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Sprostowania. 
Str. wiersz jest: ma byc: 

4 3 od góry 1: 5460 I: 5760 
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towarzystwa mogą 
ją nabyć 
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We figurze 38. „Rycin do tekstu", przedstawiającej trójkąt profi

lowy, należy w kąt BAC wpisać literę a. 



UWAGA. 

Ustępy, których zrozumienie wymaga znajomości trygonometryi 

geometryi wykreślnej, umieszczone są w węższych kolumnach. W szko

l ach średnich więc można je przerabiać dopiero na stopniu wyższym 

matematyki. 

r \V l \\\ 'TĘP:NE. 

1. Co to jest mapa. Obraz pla':ki, przed tawiają,cy mniej
zą. lub większą. czę' ć powierzchni zi mi w rzuci poziomym, 

zowiemy planem, mapą lub kartą geograficzną. 
N a przedłużoną. idealnie po po l lą,cl powierzchnię 

morza, znajdującego ię w tanie równowagi, czyli na 
t. zw. poziom geodezyjny pu zczamy piony z w zyst
kich punktów i linii terenu, które mają, być przedsta
wione, otrzymany za' w ten po ób rzut przenosimy 
na pła zczyznę karty. Z powodu k ztałtu prawie kuli
stego bryły ziem kiej i wynikającej stąd krzywizny 
jej powierzchni matematycznej (poziomu g oclezyjnego) 
nie da się to u kutecznić bez pewnego zniek ztałcenia 
obrazu rzutowego. prowadzić to nieuniknione spa
czenie do jak najmni j zej miary przez za. ·to owanie 
pewnych prawideł geometrycznych, kon truować o
braz powierzchni ziemi, któr by po l pe' nym przy
najmniej względem jak najwierniej odpowiadał rze
czywistości, - to j dno z głównych, al też i najza
wilszych zadali kartosrafii. Nie wdając ię w zczegó
lowe rozpatrzenie po obów, jakimi zadanie to można 
rozwiązać, zaznaczamy tylko, że dla małych obsza
rów - aż do 30 km. wzdluż i w zerz, powierzchnia 
rzutowa (poziom geodezyjny) je t prawi dokładnie 
równolegfa do pła zczyzny stycznej , przeprowadzonej 
przez środek powierzchni rzeczywi tej ow. eh obsza
rów, czyli do ich t. zw. poziomó' pozornych. koro 
za ' tak ograniczone prze trzenic matematycznej po
wierzchni ziemi uważa' możemy za pła kie, wynika 
,' tą.d, że i w rzucie na pła zczyznę poziomu pozornego 
dają. ię wiernie przed ta'\\'ić niezbyt wielkie obszary. 
Będą. one wyglą,dały w tym rzucie tak, jakb nam się 
okazywały, gdyby' my na nie patrzyli Wprost z góry,
jakby z nie koilczon j odległo ' ci. Promienie czyli 
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piony rzutowe będą, do siebie równolegle w zystkie 
linie rzeczywistej powierzchni ziemi, położone w po
ziomie, ukażą, się na płaszczyźnie rzutowej w niezmie
nionej postaci i długości , natomia t wszystkie inne, 
nachylone w jakimbą.dź kierunku do poziomu , do
znają. w rzucie skrócenia a często i odkształcenia . 

Chcą.o tedy zdją,ć możliwie dokladną. mapę dużego 
kraju, jakim są. np. Au tro-Węgry, dzieli . ię po
wierzchnię (kulistą.) tego kraju na tak drobne czwo
roboki, a raczej trapezy ( ekcye), iż te już tylko nie
znacznie się różnią. dd płaszczyzn . tycznych ; każdy 
zaś taki czworobok przenosi się w zmniej zeniu na 
osobny arkusz bez odkształcenia jego wymiaró'v po
ziomych. 

Otrzymany w ten sposób rzut kartograficzny, zwa
ny „wielościennym" lub „drobnosiatkowym", ma tę 
zaletę , że równocześnie zachowuje dobrze ką.ty, t j. 
wzajemne położenie przedmiotów topograficznych, 
jakoteż powierzchnie i odległości tychże przedmiotów, 
czyli, że jest i wiernokątny i wiernopólny i ekwidy
. tantny, oczywiście do tego tylko stopnia, jaki sama 
natura rzeczy i środki ludzkie osią.gną.ć pozwalają,. 

2. Podziałka. Kartograficzne przedstawienie powierzchni 
ziemi, czyli, co na jedno wychodzi, narysowanie jej rzutu 
poziomego, z natury rzeczy nie da się wykonać inaczej, je
dno w pewnem mniej lub więcej znacznem pomniejszeniu. 
Stosunek długo ' ci jakiejkolwiek linii, wykreślonej na obra
zie kartograficznym, do długości rzutu poziomego tej że linii 
w naturze zowiemy stosunkiem lub miarą pomniejszenia, po
działką skalą. (Verjungungsverhaltnis, Ma13stab). Na ma
pach ten stosunek podawany bywa zazwyczaj w postaci 
ułamka .. Jeżeli to unek pomniejszenia równa się 1: 100.000, 
znaczy to , że 1 centymetrowi na mapie odpowiada 
100.000, cm „ czyli 1000 metrów '" naturze, rozumie się, 
w rzucie poziomym. Niekiedy też wyraża się podziałkę w ta
kiej formie: 

l cm = 1000 m. 
Znak równości znaczy tu tyle co: „odpowiada", „oddaje". 

to unek pomniejszenia, podawany na planach i kar
tach, odnosi się zawsze tylko do wymiarów liniowych, nigdy 
do powierzchni. Chcą.o się tedy dowiedzieć, w jakim sto
unku pozo taje płaszczyzna obrazu kartograficznego do 

naturalnego obszaru nią. objętego, należy mianownik skali 

3 

poclnie ' ć do kwadratu . .Je ' li więc karta nary ·owana je ' t 
w rozmiarach 1: 10.000, potrzeba 10000 razy 10000 egzem
plarzy by nakryć płaszczyznę rzutową na niej zdjętą.. 

Terenem w szerszem znaczeniu nazywamy górną. war
twę korupy ziemskiej (naziom) wraz z znajdują,cymi się 

na niej przedmiotami. Rozróżniamy prz tern czę :ci terenu 
{Terrainteile) od przedmiotów terenu (Terraingegenstande,

bjekte). Do pierw zych zaliczamy naturalne twory samej 
powierzchni, jak wzgórza, doliny, itp. , do drugich budynki, 
drogi komunikacyjne i pokrywę ro'linuą,. 

Czę to jednak używamy wyrazu „teren· w znaczeniu 
' ciślejszem rozumiejąc przezeń wyłącznie nierówności na
ziomu fizycznego czyli t ylko jego rzeźbę , ujawniają.cą. się 
·w najrozmait zego ksztaltu wypukło ' ciach i wklę. łościach. 

O w zy tkich liniach, pro tych czy krzywych, rysunku 
mapy, których długo' ć odpowiada dokładnie przyjętemu 
tosunkowi pomniejszenia, mówim. , że ą. oddane w mierze 
podziałki . Ważno' ć jakiej ' części lub jakiego ~ przedmiotu 
t erenu zmu za nie rzadko do rysowania O'O w podziałce prze-
adnej , jeśli ścisle prze trzeganie obranej podziałki dałoby 

na karcie zbyt drobny , niewyraźny i nieczytelny obraz . 
O tak narysowanych czę ' ciach i przed.miotach terenu mó
wimy, że są. . , przewi ększone" w ry unku mapy (iib r dem 
MaBe gehalten). zczegóły przyległe ulegają. wtedy zwykle 
nadmiernemu zmniej zeniu czyli doznają. „przemniejszenia" 
(unter dem MaBe gehalten) . Przykłady podam.V niżej (nr. 
12 i nast.). 

3. Podział kart. Obrazow przed tawienia ter nu nazy
" ają. się planarni, je'li ą bezpo ' reclnim owocem zdjęcia za
pomocą pomiarów i wykonane w niewielkim to unkowo 
pomniejszeniu czyli w dużych rozmiarach, zaś kartami lub 
1napami, je'li wykonane ą. dopiero na pod tawie zdjęć bez
pośrednich terenu i w pomniejszeniu znaczniejszem. Im ob
fitszą. ma być tre 'ć map)r, tero więk zą, też trzeba dla niej 
tosować podziałkę. O wyborze za ' amej tre ' ci rozstrzyga 

przedewszystkiem cel mapy, od którego także w znacznej 
mierze zawisłym jest spo ób obrazowania. Ograniczymy się 
tutaj do wyliczenia najgłówniejszych rodzajów map. 

a) Plciny katastralne. ą. to rysunki, przedstawiające tyl
ko rzut poziomy granic parcel, budynków, dróg potoków, 
rzek itp. - słowem, uwidoczniają.ce stosunki posiadania 
w celu wyznaczania podatków i uzy kania podstawy auten
tycznej do prawnego roz trzygnięcia możliw eh porów 
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o nieruchomo'·ci. Dawniej ze plan~· w Au ·tryi ~porzą.dzone 
by}y w podziałce 1: 2880 lub (dla większych kompleksów 
]as~wych) 1: M60, dla now zych zdjęć katastralnych przy
jęto skalę 1 cm. = 2.) m . czyli sto unek 1: 25.000, a dla ob
:zarów więk. zych rnia ·t kalę dwa razy tak wielką. 

Tre' cią i wykonaniem podobne do kata ·tralnych . ą, 
plany gospoda r kie. 

b) Plany la owe. Podają obok powierzchni i granic także 
rodzaj i wiek drzewostanu, wyręby i WOO'óle w zelkie dane, 
potrzebne do prowadzenia prawidłowego go podarstwa le
Hnego : Podziałka najczę ' ciej sto. owana: 1: 2:500. 

c) P"lany mia t. Podają z regul.r clokladnie nietylko 
wszy tkie place wolne, ulice, domy, wody i kultury, lecz 
zwykle takż to unki wy okości na t renie miejskim. Po
działka najpowszechniejsza: 1: 1000, 

d) Plany i karty hydrotechniczne; mapy wybrzeży i mórz. 
e) Mavy topograficzne (w 'ciślej. zem znaczeniu). W po

lziałce od 1: 25.000 do 1: 200.000 włącznie. Przedmioty po 
większej części je zcze oddane ą w rzucie poziomym geo
metrycznie wiernym, jak na planach, wiele jednak już jest 
przewiększonych albo wyrażonych tylko znakami konwe~1-
cyonalnyrni (umówionymi). Głównym celem tego rodzaJU 
map je t ułat'wienie oryentacyi w to unkach geograficznych 
a raczej topograficznych rozleglej zych obrazów. Do nich 
należą przedew zy tkiem mapy woj. kowe. . 

f) ~1apy geograficzne czyli przeglądowe (Dbersichtskar
tcn). Podziałki mni j ze niż 1: 200.000. Obejmują cale kraj e 
i czę' ć świata. nawet półkule ziem ·kie. W miarę pomniej
. ·zania j ę kali coraz mniej szczegółów drugorzędnych, a po
wierzchnia ziemi oddana już tylko w ogólnych ry ach. Za
rysy geometr5·czn przedmiotów mu · zą być w ro nącej mie
rze za:tąpione znakami um6wionymi. Nadają ię szczegól
nie do celów nauki zkolnej (mapy '·cienne, atła y). 

g) Prócz tego i tnieją, mapy polityczne, geologiczne , kli
matyczne, drogowe, kolejowe itp „ których tre'·ć i cel wyra
żają dodawane określenia. Rodzaje map wy'Illienione pod 
f) i g) uklacla ·ię pospolicie dopiero na pod. tawie gotowych 
już map topograficznych. 
4. Sekcye wojskowego zdjęcia oryginalnego (Militar-Auf

nahms ktionen). ~ ą to plany, zry owane bezpo
' rednio na podstawie zdjęcia całej monarchii, które 
wykonywają. topografowie woj8kowi (Militarisch~ 
Lanclesanfnahme, Mappierung). Powinny podawa.c 
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wiernie wszy ·tkie ·zczegóły topograficzne o ile t)~l· 
ko mogą mieć znaczenie militarne, a zarazem maJą, 
łużyć za podklad dla wszy tkich innych dzieł kart~

O'raficznych i czynić zado ' ć ogólnym potrzebom nauln. 
5 

Metodę ry unku normują.: oficyałny „klucz zna
ków" (Zeichen chhi el) i o obno wydane objaśnienia 
do niego (Erlauterungen zum Zeichen chhi el). to-
unek pomniej zenia 1: 25.000 pozwala wyrazić wszy
tko to, co może mieć znaczenie dla dziala11 militar

nych; tylko bardzo podrzędnych szczegółów nie wl~
cza się w obraz tej mapy. Zdjęcia kraju dokonywa się 
w rzucie , ortogonalnym", polegają.cym na tem, że 
promienie rzutowe pro topadle przecinają. pła zczy
znę rzutową. (patrz nr. 1). 

