 

Ces signes sont eclaires la nuit: 
le signe superieur-par un feu vert 

au-dessus d'un feu orange; 
le signe inferieur - par un seul feu 

vert. 
Cartes: poi. N° 1. allem. N° 29 i 51. 

30. Annexe N° 1 au „Spis latarń i sy
gnałów na wiilacyjnych". (Cóte polonaise 
et de la v. 1. de Gdańsk). 

On fait connaitre qu'au mois de Janvier 1933 paraitra une annexe N° 1, au 
.. Spis latarń i sygn. navig. 11 (Cote polo
naise et de la v. I. de Gdańsk), compre
nant toutes les modifications apportees jusqu'au 31.XII 1932. 

Le Chef du Bureau Hydrographique: 
Śliwerski, Lt. de Vaisseau 
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Tabela I. 
POŁOŻENIE FIZJOGRAFICZ 

stożek spła- k ~ wyż- szcze- sto 
NAZW A OBSZARU dno niższa sza nła- nie łagod-

doliny terasa łPr;ł .Q;i P Y· stoko- nv 

Str. 

237 

238 
241 
243 
244 
245 

247 

248 

249 

251 
252 

253 

wiersz 

8 od góry 
9 

29 
19 „ 
27 „ 

8 

10 
l od dołu 
w dopisku 
6 od góry 

18 od dołu 
16 

5 " 
2 " 
4 od góry 

8 i 9 od góry 
20 „ 

1 od dołu 
8 od góry 

13 ,. 
6 od dołu 

10 „ 
9 ., 

9 11 

3 11 

2 

1 od ~óry 
2 

ta c-al 

l 

DRUKU 21·1 

z Nr. 3 

zamiast: 

pomiarów 
pomiarów 
40 

z 

wzoru 
wykonają 

średnią 

Guillamne 

najwyże 

długość 

trzech 
na przykład 
pominą 

i 

1:100 ooo 
opracowanie 
:t- 3.8 ± 6.6 
+ 751 
sposóbb 
może być 

w, 

0,002 mm, max 0,003 
description 
interessants 
geodesieus 
publikacje 
opracowane 
un 
aliage 

12 

winno być: 

przymiarów 
przymiarów 
4-
w 

wzorca 
wykonują 

średniej 

Guillaume 

najwyżej 

odległość 

kresek 
mianowicie 
pominąć 

1:1 ooo ooo 
porównanie 
± 6.6 ± 3.8 
+ 761 
sposób 
może być 

0,02 mm, max 0,03 
description 
interessant 
geodeąiens 

publikacja 
opracowana 
de 
alliage 



Tabela I. 

POŁOŻENIE FIZJOGRAFICZNE ZAGRÓD. 

stożek spła- stok 
wyż- szcze- stok stok kra- pod-

NAZW A OBSZARU dno niższa na- nie łagod- stro- nisza grz- grz- RAZEM sza wę-

doliny terasa terasa pły- sto ko- dzio- biecie biet ny my wowy we wy 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR 428 I 202 1 48 I 1G I 16 I 395 1 604 I 62 1 31 I 58 I 51 1865 

w ¾ 22•95 1,0·83 I 2"56 1 0'86 1 0'86 I 21'18 132·38 1 3·33 1 J-67 I n, I 0·21 I 100·00 

B. Zestawienie w /g jednostek fizjograficznych. 

Krzeczonówka 198 73 18 13 2 66 90 5 20 6 - 491 
Więcierza 47 6 - - - 50 55 6 - 10 - 174 
Trzebunka 54 50 - 2 4 150 142 22 10 - - 434 
Raba 101 47 28 1 10 75 96 5 1 7 - 371 
Kle czanka 13 8 2 - - 24 53 5 - 1 - 106 
Stoki Łysiny 15 18 - - - 30 168 19 - 34 5 289 

C. Zestawienie w / g jednostek administracyjnych. 

Zawadka 3 - - - - 13 26 - 15 3 - 60 
Krzczonów 109 32 - 13 - 36 36 - 3 - , 229 
Tokarnia 76 41 18 - 2 13 28 - 2 3 - 183 
Więcierza 45 4 - - - 32 24 - - - - 105 ,, 
Więciórka 8 2 - - - 22 29 6 - 10 - 77 

Trzebunia 22 36 - - - 146 118 11 10 - - 343 
Stróża 53 35 28 3 4 76 139 11 1 12 - 362 
Pcim 112 52 2 - 10 57 204 34 - 30 5 506 

D. Zestawienie w / g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

s 175 38 - 61 - 65 1 68 - 17 6 - 375 
Krzczonów ka N 23 35 18 7 2 1 22 5 3 - 116 

-- ------------ --
w 36 2 - - - 32 44 - - 10 - I 124 

Więcierza E 11 4 - - - 18 11 6 - - - 50 
------ - ----------

s 42 33 - 2 4 _,. 113 56 - 10 - - 260 
Trzebunka N 12 17 - - - 37 86 22 - - - 174 

-- - --------------
w 44 26 23 1 - 64 6 - - - - 164 

Raba E 57 21 5 - 10 11 90 5 1 7 - 207 
- ------- - ------------

s - 8 2 - - 18 30 - - 1 - 59 
Kle czanka N 13 - - - - 6 23 5 - - - 47 

--------------- - ----
s 4 4 - - - 18 77 17 - 11 - 131 

Stoki N 11 12 - - 3 60 - - - - 86 
w - 1 

I 
- - 2 17 - - 23 5 48 

Łysiny E - 1 - - 7 14 2 - - - 24 



Tabela li. 
EKSPOZYCJA POŁOŻENIA ZAGRÓD. 

NAZWA EKSPOZYCJA POŁOŻE N IA Oho-

OBSZARU I S/E I I E/N I I N/W I I W1S 
jętna 

Razem 
s E N w 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR I too I 25s I H6 I 120 I 19s I 119 I 102 I 1731 361 11885 
W o/O 121"45 I u ·os I 1·8J I 6·4:5 I 10·62 I 6·:58 I 5-47 I 9·27 18'50 100·00 

B. Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonów ka 101 62 49 22 29 5 20 34 169 491 
Więcierza 36 28 26 6 25 - 16 20 17 174 
Trzebunka 108 87 18 44 78 41 2 17 39 434 
Raba 17 11 36 48 7 7 50 75 120 371 
Kle czanka 43 11 6 - 34 4 - 8 - 106 
Stoki Łysiny 95 57 11 - 25 62 14 19 6 289 

C. Zestawienie wig jednostek administracyjnych. 

Zawadka 15 19 3 - - - - 23 - 60 
Krzczonów 69 21 7 4 20 3 1 8 96 229 
Tokarnia 16 22 30 13 9 2 19 3 69 183 
Więcierza 35 14 9 2 19 - - 11 15 105 
Więciórka - 14 26 4 6 - 16 9 2 77 
Trzebunia 90 86 15 31 52 41 2 17 9 343 
Stróża 68 12 33 61 37 24 14 64 49 362 
Pcim 107 68 23 5 55 49 50 38 111 506 

D. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

Krzczonów ka s 101 62 41 3 - - - 34 134 375 
N - - 8 19 29 5 20 - 35 116 

-- ---------- -- -

Więcierza 
w 28 28 26 6 23 - - 5 8 124 
E 8 - - - 2 - 16 15 9 50 

------- - -- - - ---- -

Trzebunka s 108 87 13 - - - - 17 35 260 
N - - 5 44 78 41 2 - 4 174 -- ------- -- - - - -- -