Podział powierzchni monarchii na sekc, e zdjęcia 
do to owany jest 'ciśle do podziału mapy zczegóŁo
wej; wyłożymy go niżej, gdy mowa będzie o .tej ~napie. 

z kilku ekcyi zdjęcia oryginalnego, zawieraJą,cych 
miej cowo 'ć o znaczniej zych rozmiarach i przylegle 
okolice. zestawia się t. zw. „plany okolic ' ' (Umg -
bungsplane) w poclzialce 1: 25.000. Takie plany istnieją. 
dla Karlsbadu. Maryenbadu, Wiednia i innych mia t. 
Niektóre ą. w czarnym ry unku wykonane, inne ko
lorowane. I tnieje też porzą.dzona w tej amej po
działce mapa kolorowa w chodnich Tatr. W szystki 
tutaj wymienione plany nazywają, także ,drobno
stkowemi mapami topograf icznemi" (topographi che 
Detailkarten). Z innych ekcyi woj kowego zdję.cia 
oryginalnego nie obiegających w ~andlu księgar k1~n, 
porządza ię dla technicznych 1 naukow~1ch celow 

odbitki fotograficzne. 
3. Mapa specyalna czyli szczeg6łowa ( pezialkart ). l~u~ 

ży za mapę wojenną. w tych razach, w których ba~dz1eJ 
zczególowa znajomo' ć terenu je t ko~ecz~a: w cza i~ p -

koju zaś używają jej do tudyów w dziedzrme taktyki w.o
jennej, do badań naukowych i jako przewodnika po tereme. 

Obejmuje obszar, sięgający od 41° 4~' do !51° ~5: ~ero
kości północnej i od 27 ° do 44 ° 30' cliugośm w chodmeJ, liczo
nej od południka Ferro. Jej podział na czą. tkowe ar ku ze 
czyli karty (fig. 1) przeprowadzony je t w dług ystemu 
„pól stopniowych" (Gradfelder-, Gradkarten y tern), opar
tego na rzucie drobno iatkowym. (wi.elo:ciennym~ Polyed~r~ 
projektion). Każdy arku z obeJmUJe /,i topma długo ci 



a J / 4 stopnia zerokości geograficznej. Południki i równo
leżniki nie są nakreślone na samym obrazie, ale uwido
cznione są, i opisane cyframi na jej brzegach. Podstawą. więc 
podziału mapy jest siatka linii geograficznych. Cały ob zar 
monarchii podzielono na pasy czyli trefy (Zonen) ·i na ko
lumny (Kolonnen) (fig. 1). Obszar położony między dwoma 
równol~ż?ikami, oddalonymi od iebie o 15 minut ł~kowych~ 
stanowi Jeden pas. Wszystkich pasów je t 38; oznaczone ·a 
raz na zaw z cyframi arabskierni w porządku naturalnvn~ 
li~zb, począwszy od :vysuniętego najbardziej na póh~oc _ 
P1er~szy zate~ pas s1ęg~ od .H 0 l!) ' do 51° O' szer. płn. , 
drugi od 51° O do 50° 4!5 - trzyclzie ty ó mv od 420 do 
41° 45' tejże szerokości. ' 

Obszar zamknięty między dwoma południkami, oddalo
nymi od siebie o 30° lukowych, tanowi jedną. kolumnę. 
Kolumn jest razem 35. Ich liczenie po tępuje od zachodu 
na wschód, a clo oznaczania jch używa ię cyfr rzym kich. 
Pierwsza kolumna obejmuje zatem ob zar m~narchii , przy
padający między 27° i 27° 30' dług. wsch. Ferro, druga oh
szar leżący między 27° 30' a 28° - ostatnia zaś, 3f>-ta, sięga, 
od 44° do 44° 30' tejże dlugo ~ ci. 

Arkusze, należące do tego amego pasa ą sobie równe 
c~ do. wymiarów. naton'.iast arku ·ze tej samej kolumny ma
le]fh idąc ku północy (fig. 1). ,Jakkolwiek bowiem kutkiem 
kształtu .·feroidalnego ziemi prostopadła odległość równo
leżników, .a stąd i w.~ okość kart po zczególnych ku północy 
wzrast~, JCC~nak łu~1 równoleżników , objęte tymi samymi 
}Jołudn1kanu, ma]e]ą. w zyb zym po tępie. Każdy zatem 
ar~~sz mapy ~pecyalnej p.rzedstavvia trapez, którego wscho
<lm i zachodm bok są sobie równe, północny atoli jest nieco 
mniejszy od południowego (o 60 do HO metrów w naturze 
a 1 milimetr średnio na karcie). ' 

Każdy a,rku z okre'la ię stale podaniem pa ·a i kolum
ny, które się na nim krzyżują,, oraz głównej miej cowości. 
przypadającej w jego ramach, n. prz. , Zone 9, Kol. XXXII 
Monasterzyska' · - albo krócej: „n. XXXU. Monaste
rzyska '·. 

,P~łudni~{ i równoleżnik, ~tóre powinny krzyżo
wac się w srodku arkusza, dzielą, go na 4 pomniejsz 
trapezy. Z nich każdy przedstawia ob zar objęty je
dną, sekcyą zdjęcia oryginalnego (fig. 2). Stąd sekcyę 
oznacza się wymienieniem arkusza mapy szczegóło
wej , w którego skład wchodzi, dodając nadto stronę 
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~wiata, w której przypada (N. W. = póln. zach.; 
N. O. = półn. w. eh.; . W. = płd. zach.; ' O. = 

. płd. wsch.), n. p. „Militar-Aufnahrns. ektion: Zone 
16, Kol. XIV. '. o:·. 

Mapa specyalna wykonana je t w podział<.; 1: 70.000. 
Znaczy to, jak wiemy, że 1 cm. na mapie równa ię 7.30 m. 
w naturze. Ponieważ za' na jeden krok woj kowy w Austryi 
liczy się średnio 7 3 cm. długo' ci, więc 1 cm. na mapie zcze
gółowej odpowiada także 1000 krokom (IOOOX) , a, 1 milim. 
100 krokom (lOOX) miary woj kowej. 'tanowi to widką, wy
godę przy używaniu tej mapy na ter nie. 

Aby ułatwić oznaczenie w ·półrzędnych geograficznych 
(pługości i szerokości) dla jakiegokolwiek punktu , brzegi 
każdego arkusza mapy ·zczególowej podzielon' · ą na minuty 
lukowe. Dokładniejsze jednak określenie w pólrzędn, eh' ge
ograficznych wymaga malej poprawki. l klad bowiem linii 
geograficznych w obecnie używanem wydaniu mapy 'pecy
alnej nie jest jeszcze opart na u talonych ostatecznie po
łożeniach geograficznych ·tal. eh punktó\v tryangulacyj
nych, które są pod taw~} (lla zdjęcia oryginalnego cal ej mo
narchii. Skutkiem tego b~r otrzymać spro ·towane współ
rzędne geograficzne dla jakiegokolwiek punktu, należy dłu
go' ci podane na mapie poprze:mwać mniej \\.ięcej o 4-,") ·e
kund na zachód zeroko ~ ci za '· o 1 .·ckunclę na północ. 

Podobnie jak z kilku przytykających llo ·i bie ekcyi 
zdjęcia oryginah1ego klacla Hię .,plany okolic"" , tak i z od
powiednich wycinków map.V ::;zczególowej zestawian b.v
wają .,mapy okolic"· pewnych miej cowo 'ci ( n1a bungs
karten), a nadto niektórych więk ·zych obszarów aór kich. 
W podziałce 1: 75.000 wydano między innemi mapy okolic 
Krakowa, Lwowa, Przemy' la. Wiednia i Karpat 'rodko
wych. 1ztery pierw:ze nabyć można także w druku kolo
rowym. 

Rysunek mapy specyalnej opiera się na odbitkach fo
tograficznych ekcyi zdjęcia oryginalnego, wykonanych 
w rozmiarach 1: 75.000. Tr ść jej prawie ta arna, co na 
·ekcyach, opuszcza się tylko podrzędne prz<'<lmioty i szcze-
góły terenu tam, gdzie wyrazisto ~ć obrazu tego wymaga. 
Znaki tosowane na tej mapie objaśnia klucz o obny; są, 
one zresztą z małymi wyjątkami te . ame, co clla zdjęcia 
oryginalnego. 

Mapę specyalną utrzymuje ię w ewidencyi; znaczy to 
że poszczególne karty od cza u do czasu poddaje się rewi-
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zyi, wedlug której na tępują. potrzebne w danym razie uzu
pełnienia i. prostowania. Pod każdą kartą podany jest rok, 
do którego sięgają, poprawki i uzupełnienia. Czytamy np. 
na arku zu 7. X. Żywiec: „Nach Kartenrevision 1902 -
1903" . Nadto na dolnym brzegu karty po lewej stronie 
dodaje się w uwadze, do jakiego klucza znaków sto. owano 
się na danym arku zu , np . na karcie 7. XX. Żywiec: 
„Nach Zeichen chhis el 1894" . Spo ób znaczenia bowiem 
ulega także od cza. ·u do cza u pewnym, acz zwykle drobnym 
zmianom. 

6. Mapa ogólna czyli generalna środkowej Europy (Ge
neralkarte von Mit.teleuropa). 

Podzialka 1: 200.000. 
1 cm = 2 km.; 3 cm = 8000X (kroków). 

Mapa ta je t właściwą mapą wojenną armii austryacko
węgierskiej. W razie mobilizacyi zaopatruje się w nią wszy
stkie niższe oddziały wojskowe. 
· Mapa generalna obejmuje obszar położony między 

38° 30' a 53° 30' zer. pln. i między 24° 30' a 48° 30' dług. 
wsch. Ferro. Wykonana jest według systemu wycinków 
stopniowych (Gradkartensystem). Każdy arkusz obejmuje 
powierzchnię rozciągającą. się przez 1° szerokości i 1° dlugor 
'ci geograficznej (fig. 3). Wynika tą.d, podobnie jak na kar
tach mapy specyalnej , obraz ok ztałcie trapezu. Przez śro
dek karty przechodzi południk i równoleżnik o całkowitej 
okrą.glej liczbie stopni (bez minut). Według tych linii oraz 
głównej miejscowości, przypadającej w obrazie karty, okre
śla się arkusz, n. p. „39 11 50° Tarnów" (fig. 4). Pierwsza 
cyfra podaje długo'ć , druga zeroko'ć geogr. dla punktu 
~rodkowego karty. Widocznem stąd, że na jeden arku z 
mapy ogólnej klada się 8 arkuszy mapy szczegółowej, 
oczywiście zredukowanych do podziałki 1: 200.000 (fig. 4). 
Kierunek północno-południowy i zachodnio-wschodni wska
zują krawędzie karty, odstające od środkowych linii geo
graficznych o 30 minut łukowych. 

Mapa ta wykonana je t w 4 kolorach. Nierówności na
ziomu i przesieki leśne oddane są kolorem brunatnym, la y 
zielonym, wody niebie kim, pismo i inne przedmioty terenu 
czarnym. 

Znaczenie znaków, sto owanych w rysunku, podaje 
osobny klucz. W zasadzie znaki te ą nieomal te ame co 
dla mapy specyalnej. Na mapie specyalnej też opiera się 
konstrukcya mapy generalnej. Tylko że ze względu na 

•. 
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zmmeJszoną podziałkę tr ' ć mapy pecyalnej przechodzi 
w znacznej redukcyi czyli ograniczona, upro zczona i uogól
niona, w obraz mapy generalnej. Mimo taki j „ generaliza.:. 
cyi" oddaje wiernie ogólną, charaktery tykę terenu i po
winna zawierać w zy tkie dane topograficzn potrzebne do 
oryentacyi i do wyrobienia obie pewnego ą,du o naturze 
i właściwościach terenu uważanych z punktu widzenia mi
litarnego. Doświadczenie jednak wykazało , że dla okolic 
o terenie mocno po zarpanym lub silnie górzy tym, mapa 
ta nie zawsze je t wy tarczają.ca. Z t go powodu przystą, ... 
piono do ułożenia nowej mapy wojennej w poclzialce nieco 
większej, bo 1: l.'50. OO, która atoli znajcluj . ię je zcze 
w stad yum pró bnem. 

W zy tkie inne mapy o podzialkach mniej zych niż 
1: 200.000 mogą, dać tylko ogólny poglą l na pewne ob zar 
lub uwidocznić dokładnie tylko zczegól~r dobrane z po
minięciem innych to ownic do celu, dla jakiego mapa jest 
przeznaczona. Ni nadają, ię przeto do wnikającego w zez -
góły tudyum terenu i dla tego ię ni mi zajmowa ' tu nie 
będziemy. 

7. Treść obrazu kartograficznego. „ Tre,foią' ' :napy (Kar 
teninhalt) nazywamy cały jej r~r unek z wyją,tkiem rzutu 
kartograficznego, uwidocznionego zresztą układem iatki 
geograficznej . Pow zechnie rozróżniają, ry unek poziomy, 
zwany „planem sytuacyjnym· ' lub , ytuacyą ' ' ( ituation -
plan, Lagenplan, GrundriB) i ry unek pionowy czyli „teren" 
(Terrain, Bodenformen, Gelandezeichnung). H.runek po
ziomy czyli ytuacyjny obejmuje wszy tkie przedmiot>' 
topograficzne, w których przed tawieniu uwidocznia się 

tylko ich rozciąglo 'ć w kierunku poziomym i wzajemne 
względem iebie położenie. Oddaje więc w rzucie poziomym 
wybrzeża morskie, wody lądowe , przejścia przez nie, drogi 
komunikacyjne iedziby ludzkie, rodzaje gleby, pokrywy 
roślinne gruntu itp. Prz clmioty te przed tawia ię częścią, 
za pomocą kropek , linii i figur geometrycznych, oddają,
cych ich rzuty poziome, czę' cią, o obnymi, odpowiednio do~ 
branymi znakami symbolicznymi, zwanymi także ,sygna
turami" . W terminologii kartografów woj kowych wszy-
tkie zczegóły, które nie są, natury orograficznej, a stąd 

i wszy tkie linie, figury i znaki, służą.ce do oddania przed
miotów terenu i wód wraz z opisaniem, tanowią razem t. zw. 
, szkielet' ' karty ( Gerippe). 