Raba w 11 9 36 40 7 2 - - 59 164 
E 6 2 - 8 - 5 50 75 61 207 

-------------- -

Kle czanka s 35 11 5 - - - - 8 - 59 
N 8 - 1 - 34 4 - - - 47 

---- - - - - --- - ---- --

Stoki 
s 82 29 - - - 7 - 11 2 131 
N -

2! I 
- - 25 49 2 4 4 86 

Łysiny 
w 8 11 - - - 2 1 - 48 
E 5 - - - 6 10 3 - 24 

E. Zestawienie w/g ogólnej wystawy stoków całego obszaru. 

Zbocza słonecz-
ne 326 189 59 3 - 7 . - 70 171 825 

---------- ---- -

w % 39·52 22·87 7·20 0·31 o·o o·łf1 o·o 8·51 20·78 100·00 
------------------

Zbocza zapacz-
ne 8 2 14 63 166 99 24 4 43 423 

-- ---- - ---- --
w ¾ 1·90 0•41 3.32 14'91 39·17 23·39 5·72 0·79 10·39 100·00 

------------------
Zbocza o ekspo-
zycji wschod. @l_ 47 63 73 46 30 2 2 6 67 336 

- - - ------ ---- - - - --
w % 14•01 1 ·68 21"73 J;J-fj9 8·92 0·59 0·59 1·91 19.88 100·00 ------------------

Zbocza o ekspo-
zycji zachod.(W) 19 2 - 8 2 11 76 931 70 281 

-- -- -- - --
w ¾ 6· 3 0·71 o·o 2·86 0·71 3·92 27•00 33-09 :u·s 100·00 
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Tabela Ili. H I P S O M E T R Y C Z N E P O Ł O Ż E N I E Z A G R Ó D. 

300- 320- 340- 360- 380- 300- 400- 420- 440- 460- ' 480- 400- 500- 520- 540- 560- 580- 500- 600- 620- 640- 660- 680- 600- 700- 720- 740- 760- 780- 700- 800- 800- RAZEM 

NAZWA OBSZARU 320 340 360 380 400 400 420 440 460 I 480 I 500 500 520 540 560 580 600 600 620 640 660 680 700 700 720 740 760 780 800 800 820 900 

m.n.p.m m.n.p.m 

CAŁY OBSZAR 

w¾ 

Krzeczonówka 
Więcierza 

Trzebunka 
Raba 
Kle czanka 
Stoki Łysiny 

Krzczonów ka 

Więcierza 

Trzebunka 

Raba 

Kle czanka 

Stoki 

Łysiny 

:g 
o -r.n 

słoneczne 

zapaczne 
wschodnie 
zachodnie 

s 
N 

w 
E 

s 
N 

w 
E 

s 
N 

s 
N 
w 
E 

32 I 178 I 198 I 166 I 261 I 825 I 174 I 143 I 116 I 131 I 
1·12 1 9•54 110·62 I 8 36 I 14·00 144·24 I 9 33 I 7·67 I 6·22 1·~2 

20 
12 

11 
166 

46 

19 
115 

17 
1 

51 

23 
38 
19 
25 

106 

66 
24 
41 
24 

204 

139 
355 

77 
50 

71 

80 
4 

19 

60 
4 

67 

12 

33 i 
2 

50 
7 
5 

19 

13 I 
55 
37 

3 
1 

22 

A. Zestawienie całego obszaru. 

861 650 I 74 I 66 I 68 I 42 I 32 I 281 I rn I 6 I 22 I 24 I 7 I 74 I 10 I 
4·61 I J4·85 I 3 96 I 3'49 I 3·65 1 2•25 I n2 I 15·01 j 0·86 j 0·21 j 1'16 J 1·30 I o·J1 I 3·961 0•54 I 

19 
15 
34 

18 

B. Zestawienie w/ g jednostek fizjograficznych. 

196 
76 

268 
14 
6 

90 

11 
5 

27 
1 

30 

5 
31 

1 
11 
17 

12 
18 

38 

20 

1 
21 

3 
9 

1 
19 

.31 
83 
27 

2 
13 

125 

3 
5 

8 

3 

2 

10 

7 
5 

19 

1 
4 7 

35 
5 

10 
24 

10 

D. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

19 
1 

8 
4 

10 
1 

79 
87 

1 
73 

37 I 
9 

14 
5 

• 48 
67 

7 
10 

1 

37 
5 

58 

42 
9 

1 
22 

26 
12 

14 
5 

18 
7 

42 1 
22 
45 I 

84 
22 

18 
48 

2 
22 

15 
26 

8 
14 
2 

84 
48 
43 

163 
41 

62 
77 

163 
192 

36 
41 

27 
21 
2 

163 
77 

219 

_, 

61 
10 

62 
18 

4 

8 
7 
4 

36 
18 

35 
25 

3 
1 

43 
24 

11 
24 

11 I 
22 i 

2 

36 
14 

7 

5 

8 

3 
8 

2 
14 
5 
2 

41 

14 I 
I 

26 ' 
11 

3 

18 
1 
3 

4 
9 
1 

14 

15 
4 

13 
2 

13 
21 

1 
10 
3 
4 

9 

2 

135 
61 

57 
19 

180 
88 

14 

6 

2.3 
40 
12 
15 

7 
4 

1 
4 

18 
9 

18 
9 
3 

5 

20 
11 

11 

8 
6 
1 
2 

7 

5 

10 
8 

31 
5 
2 

14 
6 

15 
4 
2 

1 
2 

7 
2 

7 

10 
2 

20 

11 

52 
.31 

18 
!) 

1 
1 

1.3 

79 
24 
18 
4 

3 

5 

2 
1 
5 

E. Zestawienie zagród położonych na Kotuniu. 

3 

2 

62 7 5 7 - 1 20 3 -
65 

6 
19 

2 

4 
12 
11 8 

1 
6 

1 
2 

2 
14 
31 

2 

7 

5 

7 

1 

19 

7 

19 

J2 
3 

5 

10 

2 
1 

16 
5 

32 

10 

10 

7 i - I 6 I a I 25 I 10 I 10 I _ 1866 

o·J7 I o·o I 0·21 j 0·16 I 1·34 I 0•54 I o·54 I 100·00 

7 5 3 25 

7 5 3 25 

,-

7 5 3 25 

10 10 

=] 
10 I 10 

491 
174 
434 
371 
106 
289 

375 
116 

124 
50 

260 
174 

164 
207 

59 
47 

131 
86 
48 
24 

302 
144 
249 

50 



Tabela IV. W Y S O K O Ś C I W Z G L Ę D N E Z A G R Ó D. 
I 

do 10- 20- 40- 60- 80- O- 100- 120- 140- 160- 180- 100- 200- 220- 240- 260- 280- 200- 300- 320- 340- 360- 380- 300- 400- 400- RAZEM NAZWA OBSZARU 10m 20 40 60 80 100 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 300 320 340 360 380 400 400 420 500 
m 

' 
A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR 384 1 349 1 374 1 230 I 97 I 60 114941 ól I 26 1 33 1 49 I 241183 I 38 I 37 1 12 I 40 I 101 u, j 16 I 16 I 4 1 7 I -I 43 I 8 I 8 I 1865 
I 

w ¾ 20·58 \ 18·72 120·06 112·34 I 5·20 I 3•21 I 80·11 I 2•72 1 1•39 1 1·77 2·63 1 no I 9·81 I 2·04 I 1'98 I o·64 I 2•15 I 0·54 1 7·35 1 0·86 0·86 1 0·21 I 0·37 1 _ I 2•30 I 0•43 I 0'43 I 100.00 

B. Zestawienie w/ g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonówka 216 93 41 26 5 10 391 17 6 4 10 2 39 1 3 8 24 - 36 2 15 - - - 17 8 8 491 
Więcierza 17 30 39 68 8 2 164 - - - - - - - - - - 10 10 - - - - - - - - 174 
Trze bun ka 51 121 189 28 15 20 424 6 4 - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - 434 
Raba 100 103 74 59 17 6 359 8 - 1 2 1 12 - - - - - - - - - - - - - - 371 
Kle czanka - 2 25 27 23 - 77 5 1 - - - 6 11 - 2 - - 13 9 1 - -- - 10 - - 106 
Stoki Łysiny - - 6 22 29 22 79 15 15 28 37 21 116 26 34 2 16 - 78 5 - 4 7 - 16 - - 289 

D. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

s 181 49 26 I 22 ~1 6 289 
1! I 

=i 
4 1 5 - 28 ~1 3 

~ I 24 - 33 2 15 - - - 17 8 8 375 
Krzczonów ka N 35 44 15 4 4 102 - 1 5 2 11 - - - 3 - - - - - - - - 116 

w 8 12 21 65 6 2 114 - - - - - - - =I - 10 10 - - - - - - - - 124 
Więcierza E 9 18 18 3 2 - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 

s 40 74 103 17 11 15 260 - _ I - - - - - - _ j - - - - - -· - - - - - 260 
Trzebunka N 11 47 86 11 4 5 164 6 J - - - 10 - - - - - - - - - - - - 174 

=1 
-

w 45 45 41 30 2 - 163 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 164 
Raba E 55 58 33 29 15 6 196 7 - 1 2 1 11 - - - - - - - - - - 207 - - -

s - 2 12 17 5 - 36 - - - - - - 11 - ~I - - 13 9 1 - - - 10 - - 59 
Kleczanka N - - 13 10 18 - 41 5 1 - - - 6 - - - - - - - - - - - - - 47 

I 
s - - 2 17 9 11 39 7 7 2 19 15 50 14 28 - - - 42 - - - - - - - - 131 

Stoki Łysiny N - - 4 

~I 
16 10 33 - 3 20 14 2 39 7 6 - 1 - 14 - - - - - - - - 86 

w - - - 4 1 7 3 1 3 1 2 10 5 - - 15 - 20 - - 4 7 I - 11 - - 48 
E - - - - - - 5 4 3 3 2 17 - - 2 - - 2 5 - - - , - 5 - - 24 



Tabela V. WYSOKOSCI FAKTYCZNE ZAGRÓD NAD DNO DOLINY. 

do 10- 20- 40- 60- 80- O- 100- 120- 140- 160- 180- 100- RAZEM 
NAZWA OBSZARU 10m 20 40 60 80 100 100 120 140 160 180 200 200m 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR ó2ó I 4óó I 410 I 194 I 93 I 48 111251 64 1 38 I 22 I ló I 1 I 140 I 1865 

w¾ 28·15 124·39 I 21·98 110·40 I 4•99 I 2-57 192·48 I 3-44 I 2•04 I 1"18 I 0·81 I 0•05 I 7•52 I 100·00 

B. Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonów ka 253 92 37 40 7 5 434 36 5 13 3 - 57 491 
Więcierza 50 37 50 22 3 2 164 - - - 10 - 10 174 
Trzebunka 68 141 157 39 18 9 432 - 2 - - - 2 434 
Raba 131 112 63 40 18 2 366 1 - 1 2 1 5 371 
Kle czanka 13 24 36 17 1 7 98 7 - 1 - - 8 106 
Stoki Łysiny 10 49 67 36 46 23 231 20 31 7 - - 58 289 

C. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

s 206 53 26 27 

~1 
3 321 33 5 13 3 - 54 375 

Krzczonów ka N 47 39 11 13 2 113 3 - - - 3 116 -
w 39 19 31 20 3 2 114 - - - 10 - 10 124 

Więcierza E 11 18 19 2 - - 50 - - - - - - 50 

s 52 80 90 24 10 4 260 - - - - - - 260 
Trzebunka N 16 61 67 15 8 5 172 2 2 174 - - - -

Raba 
w 46 53 40 24 1 - 164 - - - - - - 164 
E 85 59 23 16 17 2 202 1 - 1 2 1 5 207 

Kle czanka 
s - 11 28 9 1 2 51 7 - 1 - - 8 59 
N 13 13 8 8 - 5 47 - - - - - - 47 

w - 1 10 2 - 3 16 3 22 7 - - 32 48 

Stoki Łysiny E - 12 3 4 5 - 24 - - - - - - 24 
s 4 21 27 21 22 14 109 13 9 - - - 22 131 
N 6 15 27 9 19 6 82 4 - - - - 4 86 

Kle czanka 

Stoki 

Łysiny 



Tabela VI. 
ZWIĄZEK ZAGROD Z WYSTĘPOWANIEM WODY. 

Odległość zagrody od wody Zaopatrywanie się zagród w wodę 
w/I! jakości zbiorników ____ _ Typy zbiorników wody Zbiorniki 

NAZW A OBSZARU 
do 30 13 -, 50- 100- jponad 0-50 

Studnie Żró_dła ~otok 
Ra-

Studnia . Stud- wody 

m . 100 I 200 200 m . ó I k l koło- I ocemb- 1 n ie- I k 
z raw u a wrót rowane ocembr rze a 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR 

zem 

I 
koło- J nie Żródła razem 

żóraw kula wrót razem 

925 I 695 I 208 1 28 I 91 130 I 93 I M I 67 I 1001 I 520 11865 I 76 1 52 1 32 1 160 I 330 I {90 

■---w-0-/0---1-4-9•-60-, 37·26 111'15 l 1·50 I 0·491 6·97 1 5·01 I 2·88 3·57 I 53·64 27·931100'0011,5·51 10·61 - 6--5-3~1-32- -6-5--,---\ 6-7-·35--=-1- 10-0-·0-0-

Krzczonówka 
Więcierza 

Trzebunka 
Raba 
Kle czanka 
Stoki Łysiny 

Zawadka 
Krzczonów 
Tokarnia 
Więcierza 

Więciórka 

Trzebunia 
Stróża 

Pcim 

327 
70 

219 
160 
41 

108 

9 
150 
150 
63 
15 

179 
148 
211 

72 
53 

190 
174 
43 

163 

15 
28 
28 
28 
25 

143 
176 
252 

66 
46 
23 
37 
18 
18 

20 
41 
5 

14 
32 
21 
36 
39 

18 
5 
2 

3 

11 
7 

5 

2 
3 

B. Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych. 

8 49 

1 
59 
14 
7 

26 
2 

18 
27 
9 

11 

18 
2 

10 
15 
9 

67 

- 1 
_ J 

157 
66 

314 
218 

37 
209 

174 
104 
91 
52 
37 
62 

C. Zestawienie w/g jednostek administracyjnych. 

5 
3 39 

9 

1 

2 
79 

~, ~, 
I~ I! I 
18 4 
12 12 
39 18 

19 
47 

35 6 
41 91 
76 ' 69 
44 · 56 
23 , 54 

267 54 
253 83 
262 107 

491 
174 
434 
371 
106 
289 

60 
229 
183 
105 
77 

343 
362 
506 

D. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

37 

1 
29 
6 
3 

28 
8 
1 

2 
37 

21 
2 
9 

11 
5 
4 

14 
2 
4 
9 
3 

4 

10 
2 

2 
6 
8 

72 
4 

14 
49 

1~ I 

38 
31 
7 

11 
12 
61 

68 
22 
89 
64 
14 
73 

10 
25 
29 
17 
6 

73 
73 
97 

140 
26 

103 
113 
28 
80 

10 
63 
60 
24 
6 

84 
85 

158 

s 241 52 57 13 I 6 45 j 13 11 59 115 , 132 375 33 10 10 53 I 49 102 
Krzczonów ka I _ _______ N __ 8_o 20 9 5 2 4 13 1 8 42 i 42 _ 1_16 ___ 4 _ __ 11 ____ 4 ___ 19 ___ 1_9_

1 
___ 38 __ 

1 

W 55 37 30 2 - - 2 2 - 60 60 124 - 2 2 4 20 24 
Więcierza 

Trzebunka 

Raba 

Kle czanka 

Stoki 

Łysiny 

E 15 ! 16 16 3 1 - -✓ł - L - , - 6 _ 44 , __ 50 __ -_ , __ - ____ - ___ - ___ 2_ 1-__ 2 _
1 

S 137 108 14 1 - 1 14 9 - 180 56 260 - 2 1 3 40 43 
N 82 82 9 1 - - 4 1 - I 134 35 174 1 7 3 11 49 60 

- - - ---------1-----11 

W 72 76 16 - - 14 2 9 - 124 15 164 11 1 5 17 40 57 
E 88 98 21 - - 45 25 6 - 94 37 207 18 10 4 32 24 56 
--,--------- _ , __ ---

s 20 28 11 - - 9 - 7 - 27 
N 21 15 7 3 1 5 9 2 

w 
E 
s 
N 

1--1----

27 
17 
76 
43 

1 

! i 
7 

16 
21 

- - -- ----------1·----11 

59 
47 

48 
24 

131 
86 

2 

4 

2 
1 

- I 
2 

2 

3 

10 
4 

16 
4 

37 
16 

14 
14 

18 
4 

39 
19 



Tabela VII. 

NAZWA 
OBSZARU 

ZORJENTOW ANIE ZAGRÓD. 

ZORJENTOWANIE ZAGRÓD 

S/W I s I S/E E I N/E I N I N/W w 
Razem 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAL y OBSZAR I 261 I 1055 I 397 I 85 I - I 2 I 2 I 6311865 

w o/0 u·o1 I 56·57 I 21•27 I 4·51 I o·o I 0·11 I 0·11 I 3·42 100·00 

Krzczonów ka 
Więcierza 
Trzebunka 
Raba 
Kleczanka 
Stoki Łysiny 

Zawadka 
Krzczonów 
Tokarnia 
Więcierza 
Więciórka 
Trzebunia 
Stróża 
Pcim 

B. Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych. 

20 343 83 
30 83 50 
23 221 177 

152 135 15 
11 77 15 
25 196 57 

36 
4 

10 
23 

3 
9 

C. Zestawienie wig jednostek administracyjnych. 

7 38 10 
4 193 15 
7 97 58 

17 70 12 
13 20 38 
4 170 159 

147 146 21 
62 321 84 

5 
11 
19 

4 
7 

17 
22 

7 
7 
1 

46 

2 

4 
2 
6 
2 
1 

31 
17 

D. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

Krzczonówka J 7 68 21 17 - I 3 

491 
174 
434 
371 
106 
289 

60 
229 
183 
105 
77 

343 
362 
506 

375 
116 

13 I 275 62 19 _ 1 1 4 

---------•--- -- - ____ , __ __ 
W 8 I 74 36 4 - 2 124 

.___W_i_ęc_i_er_z_a __ E_' ... __ 22_
1 

9 _!!_ --=- _ _ -=-__ 5 ___ 50 

Trzebunka S 2 154 101 2 - - - 1 260 
..__ _____ N_

1 
___ 21_ 67 ~ 1 8 -=- __ 1 ___ 1 -=- ___!2_4 

W 86 44 5 20 - - - 9 164 
Raba E 66 91 10 3 - - - 37 207 

~ ----- ----------- --------- ---
s 2 46 8 3 - - - -
N 9 31 7 - - - - -Kle czanka 

59 
47 

11---------1----- - --------- - --

Stoki 

Łysiny 

w 3 25 17 2 - - -

E 3 7 1 11 2 - - -

s 7 107 142 3 1· - - I,, ..:.._ 

N 12 57 15 - - -

E. Zestawienie wig stoków Kotunia. 

48 
24 

131 
86 

Stoki słoneczne 

Stoki zapaczne 

Stoki zachodnie 

Stoki wschodnie 

12 

21 

22 

95 

255 

61 

-

1 

I 1 4 302 

1 - 144 

25 

53 

5 

7 

9 14 - - -1 - 5 50 

116 18 11 - -=- -=- __ 9_.,_2_4_9 __ 

Razem Kotuń 150 441 110 23 1 I 2 18 745 



Tabela VIII. TYPY FUNDAMENTÓW. 

NAZWA Typy fundamentów Wysokość maksymalna podmurowania Różnica w wysokościach podmurowania Głębokość fundamentu 
w cm. w cm. Razem wkopanego w cm. Razem 

OBSZARU I podłóż-, szczy- , I ol 30 i 50 i 100 i 200 i < 200 o/ 50 i 100 i 200 i 300 i 30 i 50 i 100 i< 100 płaski ny towy rożny boczny 400 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR I 361 I 089 I 357 I ł63 I 95 I 103 I 323 I 42s I 009 I 281 I 33 I 330 I 001 I óo2 I s17 I 47 I s 11s6s I 220 I 80 I 39 I 17 I 3561) 

w ¾ 19·36 I 31"5 I 19•14 I 24·83 I 5•09 I 10•35 I 11•31 I 22·84 I 32·66 I 15·01 I N7 I 11·69 I 35·44 I 26·92 I 11·00 I 2•52 I o.43 1100·00 I 6i-8o I 22·47 I 10•95 I 4"781 10o-()() 

B. Zestawienie w/ g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonówka 146 139 83 116 7 117 71 90 143 60 10 144 145 96 79 23 4 491 33 29 20 12 94 

Więcierza 18 41 68 44 3 14 8 23 64 55 10 18 29 56 55 12 4 174 31 16 7 4 58 

Trzebunka 78 139 59 111 47 22 110 94 158 50 - 78 157 139 59 1 - 434 63 11 4 - 78 
Raba 75 111 73 91 21 26 82 118 101 37 7 71 169 83 47 1 - 371 46 12 2 1 61 

Kle czanka 9 38 21 33 5 6 20 18 40 21 1 9 35 34 27 1 - 106 24 8 3 - 35 

St~ki Łysiny 35 121 53 68 12 8 32 83 103 58 5 10 126 94 50 9 - 289 23 4 3 - 30 

C. Zestawienie w/ g jednostek administracyjnych. 

Zawadka - 6 16 37 1 - 2 5 31 18 4 - 3 10 29 15 3 60 3 15 11 10 39 

Krzczonów ka 72 74 28 50 5 52 39 43 70 22 3 72 84 43 23 6 1 229 8 7 7 2 24 

Tokarnia 70 57 26 29 1 64 25 38 39 15 2 69 53 38 22 1 - 183 18 6 2 - 26 

Więcierza 20 24 34 27 - 14 8 11 46 23 3 20 22 37 23 3 - 105 3 2 - - 5 

Więciórka - 19 40 15 3 - 2 13 20 34 8 - 8 21 34 10 4 77 29 15 7 4 55 

Trzebunia 59 123 35 90 36 18 88 68 126 43 - 59 127 107 50 - - 343 45 9 1 - 55 

Stróża 48 138 46 101 29 15 68 119 112 42 6 44 162 106 46 4 - 362 43 8 6 1 58 

Pcim 92 148 132 114 20 30 91 129 165 84 7 66 202 'i.t 140 90 8 - 506 71 18 5 - 94 

D. Zestawienie w/ g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

s 111 103 53 102 6 90 51 71 106 49 8 109 109 69 61 23 4 375 27 27 18 12 84 
Krzczonówka N 35 36 30 14 1 27 20 19 37 11 2 35 36 27 18 - - 116 6 2 2 - 10 

-------------------------------------- --
w 14 28 45 35 2 12 5 15 51 33 8 14 19 45 33 10 3 124 20 10 3 3 36 

Więcierza E 4 13 23 9 1 2 3 8 13 22 2 4 10 11 22 2 1 50 11 6 4 1 22 
------------------ -------~------------- -

s 36 86 36 75 27 10 49 62 101 38 - 36 93 82 49 - - 260 5 1 1 - 7 
Trzebunka N 42 53 23 36 20 12 61 32 57 12 - 42 64 57 10 1 - 174 58 10 3 - 71 

------------------ ---------------- - -- - ----
N 38 50 27 46 3 19 42 51 36 15 1 34 84 33 12 1 - 164 3 - - 1 4 

Raba E 37 61 46 45 18 7 40 67 65 22 6 37 85 50 35 - - 207 43 12 2 - 57 
---------------------------------- - -- -

s 4 30 9 11 5 4 9 9 29 8 - 4 20 20 15 - - 59 19 7 3 - 29 
Kle czanka N 5 8 12 22 - 2 11 9 11 13 1 5 15 14 12 1 - 47 5 1 - - 6 

---------------------------------- - -
s 13 61 23 27 7 6 16 42 38 26 3 7 64 33 22 2 - 131 9 2 2 - 13 

Stoki N 11 33 16 23 3 1 11 22 35 17 - 2 34 34 14 - - 86 10 1 - - 11 

w 9 15 12 11 1 - 3 15 16 12 2 - 21 14 11 5 - 48 4 1 1 - 6 
Łysiny E 2 12 2 7 1 1 2 4 14 3 - 1 7 13 3 2 - 24 - - - - -

1
) Stanowi to 19·09 ¾ wszystkich zagród. 