Rysunek terenu czyli krótko: ,teren'· obejmuje wszy-
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tkie szczególy obrazu mapy, które przedstawiają. natu
ralne ukształtowanie naziomu w kierunku pionowym, jego 
wypukłości i wklęsłości, słowem: rzeźbę gruntu. Uwido
cznia więc nietylko formy powierzchni naturalnej w rzu
cie poziomym, lecz nadto stosunki wysokości i pochyłości 
właściwe danej okolicy. Środkami wykreślnymi, którymi się 
kartografia posługuje w przedstawianiu terenu, są. linie, kre
ski, różne sposoby cieniowania, wreszcie cyfry, podają.ce 
wysokość celowo wybranych punktów znamiennych. 
8. Materyał podstawowy obu map topograficznych Austro

Węgier. Konstrukcyę mapy jakiejkolwiek poprzedza 
z reguły bezpośrednio lub pośrednio geometryczne 
zdjęcie terenu. Materyału podstawowego dla wszel
kich prawie kart topograficznych austryackich do
starcza wojskowe zdjęcie oryginalne. Prace, któ
rych wymaga to zdjęcie , wchodzą. po części w zakre: 
geodezyi wyższej, o ile obejmują. pomiar jednolity ca
łej monarchii lub krajów ją. składających (Landesver
messung), po części w zakres miernictwa niższego , 
o ile dotyczą. szczegółowego zdjęcia mniejszych ob
szarów. Bezpośrednim owocem tych prac ą. owe se
kcye zdjęcia oryginalnego, o których poprzednio już 
byla mowa, i one to zawierają. wszystek materyal , 
potrzebny do ostatecznego wypracowania woj kowych 
map topograficznych. 

Pracami temi kieruje c. i k. wojskowo-geograficzn~· 
1 nstytut wiede11.ski, i używa do nich, o ile odbywają. 
się w polu, wyłącznie oficerów armii. Oddział „astro
nomiczno-geodezyjny" tego zakładu przeprowadza 
potrzebne obserwacye astronomiczne, tryangulacyę i 
niwelacyę scisłą.. Oddział „zdjęć szczegółowych" (Mili
tar-Mappierungs-Abteilung) zajmuje się bezpośredniem 
zdejmowaniem terenu. Oddział „topograficzny" wre
szcie sporządza rysunek kart, gotowych do prze
druku. Wykonywają.cy zdjęcie w polu nazywa się 
w terminologii wojskowej „maperem" (Mappeur). 

Szczegółowy opis wszystkich czynności, których 
rezultatem jest konstrukcya mapy, nie leży w ramach 
tej książeczki. Ograniczymy się więc do naszkicowa
nia stosowanej przy zdejmowaniu topograficznem 
metody w najistotniejszych rysach. Zdjęcie kraju za
czyna się od celowego wyboru pewnej ilości punktów, 
po całej jego powierzchni rozprószonych, i utrwalenia 
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ich nadziemnemi i podziemnemi znakami (markami). 
Przez połą.cżenie tych punktów idealnemi prostemi 
powstaje zwarta sieć trójkątów, t. zw. sieć tryangula
cyjna. Długości tych boków oraz poloż nie wzajemne 
wierzchołków (węzłów) oblicza się na pod tawie sta
rannych pomiarów kątowych, przyczem za podstawę 
obliczeń (Basis) sluży jeden sto ownie obrany bok 
którego długość mierzy ię z wszelką. możliwą. ścisło
ścią.. Tym sposobem oraz za pomocą. równolegle pro
wadzonych postrzeżeń a tronomicznych oznacza ię 
dokładnie położenie geograficzne (długo' ć i zero kość) 
wszystkich punktów stałych sieci tryangtilacyjnej 
(Fixpunkte). Obok tego przeprowadza się niwelacyę 
· cisłą. (Prazi ionsnivellement) po możliwie licznych 
liniach wzdłuż i wszerz kraju, nawiązując ją. do śred
niego stanu Morza Adryatyckiego w porcie Tryesteń-
kim. Niwelacya ta daje wy okości bezwzględne wszy

. tkich punktów tryangulacyjnych i mnóstwa innych. 
Po tych pracach wstępnych oddzialy ,maperów" 

przystępują. do zdejmowania szczegółowego terenu 
sekcyami, posługują.o ię przeważnie metodą. . toli
kową., o ile chodzi o zdjęcie planu s. tuacyjnego, me
todą. zaś trygonometryczną. i barometr m przy po
miarze wysoko'ci. Przy zdejmowaniu zczegółowem 
korzysta ię też wydatnie z i tniejących już map 
i planów, zwłaszcza kata trah1ych. 

9. Wskazówki , dotyczące nabywania map wojskowych . 
·Wszelkie wojskowo-topograficzne mapy Austro-Węgier wy
konywa wyłącznie c. k. wojskowo-geograficzny Instytut 
w Wiedniu, który jeclnak nakład swoich wydawnictw, do-
tępnych dla szer zej publiczno ' ci oddał dla Przedlitawii w ko

mis księgarni R. Lechnera w Wiedniu. raben 31. Kto 
więc niechce użyć zwykłej drogi księgar ki j . powinien po 
mapy woj ko we zwrócić się do tej firmy. 

Mapa specyalna (1.75000) - Spezialkarte der ost.-un~. l\lo.na rchi~, obejmują7a 
także Bośnię , Hercegowinę, dorzecze rzeki Lim~ Czarnogorze 1 S erb11t 1 składa s ię 
z 805 oddzielnych arkuszy, W)'konanych w tonie czarnym. Cena ~rkusza : 1 Kor. 
Osobny arkusz (Zone l, Kolonne IX) zawiera tablic ę znaków czyli klucz. Za na-
klejenie na płótno dopłata 80 hal. od arkusza . . . 

Mapa generalna środkowej Europy (1 : 200,000) - Generalka rte von M1ttel
europa, - 280 arkuszy wydawanych ;w druk.u koloro~vym .,_ Cena arkusza : 1'20 Kor. 
Klucz maków : 60 hl. Arkusz podkle;ony płotnem : 2 OO Kor. 

W podziale obu powyższych map na poszczególne arkusze według pasów i \. u-
l umn oryentują dwie osobne karty poglądowe : . . 

trbersichtsblatt der Spez1alkarte - 1 

„ Generalkarte , 
każda po cenie 20 hal. 
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. ~ t. zw. r~1ap okolic (Umg;cb~ngskanen), wyko.nanych w różnych rozmiarach, prze 
wazme w skal~ 1: 75000 wymieniamy odnoszące się do Galicyi : 

:r<;arl?aty. srodkowe (Zentral-:Karpathen) 1: 75000, w tonie czarnym 1·so Kor., 
na pł~ti:i1e 3. 60 Kor .. Mapa ta, Jak? zbyt przestarzała, nie posiada obecnie, wielkiej 
wartosc1, o ile chodzi o Zakopane 1 Tatry wysokie. 

Kraków, 1: 75000 (Umgel.iungskarte von Kraka ul , w druku czarnym 1·60 Kor. 
w druku kolorowym 3·40 Kor. 

Lwów, ~: 75000 (U. v. L.) - w tonie czarnym 1 ·so Kor., kolorowym 2"68 Kor. 
Przemysł, 1: 75~00 (U. v. Prz.) -:- w druku czarnym 1 ·60 Kor. kolorowym 2·40 Kor. 
Tatry w~chodnie -:;- Tatra-Gebiet - 1 :26000, tylko w druku kolorowym 6·00 

Kor., podklejone 9"60 Kor. azwy topograficzne na tej mapie są niedokładne lub 
wprost mylne. Dlatego ?olecamy i~tereso\yanym lepsze wy?anie tej mapy z nomen
klaturą pols~ą _P· t.: >latry w)'.s<_>k1~ « , ktore wyszło staraniem i nakładem Towarzy
stwa Tatrzansk1ego. W ~andlu JeJ niema, lecz mo7na ją nabyć w biu1ze T.T. w Za
kop:me.m lub w Krakowie. Cena 6 Kor. rn egzemplan: niepodklejony, a 8 Kor. za 
podklejony. 

Profesorowie i uczniowie szkól średnich na mocy rozpo
rzą,dzenia c. k. ministerstwa wojny mogą, nabyć map~' pe
cyalne i generalne (łą,cznie z kluczami) po zniżonej cenie, 
jeśli zamówieni na tą,pi za pośrednictwem dyrekcvi odno
'nego Zaklaclu, w którym uczą, lub pobieraj~ naukę, i na 
o obn. eh blankietach, których do tarcza na żądanie w pom
niana wyżej księgarnia Lechnera. 

Odbitki fotograficzne ekcyi wojskowego zdjęcia orygi
nahiego ~wykle do tępne są, dla o. ób cywilnych tylko pod 
pewnymi warunkami. 

tarający sic o takową odbitkę powinien wnieść osobne podanie do 
Instytutu geograficznego lub do ministerstwa wojny. Cena jednej sekcyi 
wynosi dla osób cywilnych około 12 Kor. Jeśli wszakże nastąpiło zczwo
le?ie na. wydan~e odbitki, w razie odbioru przynajmniej 50 egzemplarzy 
tej samej sekcy1 cena znacznie się obniża. 

Woj ·kowy Zakład geograficzny sporzą,dza także na 
osobne zamówienie karty specyalne jakichkolwiek okolic 
(Umgebungskarten 1: 75000) i w ramach, w jakich kto 
zechce. Trzeba jednak zamówić odrazu parę et egzem
plarzy. 

Wszelkich zre ztą. bliższych informacyi co do map woj-
kowych dostarcza chętnie księgarnia Lechnera, która wy
dała tal\ż (obecnie już niekompletny) katalog publikacyi 
wojsk.-geogr. Zakładu z licznemi objaśnieniami i prób
kami map. 

OBJAŚNIENIE RYSUNKU MAPY. 

10. Tablica znaków, klucz (Z ichen chlu. el). 1 omple
tne uporządkowane ze tawienie znaków, uŻ~'wanych na 
mapach wojskowych, zawierają. 3 tablice, zwan ,,kluczami 
znaków". Z nich jedna oclno ·i ię do planów zclj ęcia ory
ginalnego i map drobnostkow~'ch (1: 23.0 O) jedna do mapy 
pecyalnej (1: 7.3.000) a jedna do mapy generaln j (1: 200.000) 
Poró,•mywają.c te 3 klucz , przekonywamy ·ię, ż w au
.·tryackiej kartografii wojskow j panuj na ogól je lnolity 
w za aclzie ·ystem znacz nia, co ułatwia wiele prz cho
dzenie z map jednego typu do map typu innego. Klucze 
podają, znaczenie każdej ygnatury, przeważni j dnak ni 
mówią. nic o za adach prze trzeganych w jej .·to. owaniu. 
O tych to za. adach informuj o obna k ·iążeczka p. t. 
„Erlauterun:ren zum Zeich n ·chlri 'el''. 

Ilardzo "ygodnym zaró" no dla użytl..u prah.tycznego, jak i dla clokladniej"~egc> 
studyum kartografii austryackiej jest wydany przez wojsk.-geogr. Zakład .klucz kie· 
szonkowy" (Portativer Zeichenschliissel), w formacie malej ó~emki, 1.a\I ierający 
w~zystkie wymienione wyżej klucze razem i to zarówno obecnie oho\\ iązujące jak 
i dawniejsze, a prócz tego objaśnit'nie najczęściej używanych _skróceń i "y~azów ni.e
niemieckich (czeskich, węgierskich, \\łoskich, itp.) Klucz ten Je~l do nahyc1a " księ
garni Lechnera za cenę 5 Kor. 

Ponieważ 'IV wyborz normowaniu znaków kartoara
ficznych dla map wojskowych czynniki miar dajn kiero
wać . ię mu zą. względami nie tylko na po. t~p)· techniki 
reprodukcyjnej, 1 cz także i na zmieniają.o si~ z hiegiem 
czasu warunki i potrzeby strategii i takt)rki wojennej, a nad
to i do'wiaclczeniem poprzednio nabytem, przeto nic dziw. 
że k ucz znaków od cza ·u do cza u ulega p :vnym refor
mom. Xa.-tęp twem tego je ·t że do należyt ao korzy ta
nia z map woj kowych potrzebna j st znajomo'·ć ni tylko 
obecnie obowil'!zują.cych, ale także i tar ·zych kluczó"·, 
oczy,vi '·c i o kle. o ile . ię różnia od now. z 'eh. Niepodobna 
b°'~·iem po ka.żdej zmiani klucz'a prz robi~ odrazu na nową, 
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modłę wszystkich, na setki się liczących, arkuszy składo
wych którejkolwiek mapy. Jednakże różnice między po
·zczególnymi kluczami, które kolejno były w użyciu, nie 
są, zbyt radykalne i nie obciążają, też zbytnio pamięci . 

• tar ·ze klucze datują. się z lat 1875, 1882 i 1888 a ró
żnią. się od nowszych tylko odmiennem rysowaniem i okre
' leniem dróg, nadto odmiennym drukiem nazw topogra
ficznych. Dziś rzadko już spotyka się arkusz wykonany 
jeszcze według którego z tych kluczów. Nowsze klucze po
chodzą. z lat 1894 i 1904 (1905). Według pierwszego zry-
owana jest większa część kart, będących obecnie w uży

ciu. Klucz z r. 1904 (1905) przepisany dla nowego zdjęcia o
ryginalnego monarchii, które już jest w toku, jakoteż dla 
nowego wydania mapy specyalnej i dla układającej się no
wej mapy przeglądowej Europy (1: 750.000) , różni się od 
poprzedniego głównie stosowaniem innego pisma i nieu
wydatnianiem „reperów" (stałych punktów) niwelacyi ści-
łej. W ostatnich czasach dodano jeszcze parę drobnych 

zmian. My w rozbiorze rysunku kart różnice , zachodzą.ce 
między obu najnowszymi kluczami, o tyle tylko uwzględ
niać będziemy, o ile sam przedmiot tego będzie wymagał. 

Znaki topograficzne są przeważnie tak dobrane, iżby 
·amym kształtem czytającemu przypominały odrazu przed
miot, który oznaczają,. Obok wielu znaków dopisane są. 
nadto pierwsze litery wyrazu, którym język niemiecki okre
śla odnośny przedmiot. Pilne studyum klucza dla początku
jącego w czytaniu map jest rzeczą. niezbędną., jednak do
świadczenie poucza, że do gruntownego wniknięcia w rysu
nek mapy, do biegłości w szybkiem i trafnem rozpoznawa
niu przedmiotów na niej zobrazowanycli, dochodzi się do
piero przez częste i uważne porównywanie rysunku karto
graficznego z rzeczywistością. natury. Dopiero przechadzki 
i wycieczki przedsiębrane z mapą. w ręku mogą. nas nau
czyć gruntownego zrozumienia symboliki mapy i przyspo
sobić należycie do racyonalnego z niej korzystania. 

Nie wystarczy też rozczytywanie się na jednym lub dru
gim wycinku mapy, lecz studyować trzeba karty różnych 
okolic. Istnieją. bowiem w naturze rozmaite typy terenu 
i krajobrazu, każdy zaś odznacza się przed innymi pewnymi 
wybitnymi, sobie tylko właściwymi rysami. Te różnice zaś 
muszą się odbić także na rysunku kartograficznym. Inaczej 
na mapie wygląda okolica karpacka, inaczej niż nadwiślań-
ki, a jeszcze inaczej płaskowyż podolski. Rysunek wiel-

1,
·> 

kich mia t i otaczającego j terenu będzie zawierał wiele 
zczegółów , których nie znajdziemy n~ ob.ra.zie o~ludn!"cł~ 

krain górskich. To też dołączone do teJ ksiązeczk1 wyci~1 
z kart przedstawiających okolice tarego ambora, maJą, 
łużyć ' tylko za podkład do wykładu, za materyał ilustra

cyjny, na którym początkujący ma uczyć się st~wiać pierw
sze kroki w umiej ętnem czytaniu map topograficznych, za.
prawić się do uważnego rozbioru wszystkich danych ~a~y 
i zaznajomić się z drogą., wiodą.cą. do zupełnego ogarmęc1a 
materyału, zawartego w obrazie kartograficznym. 
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I. Rysunek poziomy czyli sytuacyjny. 

A. MAPA •'PE iYALNA. 

(1: 75.000). 

a) Pismo. 

11. Rodzaje pisma i ich zastosowanie. Niema ·ymbolika 
obrazu kartograficznego wymaga koniecznie uzupelnienia 
i objaśnienia napisami, któreby czytają.cemu umożliwiły 
a przynajmniej ułatwiły zoryentowanie się śród najważ
niejszych szczegółów topograficznych, zawartych w tym o
brazie. Dla w zy tkich trzech map wojskowych przyjęto 
za. zasadę , żeby przedmioty, należące do tego samego ro
dzaju rzeczy, opi ywano jednakowem, przedmioty różnych 
kategoryi natomia t różnem pi mem. Ma to zapobiegać 
z góry mylnemu odnoszeniu napisów do przedmiotów, nimi 
nie oznaczonych. Drugą. zasadą, je. t wyrażanie przeclmio
tó.w tej ·amcj kategoryi, ale odmiennej wielkości, przez 
w1ęk ze lub mniej ze rozmiary liter t go amego typu. 
Normy dla opi ania map wojskowycp. (Beschreibuna) po
dają. po zczególne klucze ; w kluczu kie zonkowym (Portati
ver Zeichenschlu.- el) tablica HI zawiera wzory pi. ma, 
u. tanowioncao dla ·ekcyi zdjęcia oryginalnego, tablica XI 
dla mapy pecyalnej i generalnej. 

N a przeważnej części kart mapy szczegółowej , będą
cych w obiegu, opisanie W,\'konane j st według po tano
wień klucza z r. 1894, na reszcie widnieje już pismo zgo
dne z normą, podaną kluczem z r. 1904. Opi anie dolą.czo
nego ?-o tej książeczki wycinka mapy specyalnej odpowiada 
przep1 om tar zego klucza. 

Rodzaje pi. ma, używane na mapie ,'pecyalnej, ą, na
l'ltępują.ce: 
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a) pi mo rzym kie tojące - tylko wi lkie litery (maju -
kuły) w pozycyi stójącej; 

b) pismo rotondowe - wielkie i małe litery (minuskuły) 
w pozycyi stojącej; 

c) pismo rzym kie pochylone - tylko wielkie liter w po
zycyi pochylonej; 

d) kursywa - wielkie i małe litery w pozycyi pochylonej; 
e) pi mo blokowe (belkowe) - w zystkie kre ki o jedna

kowej grubo' ci; 
/) pismo batardowe (zwane po. policie rondowem) - litery. 

w pozycyi stojącej. 
Wed.ług klucza z r. 1894: 

Pismem wymienionem pod a) pisane ą nazwy mia. t, 
twierdz i portów wojennych. Na dołączonej mapie: 'tary 

ambor, Stara ól. 
Pismem wymienionem pod b) opi ane ą. targowice 

i wsie, mające w miej cu urząd parafialny. Na mapce: 
Ter zów, traszewice, Baczyna, Waniowice i inne. 

Według klucza zaś z r. 1905; 
pismem rzymskiem stojącem pi ze ię tylko nazwy 

twierdz, portów wojennych i miast, liczą,cych wzwyż 10.000 
mie zkańców; 

pi. mem rotonclowem - tylko nazwy mia t liczących 
10.000 dusz lub mniej. 

Targowice i · w ie, w których licz ba ludno' ci wy no" i 
prze zło 10.000 aż do 50.000, oznacza ię pi mem rzym
skiem pochylonem; je'li za' zaludni nie dochodzi najwyżej 
10.000, kursywą.. 

Mniejsze osady i siedziby, przysiołki, odosobnione fol
warki, ko' cioły, kla ztory, fabryki, zajazdy itp., oba klu
cze polecają. opi ywać kur ywą,. Na dołączonej karcie: f)tara
ropa, • a y, Bzany, zere'ni ka, molnica i inne. 

W postanowieniach, dotyczących opisania innych przed
miotów topograficznych, oba klucze ą. zgodne z · obą.. Zatem: 

Nazwy mórz i ich czę'ci, większych jezior, rzek, mają
cych przynajmniej 300 km . dlugości, kanaló''" pławn eh 
itp. piszą się pismem rzym kiem pochyłem. Na. dołączonej 
mapie: „Dniester FluB „. 

Nazwy mniejszych rzek potoków, ztucznych rowów 
odpływowych, wodociągów, drobniejszych wód stojących, 
moczarzysk, źródeł nadto i ważnych linii komunikacyj -
nych oddaje ię kursywą.. Przykłady: Smolanka p. ( = po
tok), ,Jabłonka. Krzemianka, Lenina p. i inne trumienie. 

2 
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·w nazwach palistw, przytykają,cych do monarchii, więk
zych obszarów, całych okolic, w,rsp i kultur roślinnych 
używa się pisma blokowego. Przykłady: Buczów, Las wielki, 
Czarne Krupienki, .Jedlinka, Kundieska, itp. 

Łańcuchy, szczyty i skłony górskie, doliny, wogóle szcze
góły orograficzne w zelkiego rodzaju opisuje się pi mem 
batardowem (rondowem). Przykłady: Bzanie, Wo łycz, Jan
ków, Kundie. ka i i inne. 

Jakie w kazówki co do rozmiarów opi anego przed
miotu zawiera wy oko'ć i grubość użytych w napisie liter, 
o tern dostatecznie pouczają. wzor~r i objaśnienia, podane 
w odno 'nych kluczach. 

Napi y idą, przeważnie ocl zachodu na w chód czyli od 
lewej ku prawej, i o ile to możli\ve, równolegle do górnego 
i dolnego brzegu karty. Nazwę klaclzie . ię tuż obok przed
miotu nią. opisanego, zwykle po tronie w chodniej, chyba, 
że brak miejsca zmu za kaligrafa do umie zczenia jej z in
nej strony .• Jednakże nazwy wód, grzbietów górskich, dolin, 
linii komunikacyjnych, zeroko rozpo tartych kultur, gra
nic itp. pi ze ię w naturalnym kierunku form i przedmio
tów terenu, niemi okre'·lonych. Przykłady: Jabłonka, • mo
lanka, Jasienica Dniester Flu B, Krzemianka. 

Nazwy gór umie zeza się przeważnie na pln. lub na pld. 
od znamienia wysokości (kółeczko lub trójką.cik), nazwy 
okolic i kultu'r w wną,trz przestrzeni, niemi objętych. Przy
kłady: Bzanie Wo lycz Janków, Kundie. ka (wierzchołek); 
Buczów, La wielki, Kundie ka (la ), I ajowice, Czarn 
Kupienki. 

Według rozporzą,clzenia mini tra wojny z r. 1892 na kar
tach okolic, zamie zkałych przez ludność różnojęzyczną,, 
podawane być mają. nazwy, używane w każdym z języków 
mi jscowych, którym posługuje się „znaczniejszy" procent 
ludności, jeśli nazwy, używane w odno 'nych językach, ró
żnią się „i totnie" pod względem brzmienia. Najczęściej 
dająca się ly zeć nazwa ma być polożona na pierwszem 
miejscu, inne na drugiem. Nie tety, rozporządzenia tego 
dokładnie nie w~'konano. Wprawdzie na kartach obejmu
jących kraje węgierskie, zauważyć można pewną, niemal 
skrupulatno' ć w madyaryzacyi nazw slmvfaf1skich lub ru
muń kich, takich na'lrnt wio zczyn, w których prócz pro
boszcza, nauczyciela i wójta nikt po węgiersku nie rozumie 
i nie mówi; na kartach zaś odno zą.cych się do Galicyi 
wciąż jeszcze figurują. albo wyłącznie albo na pierw zem 
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miej cu takie napi y, jak: Neu- andec, • aybu eh, • tani
slau, Kolomea itp. 

b) OSADY. BUDYNKI, ULICE, OGRODY. 

12. Opis Terszowa. (Zobacz dołączoną. mapę!) 
W rysunku osad ludzkich (miast, wsi, przysiołków, fol

warków itp.) uwydatnia się przedewszy tkiem geometry
czny układ dzielnic i ulic , względną. zeroko' ć ulic i uli
czek, tudzież rodzaj ugrupowania budynków. 

Na obrazie karty Terszów przedstawia ię jako wieś pa
rafialna, dość symetrycznie zabudowana. Środkiem j j_ 
w kierunku prawie północno-południowym przechodzi 
główna ulica, lekko w tronę zachodu W_Ygięta: Przypuśćm~, 
że szeroko' ć tej ulicy w naturze wyno i w naJlepszym razi 
10 metrów, to nary unku w skali 1: 75.000 powinnaby w -
no ić 0.13 mm. przy zachowaniu kali. Tymcza em roz ze
rzono ją na ka"I'cie do 1/ 2 mm. czyli „przewięk zono" ją.,, by 
uwidocznić jej zdatno' ć dla ruchu wozowego. Na krancu 
północnym osady przechodzi ta ulica w trakt, wiodący do 
1 tarego ambora, na południowym zaś w trakt, który 
prowadzi do w i Bu owi ko, przypadają.cej już poza 
ramy karty . 

Główną tę ulicę przecina kilka uliczek poprz cznych pod 
katem niemal pro tym. Tam, gdzie boczne uliczki wybie
g~ją. z ulicy głównej , linie brzeżne tej o tatniej ą. poprze
rywane. 

Domy mieszkah10 i budynki go podarskie wyry ow~ne 
ą. w postaci drobnych czarnych pro toką,tów; kontury ich 
oddają, rzut poziomy (przeważnie przewiększony) i kieru
nek ścian. Rysunek uw. datnia także rzędy, w jakich usta
wione ą. zabudowania, ich oryentacyę czyli położenie 
względem tron Ś\\iata, nadto uwidocznia, że te zeregi bu
dynków nie ą, zwarte, lecz mają przerw . 

· · Czy karta zawiera w zystkie bez wyjątku budynki tej 
o ady.iinnych ~ To zależy od rozmiarów o ad .. Drobniejsze, 
odo obnione grupy domostw oddaje ię zwykle w komple
cie ; planów osad więk zych nie można najczęściej dokła
dnie kopiować z powodu braku miejsca na mapie (s~u~ 
kiem wielkiego pomniei zenia 1: 73.000). Kartograf wp1 UJC 

''" i ęc w rysunek g~ściej zabudowanych osad . tyle tylko 
hucl:vnków, ile potrzeba i wystarczy do OO'ólncJ charakte-

2* 
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rystyki ich ugrupowania i do przed tawienia rozciągłości 
osady we wszystkich kierunkach. 

Kształt i położenie figur geometrycznych, przedstawia
jących budynki a raczej ich rzuty poziome, pouczają nadto, 
którymi bokami, podłużnymi czy poprzecznymi, budynki 
zwrócone są do przyległej ulicy lub drogi. 