Tabela IX. MATERJAŁ I WYPRAWA SCIAN. 

Materjal Wyprawa ścian 

NAZWA Ci) 

I 
Ci) I 

Ci) Ci) c:: Ci) 
Ci) Razem c:: c:: = CIS c:: I :.o OBSZARU CIS CIS o >- Ci) 

Ci) ~ 
CIS .-a ~ a) c:: ~ c.>' 

M i:l o M 
~ o Ci) :.o CIS..8 o ..!i:: o ,.!i:: N Ci) 

M a) ~ Ci) ::, c:: Ci) p. Ci) c:: C:: CIS c:: 
M s .s ·a N.,.. :.o ~ N ~ c:: .9 '"O Ul ..0 Ul 

A. Zestawienie całego obszaru. 

Cały obszar 11s10'1, i as11, i 1 1263'½ 1186201, I &17''/, I 21•1, i tll''/, I 92/2 i , I 1865 
- --- --

w ¾ 91·12 I 2·23 I 0·05 14·65 I 42· 4 I 35·99 I 1'6 I 3·92 I 0•54 I o·3s I 100·00 

B. Zestawienie w /g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonów ka 485½ 5½ - 51 2/2 3452/2 782/2 4½ 4s/2 2 1 491 

Więcierza 173 

I;/, I 
1 122/2 91 3/2 54 - 1l5/2 - 1 174 

Trze bun ka 4142/ 2 - 8SR/2 621/2 24413/2 134/2 116/2 - 3 434 

Raba 363½ 7½ ' - 552212 87 12/2 16225/2 22/2 1719/2 5% 2 371 

Kleczanka 103 !3
/ 2 1 

- 2½ 4l2/2 I 54½ 3 221 1 - 106 
I 2 , 

Stoki Łysiny 281 % - 485/2 I 1s99/2 55¼ 52/2 41½ I 1 - 2 9 

C. Zestawienie w / g jednostek administracyjnych. 

Zawadka 60 - - 12 42 6 - - - - 60 

Krzczonów 226 3 - 16¼ 172% 31¼ 3 4% - - 229 

Tokarnia 180½ 2¼ - 22¼ 115 40 1¼ 2/2 2 1 183 

Więcierza 105 - - 6% 773/2 13 - 45/a - - 105 

Więciórka 76 - 1 4 24 41 - 7 - 1 77 

Trzebunia 3262/a 15% - 674/a 30 2129/2 12512 94/2 - 3 343 

Stróża 354 8 - 8024fa 7!312 1612412 2¼ 10l6/2 3 1 362 

Pcim 492412 104/2 - 46"'/2 25421/2 1431½ 94/2 151% ' 4% 1 !506 

D. Zestawienie w /g wystawy stoków jednostek fźzjograficznych. 

s 371 4 - 4fP/2 261% 160½ 3 43/2 2 1 375 
Krzczonów ka N 114¼ 1¼ I - 11 84 18¼ 

I 
1½ 2/2 - I - 116 

w 123 - 1 '1% 721"2 30 - 93/2 - I 1 124 
Więcierza 

I I 
E 50 - - 3 

I 
19% 24 

I;/, I 
22/2 - I - 50 

s 245% 132/a - 353/a 54 143.% 74/2 - 2 260 
Trzebunka N 169 5 - 505/a 8¼ 10l5f2 3½ 4212 - 1 174 

w 160½ l 3½ - 181½ 245/2 821912 21/2 I 12413 2 1 164 
Raba E 203 4 375/a 637/2 80612 ½ 5 1s12 3212 1 207 -

s 56 3 - 1 l/2 22% 27¼ 3 2212 1 - 59 
Kleczanka N 47 - - 1 19 27 - - - - 47 

s 125% 4% - 24% 664/2 28412 4½ 14f2 1 - 131 

N 86 - - 16% 503/2 13312 - 1½ - - 86 
Stoki Łysiny w 47½ ½ 4% 28% 11 ½ l3f2 48 - I 

- -
E 23 I 1 - 4 15 3 I 1 1 - - I 2.f 



Tabela X. KSZTAŁT I POKRYCIE DACHÓW. 

Kształt dachu p o k r y C i e d a C h u 

NAZWA słoma z słoma z słom a z eternit z dachówka z 
cztero oka- dwu na- da- -- da- eter- d I da-

Razem 

OBSZARU spa- spa- czół- inny słoma 
chów- , gon- I des-. 

chów- gont gootom ld,ska mi deski papa """'· lblae hą i \ , I '""m es- des- l•terni-
dowy powy dowy kowy ka nit i da- i da- tern i i k . chów- kami tern 

ką tern kami chówką chówką deskami deskami blachą deskami amt ką 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR I <!04 I 958 I 473 I 23 I 71 680 I lóó I 370 200 I 308 I ól_ I 32 I 20 I io I ó l ł I 2 I 3 2 1 rn I 3 1 i I 2 1 i I 1865 

w¾ 21'66 01·s6 125·36 I 1·21 - o·38 36"46 I ·31 1 19• 3 I 10•72 I 16·51 I 2·73 n2J1·07 I 0·54 0·28 I 0·22 Io.ni 0·16 I n·11 I O· 6 j 0·16 I 0•05 ! 0·11 I o·oo I 100·00 

B. Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonów ka 60 336 90 4 I 1 160 10 I 98 I 71 I 57 7 8 1 6 4 - - 1 1 I 2 I 6 - =I - - 491 

Więcierza 5 137 32 ~1 - 20 13 102 11 8 - 5 7 3 1 -

=1 ~I 
- 4 - - - 174 

Trzebunka 102 202 119 4 133 26 120 10 109 11 17 5 - - 1 - 2 - - - - 434 . 

Raba 115 118 129 7 2 124 18 34 76 84 16 2 - 1 2 3 - 4 3 1 1 - 371 

Kleczanka 51 35 19 !1 - 80 9 - 1 13 3 - - - - - - - - - - - - - 106 

Stoki Łysiny 11 I 130 84 - 163 19 16 31 I 37 14 - 2 2 1 2 - 1 I 
_, 

- 1 - - - 1 I 1 289 

C. Zestawienie w/ g jednostek administracyjnych. 

Zawadka 9 38 13 - - 17 5 
2; I 

8 ; I - ! I - 1 - - - 1 1 2 - - - - - 60 

Krzczonów 33 145 48 3 - 93 37 41 4 2 3 - - - - - 1 - - - - 229 

Tokarnia 15 140 26 1 1 43 24 67 19 16 1 4 1 - - - - - 5 - - - - 183 

Więcierza 1 80 24 - - 19 11 48 14 2 1 2 

~I 
3 - - - - - - - - - - 105 

Więciórka 5 63 9 - - 3 4 55 - 5 - 3 - 1 - - - - 4 - - - - 77 

Trzebunia 54 193 90 4 2 109 25 93 4 82 9 16 - - - - - - - - - - - 343 

Stróża 163 99 92 :1 2 99 5 
6: I 

80 70 17 3 _ I - 4 3 1 2 - 6 3 - 1 - 362 

Pcim 124 200 171 2 297 44 34 94 19 - 2 1 3 - I 1 - - - - - 1 1 1 506 

D. Zestawienie w/ g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

s 52 1 248 71 3 1 137 ~1 71 45 1 39 _J__J_I_ 3 3 =,~ 1 ' I I 2 1 - - - - I - 375 
Krzczonów ka N 8 88 19 1 23 9 27 26 18 3 1 