Rysunek osad powinien także uwydatniać starannie 
wszelkie budynki ważniejsze, zwłaszcza pod względem mili
tarnym, a więc te, które przed innymi zdatne są, do obrony 
lub do oryentowania się w rozkładzie o ady, jakoto: ko
, cioły, klasztory, pałace , koszary, fabryki, gmachy urzędów 
publicznych itp. Tego rodzaju budynki przewiększa ię 
w rysunku, jeśli potrzeba, lub nawet przedstawia osobnymi 
znakami. Takim znakiem konwencyonalnym - kółkiem. 
z natkniętym krzyżykiem - uwidoczniony jest kościół 
(cerkiew) w Ter zowie. Na mapie specyalnej znak ten służy 
do oddawania kościołów wszelkich wyznaf1 i obrządków 
chrześcijańskich bez różnicy, a nadto t. zw. kaplic m zal
nych. 

Na prawo czyli na wschód od cerkwi dostrzegamy grubą. 
kropkę z chorągiewką,. Tym znakiem znowu wyraża się 
·tacye i przystanki kolei żelaznej. Dopisane pod nazwą 
„Terszów" litery H. St., będą.ce skróceniem niemieckiego 
wyrazu „Halte telle", objaśniają, na , że w tern miej cu 
znajduje się przystanek kolejowy. 

Z głównej ulicy, przerzynającej Terszów, wybiega kilka 
· cienkich linii, najeżonych z rzadka drobniuchnymi kolcami. 

.Jestto sygnatura, oznaczają.ca ogrodzenia (parkany płoty 
suche lub żywe). 

Kilka innych szczegółów, dopełniających rysunku Ter
zowa, na razie pomijamy; ich objaśnienie podane będzie 
niżej w sto owniejszem miejscu. 

Uwagi ogólne. Rysunek mapy specyalnej nie uwydatnia 
różnicy między domami mieszkalnymi a budynkami go
·podarczymi; jedne i drugie przedstawione są. jednakowo, 

zawsze w rzucie poziomym i w należytej oryentacyi. 
Osady (miejscowości zamieszkałe) dzielą. się pod wzglę

dem topograficznym na a) przysjółki (Weiler, Rotten), skła
dają.ce się z kilku tylko domostw; b) wsie (Dorfer); c) tar
gowice (Markte) i d) miasta (Stadte). Wyrazem tego po
działu jest przedewszystkiem tosowanie różnorakiego pi
sma w nazwach osad. 

Ze względu na ugrupowanie domo. tw rozr)żniają.: 
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O~acly zamknięte (ge chlo ene Ortschaften), które, gd)r 
. ·ą. wyciągnięte w jednym kierunku a w drugim tosun
kowo wązkie, nazywają. się osadami podlużnemi (Langen
orte); osady grupowe ( Gruppenorte), w których zabudo
wania kupiają. się w grupach, między sobą. przerwanych: 
osady z rzadka zabudowane (zerstreute Orte), w których bu
dynki do tego stopnia są porozrzucane lub tak zgrupowan , 
iż przynależność ich wzajemna nie jest od.razu widoczna 
z mapy. 

Ulice przedstawia rysunek karty zawsze jako nieprzer
wane białe pręgi, przecinają.ce tło o ady. Jak najwierniej 
powinno być uwidocznione ich wzajemne połączenie czyli 
cala ich sieć. Ry unek charakteryzuje nadto ich zdatność 
lub niezdatność do użytku pojazdów woj kowych. Ulice, 
któremi jechać mogą wozy trenowe i armaty polowe - be
fahrbare Ga sen - mają w rysunku mapy pecyalnej około 
1/.t mm. szeroko' ci; wszelkie inne, zdatne tylko dla ruchu 
pie ·zego - nicht befahrbare Gassen - ry uje się o po
łowę wężej. 

13. Stary Sambor. Rysunek przedstawia o adę zam
kniętą., podłużną., a pi mo nazwy wskazuje, że jestto mia
to, liczą.ce mniej niż 30.000 mieszkańców. 

Domostwa tutaj gęściej skupione, niż w Terszowie. 
Główna ulica, scharakteryzowana jako zdatna dla ruchu 
pojazdów woj kowych, biegnie w kierunku północno-po
łudniowym, a _na obu krańcach mia ta przechodzi w trakt 
bity. 

\v środku osady ·po trzegamy obszerny plac wolny, -
rynek czy targowicę. W jego obrębie widnieje znak ko
, ciola. ~ ygnaturę tę ry uje się zawsze tak, by środek kółka 
znajdował się w tern miejscu, w którem przypada także sam 
środek gmachu ko' cielnego. Jedyny wyją.tek od tej reguły 
poznamy nieco niżej. Rozumie się samo przez ię, że z ta
kiego znaku konwencyonalnego i innych podobnych nie 
można wyczytać, jak wygląda rzut poziomy lub kształt 
zewnętrzny budynku prz dstawionego. 

W dzielnicy, przyległej od zachodu, golną, uwagi jest 
charakterystyka ogólnego ugrupowania domów. Te np .. 
które toją przy samym placu, tworzą zwarty zereg. Śród 
ieci ulic i uliczek, przerzynających tę dzielnicę, tylko zer

. ze są dostępne dla pojazdów wojskowych. Minimalna sze
roko' ć ulicy, wymagana do scharakter, zowania jej jako 
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zdatnej dla przejazdu artyleryi polowej i taboru, ·wyno i 
2.20 m. 

Nieco dalej na północ widnieje trójkąt z natkniętym 
krzyżem. Jestto znowu kościół (cerkiew) , jednowieżowy, 
tym razem „trygonometryczny ', t. j. będą.cy równocześnie 
stałym punktem tryangulacyi wojskowej. Każdy tego ro
dzaju punkt oznacza się małym trójką.tern, tak umie zczo
nym, by środek jego przypadał w to miejsce, gdzie w na
turze znajduje się rzeczywisty punkt pomiaru tryangula
cyjnego. U kościołów trygonometrycznych zwykle środek 
podstawy wieży (lub jednej z wież, jeśli jest ich dwie), jest 
tym punktem. Jeśli jednak wieża, służą.ca za punkt tryan
gulacyjny, nie jest z kościołem w jeden nieprzerwany bu
dynek złączona, lecz stoi osobno, wtedy trójkącik rysuj e 
się w właściwem miejscu pomiaru, a obok kładzie ·ię 
zwykły znak, wyrażają.cy kościół. Podobnie, gdy inne 
przedmioty, jak wiatraki, ruiny, pomniki itp. służą za 
stałe punkty tryangulacyi, w rysunku uwidocznia ię od
nośny punkt trygonometryczny trójkątem, a obok niego 
umieszcza się odpowiedni znak konwencyonalny, wyraża
ją.cy rodzaj przedmiotu, wraz z jego nazwą. 

Po lewej stronie cerkwi trygonometrycznej w Starym 
~ amborze spostrzegamy jeszcze ogrodzoną parcelę z wkre
' lonym wewnątrz krzyżykiem. Tym znakiem oddaje ię 

cmentarze, nie wyjmując izraelickich ani mahometań-

kich. 
Dwie cienkie linie wężykowate, wijące się przez mia

sto, jedna od południa na północ , druga od zachodu na 
wschód, a zbiegające się tuż nad literą S wyrazu „ Stary ' , 
przedstawiają bieg dwóch strumyków, przepływających 
miejscowość a uchodzących po jej stronie wschodniej do 
Dniestru. 

Tuż pod napi em „ tary Sambor" umieszczone ą w je
dnym rzędzie cztery różne znaki, służące do bliższej cha
rakterystyki osady. Kółko z wpisaną. literą. B oznacza sta
rostwo ; trąbka pocztyliońska - urząd pocztowy, utrzymu
jący regularny przewóz osób; gruba kropka z pochyloną nad 
nią dźwignią esowatą - urząd telegraficzny; liczba 358 po
daje wysokość bezwzględną miejscowości. Zasady, obowią
zujące w stosowaniu powyższych czterech znaków na ma
pie specyalnej, są następujące: 

Z urzędów i władz publicznych cywilnych, i tniejących 
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w danej osadzie zaznacza ię - i to o obnym znakiem -
tylko urzędy polityczne, u nas taro twa, na Węgrzech 
urzędy komitatowe. Nie podaje ię natomia. t wl z ą.

dowych. 
Trąbka oznacza urzą.d pocztowy więk 'Zy, przy którym 

i tnieje regularny przewóz o ób. Je ' li przewóz o ób jest 
ograniczony, nieregularny, albo nie i tni j \vcal , za tę
puje się trąbkę znakiem, na ' ladują.cym k ztałt listu. 

Z urzędów telegraficznych uwidocznia ię o obnyrn zna
kiem wyłącznie pa{1 twowe, i to , o ile nie znajdują. się na 
tacyach kolei żelazn j. 1 tacye telefoniczne podaje ię wszy

stkie bez wyjątku , publiczne czy prywatne, ocz. wiście tam 
tylko, gdzie istniały już wroku, z którego karta pochodzi, 
lub w którym po raz o tatni była poprawiana. O obnym 
także znakiem - kształtu wanienki - oznacza ię zdroje 
i uzdrowi ka, istniejące w miej co wo ' ci j 'li ą. µrzez '"'ła
dzę publiczną konce yonowane. 

Wszy tkie dopiero co wyliczone znaki kładzie i ę tuż 
pod nazwą. lub tuż obok nazwy miej ca do którego się 
odnoszą, w t ym samym porządku , w jakim je omówiliśmy. 

Wysokości bezwzględne (ab olutne) cz, li , koty· ', po
dawane na mapie specyalnej (i na generalnej) , wyrażone ą 

zaw ze w metrach i podają 'vznie ienie oclnośn go punktu 
ponad poziom normaln)r czyli zerowy, za który dla Austro
\Vęgier przyjęto ' redni wodo tan morza dryatyckiego 
w porcie Tryesteń kim. 1mieszczone przy nazwach o ad 
wysokości te odno zą ię zawsze do proau głównego wej
, cia miej cowego kościoła (w Bo ' nii nierzadko meczetu) , 
nigdy zaś do szczytu wieży kościelnej. ,Je ' li za ' w o adzie 
jest więcej kościołów, wtedy ko' ciól (lub meczet) , do któ
rego podaną. wy oko ' ć należy odnie 'ć uwydatnia się il
niejszym nieco rysunkiem kółeczka i wpi aną. w jego śro
dek kropką. Jeśli jeden z ko ' ciołów miej cow eh je t tr ' 
gonornetrycznym, podana wy okość odno i ię do tego ko
, cioła, a gdy wreszcie takich trygonom trycznych kościo
Jów w jednej osadzie je t kilka, wtedy ten, któr go wyso
kość umieszczono obok nazwy osady, wyróżnia się albo 
wpisaniem kropki w odnośny trójkąt albo osobnym dopi -
Idem, usuwającym wątpliwość. ~yfra 358, toją.ca pod na
zwą. „ tary Sambor ' , wyrnża tedy, że próg głównych drzwi 
wchodowych ko' cioła trygonometrycznego znajdującego 
ię w osadzie, tą nazwą. opisanej, wzno i ię na 35 rn. nad 

poziom morza Aclryatyckiego. 
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14. Starasól. Osada zamknięta, podłużna. Litery , użyte 
w opisaniu , wyrażają,, że je t to miasto o zaludnieniu nie
dochodzą,cem 30.000 dusz. 

Rysunek tej osady nie różni się zasadniczo od obrazu 
'tarego Sambora, o ile chodzi o typ ogólny. I tutaj uwi

docznione są, główne i boczne ulice, ogrodzenia, nadto aż 
4 kościoly czy cerkwie, śród nich jeden trygonometryczny, 
dwuwieżowy, dalej cmentarz , strumień przepływają.cy mia
·teczko z zachodu na wschód, oraz dwa mniejsze potoki, 
wpadają.ce weń z prawego i lewego boku. Nazwę głównej 
strugi wodnej - „ olny potok" - położono nieco dalej na 
wschód obok przysiołku „Twary' '. 

Wysokość absolutna poziomu kościoła trygonometry
cznego czyli kota 352 umieszczona je t tym razem tuż obok 
maku tegoż kościoła. Pod napisem „ Starasól" zaś widnieje 
t:ylko jeden znale obraz listu. Co wyraża, powiedzieliśmy 
wyżej . 

• zczegółem , wy tępują,cym w rysunku tej osady wy
raźniej i obficiej niż w obrazie poprzednio omawianych 
miejscowości , są ogrody. Uwidoczniają, je pólka, zamknięte 
liniami kolczastemi i wycieniowane delikatnemi kresecz
ka.mi. Tu i ówdzie widać wewnątrz nich wyrysowane znaki 
budynków, z czego wynika, że w tych miejscach domy 
mieszkalne a niezawodnie też i inne zabudowania otoczone 
' ą, ogrodami. 

Jeśli w parcele ogrodowe wpisane ą. drobne kółeczka 
o 1

/ 4 mm. średnicy z kreseczką. u dołu na prawo zwróconą,, 
sygnatura ta wyraża ogrody zadrzewione lub sady; gdy ta
kich kółeczek niema, zacieniowane parcelki przedstawiają 
ogrody .warzywne. Zaraz tu dodajemy, że w rysunku wię
kszych ogrodów i parków uwidocznia się nadto w zystkie 
drogi jezdne i główne ścieżki, jakoteż znajdują.ce ię tam 
ewentualnie , tawki. W ry unku Starej soli do trzegamy 
ogrody z drzewami na póln. i na pln.-zach. od kościoła try
gonometrycznego, a dalej jeszcze ponad napisem „ Star~
ropa" . Liczne ogrody i sady zawiera wydłużony rzą,d o ad, 
ciągną.cy się od Baczyny do Mrozowie. 