I 
- - 6 - - - I - 116 -, ------1------_j_ __ 

- -- -- --- ~ 

w 3 100 21 - - 14 5 76 9 6 - 3 7 2 1 - _ , - I - 1 - - - - 124 

Więcierza E 2 37 11 - - 6 8 26 2 1 2 - 2 1 - 1 ,- - 1 - -! - 3 - - - - 50 

------ -- --------i-- ---- ----- --,---- ---- -- -- ----
s 58 118 76 6 2 56 19 79 7 76 7 9 4 - - ~I - -, - 2 - - - - 260 

Trzebunka N 44 84 43 1 2 77 7 41 3 33 4 8 1 - - - - - - - - - - 174 
-------- --------- - ---- - -- - --- ------

w 67 53 38 5 1 44 1 3 16 43 I 38 6 1 - 1 1 ~, - 2 - 3 3 1 - - 164 

Raba E 48 65 91 2 1 80 „ 15 18 33 46 10 I 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - 207 

------ ~ ---- - -,,-- - - - ------ - --- - - ----------
s 26 21 11 1 - 44 4 - 1 8 2 - - - - - - - - - - - - - 59 

Kle czanka N 25 14 8 - - 36 5 - - 5 1 - - - - - - - - - - - - - 47 
---------- - ----- - ------ - --------- ------ --------

w 7 26 14 1 - 29 7 - 2 3 1 - 2 2 - - - - - - - - 1 1 48 
Stoki E 1 19 I 4 - - 13 6 1 ,: I - - - - - - - - - - - - - - - 24 

s 40 39 1 49 3 - 76 3 8 17 12 - - - 1 - 1 - - - - - - - 131 

Łysiny N 23 46 17 - - 45 3 7 12 17 1 I - - - 1 - - ! - - - - - - - 86 



Tabela XI. 

ILOSĆ CHAT DYMNYCH. 

CHATY 
NAZWA OBSZARU 

dymne I z ko~i-
Razem 

nami . 
A. Zestawienie całego obszaru. 

Cały obszar I llóS I 712 

I 
1865 

w% I 61·82 I 38·18 100·00 

B. - Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonów ka 303 188 491 
Więcierza 128 46 174 
Trzebunka 277 157 434 
Raba 194 177 371 
Kle czanka 48 58 106 
Stoki Łysiny 203 86 289 

C. Zestawienie w/g jednostek administracyjnych. 

Zawadka 52 8 60 
Krzczonów 141 88 229 
Tokarnia 103 80 183 
Więcierza 68 37 105 
Więciórka 62 15 77 
Trzebunia 218 125 343 
Stróża 254 108 362 
Pcim 255 251 506 

D. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek 
fizjograficznych. 

s 227 148 375 
Krzczonówka N 76 40 116 

w 86 38 124 
Więcięrza E 42 8 50 

s 156 104 260.,. 
Trzebunka N 121 53 174 

w 92 72 164 
Raba E 102 105 207 

s 26 33 59 
Kle czanka N 22 25 47 

w 35 13 48 
E 13 11 24 

Stoki Łysiny s 92 39 131 
N 63 23 86 

' 

em 

H 
74 
H 
71 
~6 
~9 

)O 

~9 
ł3 

)5 

77 
l3 

>2 
)6 

r5 
6 

14 
·o 

o 
4 
1---

4 
7 

9 

7 

6 

4 



Tabela XII. TYPY ZAGRÓD W /G PLANU POZIOMEGO. 

NAZWA I Ak 
j 

Bk 
I 

I ck 
I I 

nk I I Ek I I 
fk Eh I I 

I I I I 

A B C D E F j G H I K L M N Różne Raz e m 
OBSZARU I I I I -

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR I 30 ó l 104: I 37 I 131 I 9ó I 34: I 17 44:4 I 110 I 197 I 232 I 97 · 21 120 I 29 I 31 12 32 I 31 I 18 I 1865 

I 7·35 -I ,rn9 I ns I 0·91 j 23• 2 I 9•1a I 1rNJ7 I 12-43 1 5·20 I 
- -

0. 16 I o·64 I 1'7'21 1·66 I I w % J-61 I 0·2s I 5·5, NJ9 t-1.1 6-43 I 1·iJ6 0·9(j 100'()0 

B. Zestawienie w /g jednostek fizjograficznych. 

Krzczonów ka 9 4 1 29 23 I 16 59 6 j 13 I 49 15 I 34 127 - 11 21 I 2 3 2 I 2 4 2 491 

Więcierza 3 - 9 8 12 19 - - 18 45 5 38 3 1 7 1 -

~I 
2 3 - 174 

Trzebunka 10 =I 32 3 40 2 
I~ I 2 122 I 13 39 4 73 3 46 7 -

1~ I 
8 10 434 

Raba 5 22 3 24 4 2 132 26 36 17 14 5 35 12 - 9 5 371 

Kle czanka 1 - 3 - 6 6 3 - 12 6 20 28 7 - 5 3 _ 1 1 1 3 1 106 

Stoki Łysiny 2 I 1 I 9 - 39 I 5 8 - I 111 5 63 l 18 - 1 6 4 - 5 8 4 - 289 

C. Zestawienie w / g jednostek administracyjnych. 

Zawadka - - 3 2 4 14 2 - 5 

4i I 1: I 16 I - 1 2 - 1 - 1 - - 60 

Krzczonów 7 - 11 8 8 21 2 7 21 64 - 7 10 - 2 2 1 2 1 229 

Tokarnia 2 3 14 13 4 24 2 6 18 28 
1~ I 

45 - 2 ~, 1 - - - 2 1 183 

Więcierza 1 1 - 2 6 16 - - 14 24 29 I - 1 1 - - 1 1 - 105 

Więciórka 1 - 9 6 5 3 - - 7 24 1 11 3 - 4 · - - - 1 2 - 77 

Trzebunia 9 - 24 3 37 2 12 1 98 7 36 4 53 2 37 I 1 I - 1 7 4 5 343 

Stróża 6 - 27 -; I 27 - 2 !I 147 11 37 1 29 I 1 34 
10 I - 2 9 10 8 362 

Pcim 4 1 ' 16 12 ! 22 i 16 7 12 10 3 506 46 15 14 134 33 87 62 7 -

D. Zestawienie w / g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

s 9 4 17 15 12 47 4 9 38 56 ; 23 105 - 8 16 - 3 2 2 4 1 375 
Krzczonówka N - 1---=- - 12 8 4 12 2 . 4 11 19 11 22 - 3 5 2 - - - I - 1 116 
---- - -- -- -- -- - -- - - I- -- ----- -

w 3 - 3 6 5 15 - - 12 33 4 31 2 1 6 ~1 - - 1 2 - 124 
Więcierza E 

~1-=-
6 2 7 4 - - 6 12 1 7 1 - 1 - - 1 I 1 - 50 

-- ---- - -- - -- - ----,-- - - --1- -~ -- - - -
s 14 3 11 1 5 1 70 10 21 1 62 2 30 I 5 - - 5 7 8 260 

Trzebunka N 6 18 29 1 7 1 52 3 

:: I : 

11 1 16 2 \ - 1 2 1 2 174 - -
-- ---- --- ---- ---- - --- -- ---- -- - -

w 3 - 9 - 10 
; I 

2 - 57 10 8 4 20 7 - -

~ I -
4 1 164 

Raba E 2 13 3 14 3 2 75 16 21 13 6 1 15 5 3 5 4 207 - -
--- --- - -- - 1- - !;;I I --- -•--

s - - 1 - 6 3 2 - 7 3 13 4 - 4 2 - 1 1 1 1 59 
Kleczanka N 1 - 2 3 1 5 3 10 15 3 1 1 - 2 47 - - - - - - 1 -
- - -- -- - ---- -- --· -- -- ---- ----- -

s 1 - 4 - 19 2 5 - 40 2 26 14 - j 1 4 4 - 2 5 2 - 131 
Stoki N 1 1 4 7 2 I 2 37 1 3 20 3 - 1 - - 3 2 - 86 - - - -

w - - - - 8 ~, 1 - 22 - 14 1 - - - 1 - - 2 - - - 48 
Łysiny E 

I I 

- - 1 - 5 - - 12 - 3 I 1. - - - - - 1 - - - 24 



Tabela XIII. BUDYNKI GOSPODARCZE. 

8 
Budynki gospodarcze odrębne ~ ~ 8 

cd . ... >-
Ilość ""'...!ć d 

NAZW A OBSZARU >- d ";u ' .... >- .,.!,d .t' Cl) Cl) 
Cl) za~ród 0 '"t:S N o ·a >- :a ·a '"t:S ::s (I) '"t:S Cl. CJ o .a -~ .B :g o . ... Cl) •N 

en N 8 N Cl. N ::, 
(I) U) U) .u, ... .,.!,d 

A. Zestawienie całego obszaru. 
Cały obszar I 768 I 864 I 41 I 146 I ló I 28 I . 1865 

w % do ilości zagród I 41"18 I 46·ss I 2·20 I 7·( a I 0·81 I 1•50 I 100·00 

B. Zestawienie w ig jednostek fizjograficznych . 
Krzczonówka 249 138 15 50 10 5 491 

Więcierza 80 72 - 9 1 2 174 

Trzebunka 108 239 8 19 1 9 434 

Raba 117 230 13 40 2 4 371 

Kleczanka 68 31 3 12 - 4 106 

Stoki Łysiny 146 154 2 16 1 4 289 

C. Zestawienie w /g jednostek administracyjnych. 
Zawadka 42 

I 

14 1 2 - - 60 

Krzczonów 118 73 4 29 6 1 229 

Tokarnia 86 42 9 15 4 3 183 

Więcierza 59 I 34 1 6 - 1 105 

Więciórka 24 40 - 5 1 2 77 
I 

Trzebunia 91 I 169 6 12 - 6 343 

I 

.,. 
Stróża 96 249 4 23 

I 3 7 
; 

362 

Pcim 252 243 16 54 1 8 506 



Tabela XIV. 
ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI W/G POŁOŻENIA FIZJOGRAFICZNEGO. 

wyż-

NAZW A OBSZARU dno niższa sza 
d oliny terasa terasa 

stożek spła- J 

szcze- stok 
na- nie łagod-

stok 
stro

my 

stok 
kra
wę

dzio -

pod-
nisza grz- grz

biet 
RAZEM 

I 
pły- stoko-

wowy w e ny wy 
biecie 

I 
A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR 2365 1 1039 1 24:6 1 96 1 87 2132 1 3152 1 :JM ! 
- w % --- 2J·56 I 10·3s I 2•45 I o·96 I o·87 I 21·24 3N0 I J·53 

199 I :138 ; :JO I 10038 

100·00 

Krzczonów ka 
Więcierza 

Trzebunka 
Raba 
Kle czanka 
Stoki Łysiny 

Zawadka 
Krzczonów 
Tokarnia 
Więcierza 

Więciórka 

Trzebunia 
Stróża 

Pcim 

Krzc zonów k a 

Więcierza 

Trzebunka 

Raba 

Kle czanka 

Stoki 

Łysiny 

s 
N 

w 
E 

s 
N 

w 
E 

s 
N 

s 
N 
w 
E 

1·98 J ·J6 - - 0·30 I 
1080 
263 
268 
607 
84 
63 

19 
586 
423 
260 

41 
109 
258 
669 

B. Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych . 

399 113 80 10 370 427 27 

28 1 - - - 299 297 30 
213 - 9 20 814 701 118 
240 126 7 57 385 485 40 

7 

133 

62 
4 

57 
102 _ I 

131 
133 

318 
924 

29 
110 - I 

C. Zestawienie w/g jednostek administracyjnych. 

184 = I ~ = 1!! ~!~ = 1 ~~ 
215 113 i - 10 11 125 - 14 

22 
6 

161 
165 
286 

- I 
-

101 1 

26 
16 
- 1 

20 
57 

186 
130 
797 
351 
315 

142 
151 
587 
657 

1188 

30 
75 
43 

206 

-

62 
4 

I 

D . Zestawienie w /g wystawy stoków jednostek fizjogra ficznych. 

29 
62 

48 
7 

192 

18 

11 

62 

44 ! 
203 i 

120 206 113 47 10 - 101 27 17 -
------- ---------- -

30 

30 

2668 

979 
2205 
1999 
633 

1554 

364 
1226 

9 2 
610 
420 

1791 
1665 
2980 

2027 
641 

960 193 - I 33 I - 370 I 326 - 116 29 

204 I 15 - - I - 176 248 - - 1 62 - 706 
59 13 - - - I 123 49 3o - - - 27-1 

1-----

199 ~ ----9-1 20 1~ 1-;;- - 6~ -=-- _--1335 

69 86 - - 185 412 118 I - - 1 - 70 

238 I 141 101 --1 - ~ 290 (TII--=- --=- -----=- ~_ 20 
369 99 19 - I 57 95 448 40 4 48 - 1179 

----i- ----- ---- -

I 
57 7 - 95 179 - - 7 -

M - - - - ~ 1~ ~ - - -

20 

43 1 

---- ------ --

- 1 
65 
15 
17 
36 

448 

309 1 
94 
73 

92 

18 

E. Średnia gęstość zamieszkania z agrody {ilość ludzi na dom}. 

40 

152 30 

345 
:2 8 

(jf}o} 

.j:J:J 
:Jf)f) 

130 

CAŁY OBSZAR I /'N,.3 I 5·vs 5•12 I 6·00 I N-1- .r-:1, 5•24 I ;3-7-2 ri •::-2 :'>·s:1 fNHJ I i'i".1, 



Tabela XV. ROZMIESZCZENIE HIPSOMETRYCZNE LUDNOŚCI. 

300- 320- 340- 360- 380- JOO- 400- 420- 440- 460- 480- 400- 500- 520- 540- 560- 580- 500- 600- 620- 640- 1660- 680- 600- 700- 720- 1740- 760- 780- 700- 800- 1800- RAZEM 

NAZWA OBSZARU 320 340 360 380 400 400 420 440 460 I 480 500 500 520 540 560 580 600 600 620 640 660 I 680 700 700 120 740 I 760 780 800 800 820 

1 

900 

CAŁY OBSZAR 

w% 

Krzczonów ka 
Więcierza 

Trze bun ka 
Raba 
Kle czanka 
Stoki Łysiny 

Krzczonów ka 

Więcierza 

Trzebunka 

Raba 

Kle czanka 

Stoki 

Łysiny 

s 
N 

w 
E 

s 
N 

w 
E 

s 
N 

s 
N 
w 
E 

A. Zestawienie całego obszaru. 

86 I 1023 j 1036 ! 869 1 1467 14461 I 928 I 730 I 684: I 730 I 616134881 302 I 310 I 347 I 2ó2 178 114491 83 

0·86 I 10·19 I 1o·J2 I 8·56 114·52144'45- I 9 2s I 1·21 j 5·82 1·21 s·14 I 34•151 J•6o I 3·09 I J·46 I 2•51 I 1·11 I 14·43 I o·83 