Kółeczka drobne podkreślone, o których wyżej była 
mowa, służą. wogóle do oddawania drzew, rosnących na łą
kach i pastwiskach, w ogrodach i adach, na wolnych pla
cach miejskich, tudzież do wyrażania zarośli i krzaków. 
Nie uwidocznia się dokładnej liczby drzew, stojących na 
rzeczywistym terenie, gdyż nie miałoby to sensu, lecz po-

prze taje się na ogólnej charaktery tyce podług natury, to 
znaczy: uwidocznia się odpowiednim sposobem ry unku, 
czy drzewa stoją. samotnie, w rzędach (alejach) lub w gru
pach (kępach) . O rysunku kultur leśnych w innem miej cu 
będzie mowa (nr. 26). 

15. Ćwiczenia (do przerobienia na dołączonej mapie 
l: 75.000). 

1) Co znaczą liczby, położone przy nazwach: Baczyna, 
1 traszewice, Kobło tare, Bereźnica ? W kazać punkt , do 
których się te wysokości odnoszą.! 

2) Odszukać cmentarze w • trzelbicach i w Kohle ~ ta
rem! 

3) Wskazać ogrody i ady w Po adzie wyżncj , Zawadce 
i Terszowie ! 

4) Objaśnić znaczenie kólecz ..,k, nakr ' lonych dokoła cer
kwi w Koble Starem ! 

5) Gdzie napotykamy w tarej soli odo obnione drzewa 
poza ogrodami ? 

c) LINIE KOMUNIKACYJNE I SZCZEGÓŁY TOPO
GRAFICZNE1 WZDŁUŻ NICH NAPOTYKANE. 

16. Opis traktu bitego, wiodącego z Starejsoli przez Bzany 
do Starego Sambora. Za punkt wyjścia wybieramy zbieg 
dwóch ulic na południowym krańcu Starej oli, tuż na za
chód od cmentarza. Z tego punktu wychodzą, na południo
wschód dwie sih1ie nary owane, w odstępie 2/ 3 mm. do ie
bie równoległe linie. ygnatura ta oznacza gościniec pierw
szej klasy, t. j. najlep zego gatunku pod względ m wyko
nania i stanu utrzymania. 

Na amym zaraz początku tej drogi przechodzimy przez 
mo t kamienny. Uwidoczniają, go dwie drobne klamry gra
niaste, przerywające obie linie brzeżne zo y. Na płd. od 
mostu wpada nam w oczy gruba kropka z natkniętym krzy
żykiem. Jestto znak kaplicy. 

O jakie 31/ 9 min.( = 350X) od przyjętego punktu wyj
ścia trakt zmienia dotychczasowy kierunek na południowy 
tworząc zakręt. Na mapach topograficznych nie uwydatnia 
ię krzywizn dróg, gdy są bardzo krótkie i łagodne, nato

mia t zakręty, na których droga zmienia swój ogólny kie
runek lub które mogą, stanowić poważną prze zkodę dla 
zybkiej jazdy wozowej lub wreszcie lużyć do oryentacyi, 



oddaje się dokładnie a nawet przewiększa się je w razie 
potrzeby. 

Wzdłuż traktu po obu jego bokach widać kółeczka, 
oznaczają.ce , jak już wiemy, drzewa. Ich wykreślenie w re
gularnych odstępach wskazuje, że trakt jest wysadzony 
dwoma rzędami drzew czyli aleją.. Rozumie się, że od tępy 
między po zczególnemi drzewami w naturze będą. daleko 
mniejsze, niż to wypada z rysunku, który w tym razie ogra
nicza się do „scharakteryzowania" wyrażonego przedmiotu. 
Ta sama aleja drzew ciągnie się aż do tarego Sambora. 
Nadmienić przytem wypada, że w rysunku alei, cią.gną.cych 
ię wzdłuż gościńców, nie podkreśla się kółeczek. 

Nowy zakręt traktu przypada w oddaleniu około 7 mm. 
= 700X) od poprzedniego. O jakie 2 mm. dalej dostrzegamy 
tuż przy trakcie po tronie jego zachodniej znak, mają.cy 
k ztałt zaokrąglonego tożka z krzyżykiem u góry. Sym
bolem tym oznacza się religijne obrazy i statuy przydro
żne, t. zw. u nas figury (Bildstocke). Dla krzyżów przy
drożnych używa się innego znaku - krzyżyka z poziomą. 
kreseczką. pod dolnem ramieniem. Widać taki krzyżyk nieco 
dalej na południe, o mniej więcej 3 mm. w bok od traktu, 
nad potokiem Smolanka. Wspomniane przedmioty czci re
ligijnej , - kapliczki, figury i krzyże, - gęsto zaznaczone są. 
na mapach wojskowych, gdyż, jak się łatwo domyśleć , ta
nowią. dobry środek oryentacyjny, tern lepszy, im większą. 
trwałość względną. zapewnia im charakter ich religijny. 

O jakie 2 mm. na płd. od figury dostrzegamy kółko, 
umieszczone na samym torze traktu , z czterema wypustka
mi, równoległemi do 4 krawędzi karty; obok tego kółka zaś 
stoi liczba 416. Znak ten, zwany „kotą." czyli „cechą. wy
. okości' ', łuży do uwidocznienia punktów, których wznie-
ienie z więk zą. dokładnością. zmierzono. Właściwy punkt po

miaru przypada na rysunku w samym środku kołeczka 
kotowego. Zmierzono więc w tern miejscu poziom korony 
nasypu gościńcowego. Cyfry zaś dopi ane podają. wynik 
pomiaru w metrach. ' 

Nieco dalej trakt zmienia znowu kierunek, zwracając 
się bardziej na południe, i podąża odtąd ku grupie do
mostw, opisanej nazwą. „Bzany". Zanim wpadnie w ten 
przysiolek, przechodzi przez potok zwany Smolanką, który 
towarzyszy traktowi i w dalszym jego ciągu, zrazu po stro
nie wschodniej, potem około 1500X dalej przechodzi na 
drugą. stron~ go' cińca, by po jakich 600X znowu powrócić 

' 
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na tronę w chodnią. , gdzie też dopełnia wego biegu, wpa
dając do Dniestru pod przy iolkiem molnica. We w z t
kich tych miejscach, w których potok przerzyna .trakt, 
narysowane są. mosty, ale niejednakow j. ~udowy, J~k .to 
wskazują znaki użyte . Most przed Bzanam1 Jet~ kanuem~ , 
dwa następne z drzewa. Mo t drewniane bowiem od~aJ~ 
się kre kami łączącemi klamry mo towe, co przypommac 
ma układ belek i de ek. 

Postępując dalej na południe przecho lzimy. je z~z 
przez jeden most drewniany, a ?lizko 21

/ 2 . I~nn. zamm m1Ja
my kaplicę , stoją.cą. tuż po trome zachodmeJ traktu. ~nak~ , 
którym ta jakoteż poprzednia kaplica (przy punkcie. wyJ
ścia) jest przed tawiona, używa ię tylko do oddama ta
kich kapliczek niem zalnych których wnętrz może po
mieścić parę prz:ynajmniej osób. 

O 600 kroków dalej wpadają do naszego traktu clwa 
inne gościńce , jeden nadchodzą.cy z Baczyny drugi ze 
Strzelbie. Tuż nad węzłem dróg stoi zajazd (go poda, kar
czma), uwidoczniony znakiem domo twa ze ko~nie za
tkniętą chorągiewką. (wywie zką.) i dopi anemi z lewej trony 
literami W. H. (= Wirt haus) . Kota 3.13, obok podana, od
nosi się do tej gospody, dokładniej mówiąc, do naturalneo:o 
poziomu, na którym jet wybudowana. , . . . 

Od tego punktu do tarego ambora go 01m c :u z~
wiera nowych zczegółów. Pominęliśmy :V P?przeclim~1 ~p1-
sie z rozmysłem drogi go podarcze, wybiegaJą.ce z go cmca 
w lewo i w prawo, gdyż v;rymagają. nieco szer zego .omó
wienia; dlatego traktujemy je w sy tematycznym związku 
z innemi kategoryami dróg komunikacyjnych w numerze 
następnym. . . . 

17. Klasyfikacya linii komunikacyjnych 1 sposob . •eh 
oznaczania. (Por. tablicę znaków!). Pod tawą. podz1~lu 
dróg na mapach woj kowych i momentem roz trzygaJą
cym w określaniu , do której kla y ta lub owa droga m~ 
być zaliczona, jest jedynie topień zdatno ' c.i ~lla celów mi
litarnych, uwarunkO\vany więk zą. lub mmeJ zą. doskona
łością. budowy, jakoteż ciągłością. i staran~ością.. utr~ym~
nia drogi w należytym stanie. Przy klasyf1kac~1 c~rog me 
uważa się więc na to, kto je wybudował lub menu zarz~
dza, kraj czy powiat, gmina, dwór, itd. przez co mapy wor 
kowe zasadniczo się różnią. od map kata tralnych, na kto

rych przedewszy tkiem to unki prawne po iadania urn zą. 
być wiernie uwidocznione. Wynika też tąd , ż nomen-



klatury jakiej w kluczu znaków użyto dla okre'lenia i od
różnienia poszczególnych rodzajów dróg, nie należy brać 
w tem znaczeniu, w jakiem się stosuje ją, na mapach ka
tastralnych. 

.. Próc~ dróg żelaznych, o których osobno będziemy mó
':i~, WOJsko.we mapy topograficzne rozróżniają, 8 rodzajów 
linn komumkacyjnych: 

1) Trakty bite, szosy, goscince pierwszej klasy, goscince 
pewne ( hau seen, verla.Bliche traBen). Są, to drogi sztu
cz.ne wyk?nane .według wymagań techniki, o mocnej i trwa
le] budowie, ma3ą,ce tor jezdny przynajmniej na 2.5 m. sze
r~ki, ~ak , iż n~jcięższe ;pojazdy wojskowe mogą, stale po 
mch. ię poruszac. Nasyp i mosty muszą, być starannie utrzy
mywane, spady nie powinny przekraczać 7°/ czyli 4 stopni 
zakr~ty zaś p~winny być takie, by umożli~iały wygodn; 
przeJ~zd. szesci~konnym zaprzęgom. Na mapie specyalnej 
wyraza się drogi tego rodzaju dwiema silnie wycią,gniętemi, 
rówi:iol~gle1!1i liniami, których wewnętrzne brzegi odstają. 
OC~ ieb1e o w/3 mm. "\V rysunku karty więc gościńce są. prze
,~·i~k zone; 10h położenie na rzeczywistym terenie określa 
l~a, poprowadzona w myśli środkiem między obiema linia-
nu ry ·unku. ' 

. 2) C/ościńce 2-giej klasy, mniej pewne (LandstraBen, 
mmcler verlaBliche StraBen). Różnią, się od poprzednich 
tem tylko, iż pod względem budowy i utrzymania nie czy
~i~, w ty~1 stop~iu zado 'ć wszy tki~ wymoganiom, co g~
. c1.nce. pierw zeJ klasy. Z tego powodu, gdy mają, być dlu
zeJ uzywane przez ciężkie pojazdy wojskowe -Iub w nie
korzystnych warunkach przejazdu, zachodzić może potrzeba 
poprzedniego ich zbadania. 

. Znak: dwie równolegle linie ciągle, różnej grubości, o ta
lnm amym odstępie wewnętrznym, jaki przepisany jest 
clla · ~gn~tury go"ciń?6w pewnych. 1 'łabsza linia ma znaj
dowac się po trome wschodniej lub południowej linii 
grub zej. 

Przykład na dołączonej mapie: go'·ciniec, wybiegający 
pod Ter zowem z traktu bitego 1 kl. ku zachodowi. · 

3) })_rogi jezdne utrzymywane (Erhaltene Fahrwege). 'ą, 
to drogi o torze .najmniej na 2.5 m. szerokim, utrzymy
w~ne tale w takim stanie, iż jechać po nich mogą. tvlko 
dz1ala polowe i lżejsze wozy trenowe. · 

Znak: dwie linie równoległe, jedna pełna , druga kre ko-

wana (przerywana). Linia kre kowana przypada po &tronie 
wschodniej lub południowej linii pełnej. , 

Przykład: Droga, wychodząca z Kobła , t~re~o n~ wi;chocl 
do Błażowa, i wpadająca w zachodniej częsm te~ w i, - kolo 
koty 366 - w inną, drogę tej amej kategoryi'. ktora pr~: 
wadzi z Woli Błażowskiej na północ przez J edhnkę do '' · 1 
Czukwi, położonej poza obrębem mapy. . 

4) Drogi jezdne jeszcze dobre (Be ere, traBe1~arti~e Fahr
wege). Są, to takie drog.i, na których u~rzymu3ą. ię w c:o-
tatecznie dobrym stame tylko mo ty i przepu ty, o t~ le 

przynajmniej, o ile tego :Wymaga mi~j~cowy ruch-kolo,~·).' · 
Braki toru wynagradza Jego szerokosc, wynos.zą,ca. conaJ
mniej 5 m„ przez co pozwala na omijanie wY:bo3ów I "'~!T':· · 
W zwykłych warunkach drogi tej kategoryi ą do uzycia 
clia dział polowych i lekkich wozów taboru: . 

Znak: dwie równolegle linie, obie cienlne, 3edna pełna, 
druga przerywana (kre kowana). L~ia przer,Ywana. pr:z;)~ ~ 
pada z reguły po tronie zachodnie] lub połnocneJ hnu 
pełnej. . . . 

Przykładu takiej drogi dołączony wycmek me zawier~1. 
5) Drogi jezdne nieutrzymywane w należ~tym . 'tan~e 

(Nicht erhaltene Fahrweg~). ~o tej. kla .Y nal~zą, ,"' zystk1~ 
te drogi, które wprawdzie me daJą. ię zah?,z~c do klas 
poprzednich, mają. atoli je zcze taką, zeroko ~ i, taką bu
dowę, że w normalnych warunkach mogą słuzyc do prz~: 
wożenia dział polowych i lekkich fur trenowy~h. 1 ~eroko c 
najmniejsza: 2.2 m. Tych dróg nie n~leży i~ie za z dro~ 
gami „zaniedbanemi", które ·ą tylk~ lad~~i, pozo. t.ał.ym1 
po używanych dawniej a następme zi:iies1?nych luuac.h 
komunikacyjnych. Drogi, które odpowiada3ą, wpra.wdz1e 
wszystkim wymaganiom klas poprzednich co do budo';)~ 
i utrzymania, nie mają, jednak toru jezdne?o o szerokosc1 
przynajmniej 2.5 m„ zalicza topo.graf~a WOJ kowa ·tale clo 
dróg nieutrzymywanych i odpow1edm~ oznac~a: .. 

Znak: jedna pełna linia tej ame3 grubosc~, co łm1e, 
łużą.ce do przedstawiania traktów bitych 1-szeJ. kl. 

Przykłady: Droga jezdna, idą.ca przez Strzelb1ce do Cze
reśnisk; droga z Straszewie przez punkt trygonometryczny 
348 do Kobła tarego i wiele innych. 

6) Drogi gospod,arskie, polne i le.śne (Karre.nwege. F~l ~
und Waldwege). Zalicza się do teJ kategoryi drogt m1.e3-
cowe utorowane w celach gospodarczych dla dworskie~ 

i chł~pskich wozów roboczych. Jestto najlich zy roclza3 
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dróg kołowych, który dla niedo tatecznej szeroko' ci i bu
do~y to~u oraz dla niedostatecznego stanu utrzymania, nie 
moze byc w normalnych warunkach używany przez działa 
polowe wyjąwszy chyba działa najwęższe. 

Znak: linia, złożona z kresek i kropek naprzemian. 
Przykładów pełno na mapie, np. droga ze Strzelbie 

przez W osłycz do Starego Sambora, ze Starejropy do Ba
czyny, ze 'traszewic do Bereźnicy i inne. 

7) Dr~żyny dla jazdy konnej i zwierząt jucznych ( aum
wege, ~eit~ege). Z nich uwidocznia mapa tylko te, które 
ą do uzycia zarówno pod górę jak i w dół dla ruchu zwie
rząt objuczonych i prowadzą przez teren zarośnięty, gę to 
zabudowany, lub przez wąwozy. Przestrzeń wolna ponad 
drogą powinna być do tyla zeroka, iżby koń z ładunkiem 
wobodnie mó~ł posu~ać. się ~aprz~d. Drogę, dla której 

warunek te~ .me spełma się, zalicza się do następnej lasy. 
Znak: lima kreskowana (przerywana). 
Prz .. kładu takiej drogi nie znajdujemy na mapie do

lączone1. 

8) Ścieżki dla pieszych (FuBsteige). Do użycia z reguły 
tylko dla r:i~hu r;neszego, c~asem też dla zwierząt nieobju
c~on_rch. Lim~ te3 kateg.oryi uwidocznia się na mapie szcze
goln~e w. okoh?ach, g~z1~ stanowią połą.ozenie między osa
<l~mi,_ leząc~m~ na dme i. stokach d.olin, wzdłuż grzbietów 
~or kich, wod itp., lub między grzbietem góry a dnem do
lmy, na tępnie w miejscach, gdzie ruch po bokach takich 
'cie~ek jest utrudniony lub wpro t niemożliwy, jak np, 
w gorach, la ach, na moczarach, lodowcach wreszcie też 
je'li owe. ście.żki tanowią znacznie krótsze od innych dró~ 
połączeme nnędzy dwiema miejscowościami. 

Znak: linia, złożona z drobnych kropek. 
. ,Jeden tylko. przykład takiej ścieżyny podaje nasza mapa 
I to w oddaleniu 10 mm. z górą od napisu „Isajowice" na 
~Jółnoc, w miejscu, gdzie rząd grubych kropek (oznacza
,Ją.cych granicę powiatu) jest przerwany. 

Uwagi uzupełniające. Zabronionem jest uwidocznianie 
na mapach topograficznych linii komunikacyjnych, pro
wadzących wyłącznie do fortyfikacyi ·lub łączących je 
z obą. 

Rowów, cią.gną.cych się po bokach dróg, nie oddaje się 
?sobno, c~~ba, że wskutek wyjątkowo wielkiej szeroko' ci 
i glęb.oko c1 lub wskutek bagnistego gruntu, stanowią, 
po\rnzną. przeszkodę dla ruchu . kierowanego \V bok drogi. 
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1 . Ćwiczenia. 
1) Jakie linie komunikacyjne ma do wyboru podróżnik, 

zamierzający się udać ze trzałkowic do Bereźnicy? Które 
z tvch linii są wygodniejsze dla jazdy kołowej? , 

·(NB! Linie cienkie, złożone z jednej kre ki i trzech kro
pek naprzemian, oznaczają nie drogi, lecz granice gmin)_. 

2) z Woli Koblańskiej prowadzi do Kobla tar go wzdłuz 
potoku Krzemianka droga jezdna ni~utrzymywan~. Która, 
z obu linii, wyrysowanych na karcie, przed tawia potok, 
a która rzeczoną. drogę? 

3) Jakiego rodzaju drogi prowadzą, z I ajowic do Je-
linki? 

19. Koleje żelazne. Ogólne uwagi . (Por. tablicę zna
ków.) Różróżniamy koleje żelazne normalnotorowe i wą
zkotorowe. Od tęp zyn, przepisany ustawą dla pi rw zyeh, 
wyr10 i 1.435 m. Znak, którym ię przedstawia koleje nor
m.alnotorowe, ma kształt w tęgi, złożonej z białych i czar
nvch pól naprzemian. Koleje wą.zkotorowe oddaje się po
d~bną wstęgą, z tą jednak różnicą., iż w miej ce pełnych 
czarnych pól rysuje ię po cztery kre. ki poprzeczn,e. . 

Je'li kolej normalna po iada dwa tory, wkresla ię 
w białe pola trzecią linię, równoległą do linii podłużnych, 
jeśli za' posiada w dan j chwili tylko jeden tor, nasyp jed-

• nak przygotowany je t pod drugi, tedy zwęża ię czarne 
pola ygnatury do połowy zw. klej sze1~oko_' ci. N a ypy ~o
lejowe, mające więcej niż 2 tory, odda] ię tak amo pk 
dwutorowe. 

Rodzaj motora (lokomotyw. maszyny toją.ce, motor~ 
elektryczne) nie bywa wyrażany na mapie. Osobn~111:1 
jednak znakami przedstawia ię linie tramwajowe i kole]kI, 
·lużą,ce do przewozu materyalów. 

Uwidocznia się i opisuje w zystkie dworce, ·tacye i przy-
tanki kolejowe. Znak stacyjny - gruba kropka z chorą
giewką - kładzie się po tej tronie toru po ~{~órej zna~ -
duje ię główny budy'TI.ek tacyjny. Nadto w 1111 ) cu, gdzie 
przypada dworzec lub tacya, przerywa ię rysunek toru, 
natomiast nie przerywa się go na przystankach. 

Obszar, należący do dworca lub stacyi, w naturze zwy
kle obwiedziony j~ t płotem lub pą,rkanem. Gdzie tego 
niema, przerwa w rysunku toru zaczyna ię od miej ca 
pierw zej zwrotnicy. Wkre' la ię też co ważniejsze b:u
dynki, znajdujące ię w obr~cie tac:d lub dworca, o ile 
miej ce na to poz\vala. 
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. Uwidocznia się wreszcie każdy domek trażniczv to
Ją.cy wzdłuż toru, gdyż budynki te wybornie posłuży6 ~noga 
do oryentacyi w terenie. · 

~O. Opis linii ko_lei żelaznej, znajdującej się na dołączonej 
~ap1e, oraz wyrazonych wzdłuż niej szczegółów topogra
ficznych. 

~unktem wyjścia niech będzie część toru, leżą.ca na po
łudrue od Terszowa, gdzie linia kolejowa od strony Turki 
wkracza na teren, objęty mapą,. " 
• • 1 ygnatura użyta wskazuje, że jestto kolej normalno
i Jednotorowa. Po obu bokach linii kolejowej dostrzegamy 
rzędy drobnych, gęsto nakreślonych klinków. Te klinki 
oz~aczają, wszędzie, gdzie tylko pojawiają, się na mapach 
W~JS~owyc,h , nagły_ spad naziomu, i to ku tej stronie, ku 
ktor~j .z~~cone ~ą, ich ostre końce. Wykreślone więc wzdluż 
clrog1 Jakie1kolwiek w ten sposób, że ostrzami pokazują, ku 
drodze, na wewną,trz, oznaczają, przekop, rów lub wawóz 
w przeciwn:ym razi_e, .gdy ostrza są, skierowane na zew~ą.trz: 
w bok drogi, wyraza1ą, nasyp lub groblę. Nieraz klinki owe 
w .rysun~u karty są, tak drobne lub zamazane, że golem 
okiem niepodobna rozpoznać ich układu. W takich razach 
bierze. się do yo~ocy dobrą, lupę. Otóż w miejscu, które 
omawiamy,. cienkie końce klinków skierO\vane są, na ze
w~ą,trz , t: J. w bok, z czego wynika, że tor kolejowy bie
gnie tutaj po nasypie. 

Przebywszy Dniestr po moście, kolej okala Terszów 
le~ko na wschód w:ygiętym lu~iem. Miną.wszy przystanek, 
ktorego syg~~turę JU.ż p~znalismy, i przekroczywszy nowy 
most'. tor biezy ~alej. wmą,ż nasypem pomiędzy gościńcem 
1-s~ej klasy ~ łozyskien:i- zrazu potoku Leniny, na tępnie 
Dniestru. Tuz za ostatmm mostem widzimy kilka lmdyn
ków, nary owanych między nasypem kolejowym a go ' ~iń
cei:n. '!en, któ:ego znak przylega szczelnie do czarnej prze
działki toru , Jest domkiem strażnika kolejowego. 1 krót 
„w .. H." (Wirtshaus) , ustawiony nieco dalej w poprzek linii 
kolejowej , ~dnosi się do znaku karczmy, wyrysowanego 
na zachodnim boku gościńca. 

Po przebyciu jeszcze jednego mostu, pod którym prze
pływa struga .w?dna, na~?hodzą,ca z śródmieścia Starego 
1
, ~mbor~, kolej zelazr1:a miJa rzęd domów, potem podą,ża 
_r~d a~ei drzew, pr~ebywa ostatni most przed stacyą. krzy
~UJ~ ~1ę z dr~gą, .meutrz~nywaną,, wiodą.cą, do Posady Ni-
zneJ , i do ta1e się wreszcie w ogrodzenie ·tacyi , w środku 
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którego gmach główn. ' oznaczon~' je8t czarnym czworobo
kiem. Do tego gmachu prowadzi droga dojazdowa z go
!,ciiica tarosamborskiego. Cyfra 3, umie ·zczona na bialem 
polu ry unku obok toru , poucza nas, że wznie ienie plantu 
kolejowego nad przyległą, od w chodu równinę wyno i śre
dnio 3 metry. Taką, kotę nazywamy kotą, względną.. 

Odczytanie zczegółów topograficznych , uwidocznio
nych wzdluż linii kolejowej w dal zym jej ia.gu , pozosta
wiamy czytelnikowi dia ćwiczenia. Zwracamy uwagę jego 
na następują.ce partye, jako zczególnie pouczają.ce: 

a) na teren, położony na południowym wschodzie na
pisu „Baczyna' ', który wyróżnia ię 'nagromadzeniem na 
malej przestrzeni rozlicznych i przeróżnych przedmiotów, 
tak, że do zoryentowania ię w 'rócl nich pomoc lupy jest 
prawie konieczną.. Znajdujemy tutaj obok iebie : na yp ko
lejowy, gościniec pierw zej kla y, loży 'ko rzeczne, granicę 
gminną, , browar, karczmę, przystanek kol jowy, mo t , drogę 
go podarczą , strumyk dopływowy, drzewa, clrogę utrzymy
waną, i granicę powiatową,. 

b) na część toru, położoną. na w chód od koty wzglę~ 
dnej 2, tuż pod górnym brzegiem mapy. Mamy tu bowiem 
przykład rysowania przekopu, 500X cUugiego. Klinki po
kazują, na wewnątrz , ku torowi, tor więc niżej leży niż te
ren boczny. U końca przekopu widnieje znak przepustu. 

21. Przejścia. Mosty, przepusty. Krzyżowania się dr6g 
komunikacyjnych. (Ob. tablicę znaków .) Jako ogólną, 
za adę w rysowaniu tego rodzaju zez gółów prz jęto, żeby 
wszelkie przerwy w górnej części korpu u linii komunika
cyjnej (nasypu, tamy, walu) uwidoczniać także na rysunku 
przerywaniem znaku odnośnej drogi. tTeśli za' tylko przez 
dolną, część nasypu przechodzi otwór, (przepu t , podjazd) 
nie przerywa ię znaku linii komunikacyjnej, 1 cz oznacza 
ię otwór odrębnym znakiem. 

Wszelkiego rodzaju mo ty oddaje ię klamrami (na
wia ami) graniastemi, ry ując je tak, b. przerwa w y
gnaturze linii komunikacyjnej była widoczną. ,Je ' li most 
jest zbudowany z drzewa, dodaje ię je zcze kreski wpo
przek drogi pomiędzy klamrami· gdzie tych kre ek niema, 
mo t jest ka,mienny. Wre zcie, gdy po każdej tronie drogi 
wyrysowane są, po 2 klamry, tak z obą, złożone, że tworzą 

figurę, przypominają.cą. kształt mi eczki, je tto ygnatura 
mo. tu żelaznego. Tu jednak zaznaczy ', wypada, ż mniej-

3 
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ze mosty żelazne na liniach kolejowych rysuje ię tale 
tym samym znakiem, co kamienne. 