a1 I 130 I 14:8 I 49 I 441 I 38 I 48 I 

50 
36 

43 
7 

14 
22 

3 

93 
927 

3 

86 
7 

448 
479 

236 

93 
602 

97 
8 

181 
55 

66 
27 

234 
368 

45 
52 

8 

293 

107 
211 
114 
134 

247 
46 

1 
106 

114 
97 

83 
31 

98 
36 

567 1099 

372 715 

135 1911 

275 
108 

424 
143 

486 
250 

852 
247 

106 302 

266 41J 

8 818 

127 1093 

80 208 
195 278 

40 
57 
11 

146 
9J 
11 

381 

422 
21 

104 

322 
59 

348 
74 

21 

40 
39 
25 

318 
24 

334 

54 

193 
125 

17 
7 

200 
134 

25 
25 

4 

195 
5 

222 
48 
10 

104 

64 I 
131 

5 

175 
47 

48 

10 

17 
39 

0·31 1 1·29 1'47 I 0·49 I 4·Jg I o·J8 j 0'47 I 

B. Zestawienie w/ g jednostek fizjograficznych. 

65 I 95 1054 

329 141 499 

202 I 183 1J63 

13 - 82 

97 
10 

480 

56 
29 

127 
4 

146 

25 
104 

2 
74 

105 

59 
106 

182 

122 

5 
125 

13 
36 

4 
125 

153 
J97 

127 
6 

8J 
683 

18 
21 

44 

17 

14 

71 

33 
26 121 

D. 
65 

Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

238 
91 

138 
64 

13 

102 
6 

13 

19 12J 46 25 33 - 3 101 18 I - 11 

16 331 to - 26 - 1 O 46 - , 17 -

129 384 
12 115 

82 
101 

12 
51 
12 
22 

943 
420 

82 

125 

217 
64 
74 

6 
23 

90 
37 

4 

85 
44 
17 

56 
48 

2 

74 

44 
37 

6 
18 

59 
47 

158 
11 
13 
- I 

86 
36 

5 

81 
28 
16 

31 2J8 
5 159 

4 

42 

71 
12 

90 

J7 

2 
4 

8J 

410 
120 
123 
JO 

21 

11 

3 ~, 
E. Srednia gęstość zamieszkania zagrody. 

14 33 

119 

7 

22 

119 

7 

22 

49 

49 

225 
21 

54 
141 

208 
17 

21 

54 

11 
3 

101 
26 

38 48 

38 48 

=! 

-I aa I 18 1137 I 02 I 62 I to 038 

0·3J ~ 0·18 I 1·36 I 0·62 I 0·62 l---;o·oo 

33 18 137 
62 

33 18 137 -

62 

62 

I 

62 

2668 
979 

2205 
1999 
633 

1554 

2027 
641 

705 
274 

1J35 
870 

820 
1179 

345 
288 

692 
4J3 
299 
!JO 

CAŁY OBSZAR I 3-59 I 5"47 1 5"40 5-30 I 5·6o I 5-41 I 5-33 I 5·29 I 4·61 5·65 1 6·00 I 5·361 4-53 I 5"13 I 5-25 5•19 5·83 I 5·17 I 5-19 5·20 I s-91 I 6"17 1 1·00 I 5"961 4"75 I 5·33 [ - I 6·60 I 6·00 I 5"481 5·20 I 5·20 I 5•3a 



Tabela XVI. 
ILOŚĆ OSÓB W ZAGRODZIE. 

I l o ś ć o s ó b w zagrodzie 
NAZWA OBSZARU •----------

0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 l-5 \ 6 -\-1 \ 8 \ 9 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 

Ra- Średn. ilość osób na 

zem Zagrodę \ Izbę 

A. Zestawienie całego obszaru. 

CAŁY OBSZAR 3ł I 12 5 l 2 I 2 I 3 11865 I 5·38 I łG I 18 I 79 I 166 I 279 I 372 I 378 I 208 ł 149 I 52 I 
1----w- O/-o ---1- 2- --47 I 0·96 r 4·24 I 8·90 \ u·97 I 19·96 \ 20·28 I 14·37 I 7·98 i-;-79 

'---------'-

1"78 I 0·64 1 0·28 I 0·11 I 0·11 I 0·16 I 100·001 - I 

Krzczonówka 
Więcierza 

Trzebunka 
Raba 
Kle czanka 
Stoki Łysiny 

Zawadka 
Krzczonów 
Tokarnia 
Więcierza 

Więciórka 

Trzebunia 
Stróża 

Pcim 

Krzczonów ka 
s 
N 

10 
6 

16 
7 
1 
6 

1 
5 
3 
3 
4 

11 
8 

11 

1 
3 
2 

1 
5 
2 
4 

20 
4 

16 
27 

3 
9 

1 
11 
7 
1 
3 

13 
29 
14 

33 
8 

54 
30 
8 

33 

3 
16 
12 
4 

3 
46 
41 
41 

66 
16 
73 
63 
13 
48 

B. Zestawienie w/g jednostek fizjograficznych. 

109 
40 
90 
65 
12 
56 

104 
46 
71 
70 
28 
59 

77 
29 
65 
45 

17 I 
35 

40 
14 
23 
33 
12 
27 

13 · 
4 

11 

14 
3 

1 I 

8 
3 
6 
9 

2 

6 1 

C. Zestawienie w/g jednostek administracyjnych. 

8 
29 
28 
7 

10 
44 
96 
53 

9 
53 I 
40 
25 
18 
64 
85 
78 

12 
43 
47 
35 
12 
57 
56 

116 

11 
34 
29 
19 
13 
56 
28 
78 

4 
25 
11 
6 
8 

23 
9 

63 

1 
4 : 

11 
2 I 

23 I 

3 
4 

1 
2 
1 
5 
3 

15 

1 
2 
5 

2 
1 

3 

D. Zestawienie w/g wystawy stoków jednostek fizjograficznych. 

- I 1 I 1 491 
- 174 

1 434 
1 371 

- 106 
- 289 

- 60 
- 229 

1 183 
- 105 

77 
1 343 
1 362 

- 506 

- 4 9 16 28 21 18 11 2 3 - - - 1 -
375 
116 

iN3 
5·63 
4·97 
.'5·37 

6·10 
/5·/Hi 
5·37 
5·81 

5-4/5 
5·27 
4.43 
5·71 

3·06 
3·28 
2·67 
2·80 
3·15 
{/-O:? 

3·68 
2·93 
3·11 
8·26 
3·3(j 

2·78 

2"40 
8·15 

73 1 _ 6 1 16 24 50 81 I 83 1 59 I 29 I 11 5 I 3 - - - 1 

1----------w-1--4 1 --2---5- ~ - -;-36--11-1 ~ - -2- 3 1- ~-=--=--=--=- 124 .5·68 n -8-

___ w_i_ęc_i_er_z_a ___ E_ 1 __ 2 ___ 1 ___ 2 ___ 3_ 6 __L __ 10_ ~ __ 2_J __ 2_, - -=-__ 1_-=-- __ -=._-=- __ 5_o_,___ 5_·_1.s __ , _ 3·3_8_ 

Trzebunka 
s 11 5 9 21 43 55 50 34 18 10 I 3 1 1 - - - - 260 5•13 
N 5 - 7 33 30 35 21 31 5 1 3 - 1 1 - 1 174 4·86 - --~--------- ---1-·- ----
w 1 2 15 18 30 29 I 36 18 8 4 , 2 - - - - 1 164 5·00 

Raba 

Kle czanka 

Stoki 

Łysiny 

E 6 - 12 12 33 36 34 27 25 10 : 7 4 - - 1 - 207 5·64 

s 
N 

s 
N 
w 
E 

1 
4 

2 

3 

~1 

5 

3 

14 
13 
2 
4 

6 
7 

- ,------ 1- -· -- --- --
9 13 9 7 3 . 1 2 - - - - 59 5·78 
3 15 8 5 - I 1 - 2 1 - - 47 6•11 

30 
14 
7 

5 

26 

15 1 14 
4 

17 1 10 
5 
3 

10 

~I 
2 : 

2 : 

2 : 
1 l 

131 5·28 
86 5·04 
48 6·23 
24 5·3 

2·59 
2·81 

2•55 
2·99 

3·08 
3·24 

2·95 
3·00 
2·36 

3"17 
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