Prócz tego mapy wojskowe rozróżniają. mosty kolejowe 
o ścieli zamkniętej czyli dylinie litej, nieprzerwanej, od mo
stów o pomoście przerywanym (ze szparami). Na oznacze
nie pierwszych dodaje się w odpowiedniej sygnaturze dwie 
mniejsze klamry poprzeczne, przecinają.ce pole toru u koń
ców klamr podłużnych tak, że powstaje figura z wszyst
kich stron zamknięta. Oczywiście do mostów, wybudowa
nych na gościńcach, rozróżnienie powyż ze nie może być sto-
owane. 

Przepu ty uwidocznia się również nawiasami, rysują.o 
je obok drogi tak, by jej nie dotykały, i nie przerywają.o 
ygnatury linii komunikacyjnej. Klamrami graniastemi od

daje ię przepusty wykonane z drzewa, okrą.głemi przepu
ty zbudowane z kamienia lub żelaza. 

Wkreśla ię w mapę zresztą. tylko przepusty ważniejsze 
pod względem militarnym, zwłaszcza te, przez które prze
chodzą. drogi komunikacyjne. 

Ki;zyżownice dróg jakiejkolwiek kategoryi tak muszą. 
być oddane na rysunku mapy, iżby widocznem było, czy 
krzyżowanie się ma miejsce w jednym czy w dwóch pozio
mach; w o tatnim wypadku rysunek powinien niedwuzna
cznie wyrażać, która droga przechodzi górą. czyli przeja
zdem, a która dołem, podjazdem czyli podkopem. 

Znaki dla mostków i kładek nie wymagają. osobnych 
objaśnień. ~ posób zaś oznaczania brodów rzecznych sto
owniej ,w innem miejscu opiszemy (nr. 23). 

22. Cwiczenia. 1 

1) Obejść okiem na mapie raz jeszcze wszystkie mosty 
kolei żelaznej i z kształtu użytych znaków określić rodzaj 
ich konstrukcyi i materyał, z jakiego są. wystawione. Co 
w tym względzie na podstawie znaków jest niewątpliwe, 
co pozostaje nierozstrzygnięte i ską.diną.d dopiero może 
być stwierdzone ? 

2) Przepatrzyć wszystkie skrzyżowania się kolei żela
znej z innemi liniami komunikacyi na przestrzeni od ~ ta
rego 1 ambora do Strzałkowic i określić na podstawie ry
unku, czy dane drogi krzyżują. się w jednym czy w dwóch 

poziomach. 
3) Przejrzeć wszystkie przejścia, prowadzą.ce przez po

tok Krzemiankę, i wskazać, gdzie znajduje się mostek lub 
kładka. 
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cl) WODY LĄDOWE. 

23. Uwagi ogólne. Zródła, studnie i cysterny uwidocznia 
. ię na mapach wojskowych osobnymi znakami i z większą. 
tarannością. tylko w okolicach ubogich w wodę. tą.d nie 

dziw, że na dołączonej karcie tych przedmiotów nie spoty
kamy; ambor zczyzna bowiem cieszy ię dobr m nawod
nieniem. 

W zelkie wody bieżące, jak rzeki i potoki, tudzież ztu
cznie wykopane rowy odpływowe rysuje się odpowiednio 
do ich stanu normalnego i do kształtu i budowy brzegów 
z uwydatnieniem ławic, wy p, budowli nawodnych, przejść 
i t. p: 

Rzeki, na przeszło 30 kroków szerokie, oraz rzeki, nie 
dochodzą.ce tej szeroko' ci a nie dają.ce ię przebyć w bród 
(undurchwatbar), przedstawia ię szeroką. w tęgą., wycie
niowaną. wewnątrz delikatnemi linijkami w kierunku po
dłużnym, t. zw. kreskami wodnemi (Was er chraffen). 
Rzeki zaś, które nie mają. 50 kroków zeroko' ci, a przez 
które przejść można w bród, tudzież potoki brodziste ry-
uje się jedną. pełną. linią., cieniej lub grubiej wyciągniętą., 
to ownie do szerokości koryta. Potoki, będą.ce nie do prze

bycia w bród, rysuje się dwiema do siebie równol głemi li
.. niami na kształt w tęgi, ale niewycieniowanej. 

ztuczne rowy, wykopane dla odprowadzania wody, 
mlynówki itp., przed tawia się linią. zygzakowatą., grubszą., 
jeśli w tych ściekach niema brodu, cieńszą. w razie prze
ciwnym. 

By przejście przez wodę bieżącą. mogło być scharakte
ryzowane na mapie jako bród, potrzeba, ażeby łożysko wo
dne było twarde i równe, chyżość prą.du nie przekraczała 
1.3 m. na sekundę, a głęboko' ć wody prz. normalnym sta
nie wynosiła najwyżej 0.6 m. dla wozu amunicyjnego, 
1.25 m. dla konnicy, 1 m. dla piechoty i wozów taboru. 

tosownie do tego używa się też 3 znaków na oddanie 
brodu, mianowicie znaku drogi jezdnej nieutrzymywanej, 
ady bród dostępny tylko dla wozów; znaku drogi dla zwie
rząt jucznych, gdy przez wodę przeprawiać się może kon
nica; wreszcie znaku 'cieżki dla pie zych, gdy korzystać 
może z brodu ruch pieszy. Wszy tkie te znaki kreśli się 
wpoprzek ygnatury, przedstawiającej strugę wodną.. 

Kierunek biegu wód płynących, jeśli przedstawione są. 
znakiem o dwu i więcej liniach podłużnych, oznacza się 

3* 
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zwykle strzałką,, umie zczoną albo w 'Toclku wstęgi wodnej 
albo obok niej w pobliżu tych brzegów karty, przez które 
dana woda wchodzi lub wychodzi z obszaru, kartą objętego > 
a niekiedy także i w innych miejscach. Zwykle już sam 
rysunek terenu a zwłaszcza cechy wy okości, podawane 
wzdłuż rzek i potoków, pozwalają, na pierwszy rzut oka 
określić kierunek, w jakim te wody płyną. 

24. Opis biegu Dniestru, leżącego w ramach karty dołą
czonej, i jego nadbrzeży . Dniestr w tępuje w granice, za
kreślone kartą,, po stronie południowej Terszowa. Tuż przy 
brzegu mapy tworzy wysepkę, którą, pokrywa łąka. Kota 
373 wyraża poziom bezwzględny nie rzeki (gdyż w takim 
razie . musiałoby być w rzekę wrysowane kółko kotowe), lecz 
budynku, stoją.cego na południe od cmentarza. Umieszczono 
tę liczbę po lewej stronie punktu przynależnego, aby nie 
zatrzeć szczegółów ważnych, znajdujących się na prawo. 
Linia poprowadzona środkiem w tęgi wodnej a złożona 
z kre ek i trzech kropek na przemian jak już wiemy, ozna
cza granicę gminy. 

Skrzyżowawszy się z gościńcem bitym pierwszej kła y 
(postawiono tu most drewniany), następnie z linią kolei że
laznej (przechodzącej nad rzeką mostem żelaznym mniej-
·zych rozmiarów), rzeka podpływa pod w choclnie zbocze 
doliny taro ·amborskiej. Tu krzyżuje ię znowu z drogą. 
go podarczą, dla której zaznaczony jest bród wpoprzek 
rzeki. Z tego brodu oraz ze znaku, użytego do przedsta
wienia rzeki , wnosić należy, że łożysko Dniestru ma w tem 
miejscu prze zło 50X szeroko' ci. 

Nieco dalej wpada do Dniestru z prawego boku zna
czniejszy , trumicń, nadchodzący z Su zycy Rykowej. Po
wyżej ostatniej litery napisu „ Ter ·zów", teren wzdłuż le
wego brzegu rzeki wycieniowany jest gęstemi drobnemi 
kropkami .• Je. tto znak, którym oddaje ię zutrowiska, ru
mowiska i żwirowiska. Silniej ze kropki oznaczają nagro
madzenia grub zego materyału okruchowego, słabsze za ' 
oznaczają miejsca, na których przeważa żwir i piasek. 
Oczywiście obraz taki przedstawia najczęściej tylko stan 
rzeczy, jaki był w chwili zdjęcia. 

Na 3 mm. przed Zawadką Dniestr skręca się na zachód. 
Brzeg jego prawy jest na tej przestrzeni spadzisty i o u
wisty; uwidoczniają to klinki rzędem wykreślone. Wy o
kość tego brzegu nie dochodzi 2 m., w przeciwnym bowiem 
razie byłaby dopisana wysokość względna. 
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Po przyjęciu z lewej trony po~ok.u Leniny, Dnie tr 
zmienia kierunek na północny. O Jalne 11 - 12 mm. za 

·pływem obu wód widać d:Vie kr~ski, pr.zec~ają,~e .. sygna
turę rzeki. Pierw za (połudmowa) Jest od101~kiem l~nu, ozna~ 
czającej granicę gminną, na tępn~, u~o me ~o biegu rze~1 
u tawiona i zaopatrzona w drobmutkie zą..bk1, przed taWia 
jaz drewniany. . . 

Między Posadą wyżną a taryni ambor m uw~doczruo~ 
na je t kładka dla ludzi i koni; tego . a.~eg.o rodzaJU kła~k1 
po trzegamy je zcze obok ~osady N1zneJ. na dwu ram10-

nach rzecznych. Za kładkami zaznaczo~1y Jest i~ost drew
niany, przez który prowadzi droga Jezdna rueutrzymy
wana do Straszewie. 

Za tym mostem Dnie tr zatac~a łuk, otwa:rt. ku w cho
dowi. W korycie jego utworzyła się mała ław_lC~. Od trony 
1 'molnicy brzeg je t padzi ty, nie doc~od~1 J .clnak 2 m. 
wy oko.' ci. Wzdłuż prawe~~ brzegu ~naJ~UJe s1ę lą,~a czy 
pa twi ko, co przedstaw1aJą drobmutki kre e?zk1, pa
rami ustawione w od tępach na k ztałt szachowmcy. 

Tuż przed napisem „Brauhau '· (bro~ar) do trzeg~my 
znowu znak brodu a o 2 cm. dalej, nad hterą, S, nalezą.cą. 
do wyrazu „ tra zewice'' gdzie rzeka zac.z. na się r~z
widlać na ramiona, trzałkę, w kazują,cą kierunek , w Ja
kim Dnie tr toczy we wody. Wyrysowany na lewym brzegu 
lamany rzęd krótkich klinków, nie powiązanych z sobą. 
linią. ciągłą. oznacza brzeżek (Rideau), t. j. nagły pad ~ ~ 
Tenu o nieznacznej w-:v oko' ci (do 2 m.). Podobne brz~zk1 
pojawiają ię je zcze w innych miej cach na zabrzezach 
Dniestru. 

Zbytecznem będzie dal zy zczeg~lowy op~ biegu ~ej 
rzeki. Zwrócimy tvlko uwagę czytelnika na kilka znakow 
topograficznych, z, którym~ ?ie SI_>Otkaliśn_iy ię dot~~· 

1) Po tronie wschodmeJ nap1 u „Dme ter Flu~ na
rysowany jest młyn wodny: kółeczko z 6. ymetryczrne wy~ 
rastającymi ząbkami. Takich młynów Je t cztery "'' teJ 
()kolicy. . . 

2) Na południe od Bilak, pośrodku ram10n. J?n~estru, 
widnieje znak rowu naturalnego: dwa rzędy khmkow ku 
obie zwróconych o trymi kof1.cami, ko~cami za ' ~erokimi 

opartych o linie podłużne, które oddaJą krawędzw brze-
gów rowu. . . . . 

3) W póln.-wsch. ką.cie mapki bhzko JeJ brzegu w chod~ 
niego przedstawiona je t o troga rzeczna z drzewa; drugi 
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przykład takiej ostrogi spotykamy na płd. od wyrazu 
„FluB" . 

. Niestety rysunek terenu rzecznego w kilku miej cach 
me wyp„adł dość wyraziście. 

25. Cwiczenia. 
1) Wskazać wszystkie brody w Leninie i Jabłonce i wv

~oskować z rysunku, czy są przystępne dla pieszych 
Jeźdzców lub wozów. · ' 

2) Dl~cze~o s~gnatura dróg jezdnych w kilku miej- · 
scach do01ągmęta Jest tylko do brzegu Dniestru, a nie po
prowadzo~a przez sa~ znak rzeki, mimo, że na drugim 
brzegu widac dalszy 01ąg tej samej drogi ? Co kartograf 
przez to chciał wyrazić ? 

3) Wskazać tartak, stojący na zachód od Ter zowa tu-
dzież tartak w trzelbicach ! ' 

NB! Znak tartaku różni się od znaku młyna zbożowego 
tylko dorysowaną piłką o 3 ząbkach. 

4) W którem miejscu nad Jabłonką znajduje się młyn 
wodny ? 

5) Wskazać spadziste i osuwiste partye brzegów Ja
błonki i Leniny. 

~) Co oznacza linia zygzakowata, prowadząca oc.l toru 
ko!eJowego do lewego ramienia Dniestru, na wschód od sta
cyi kolejowej w Baczynie? 

e) KUL TURY ROŚLINNE I RODZAJE GLEBY. 

26. Kultury (Uprawy roślinne). W rysunku kultur 
przedstawia się stosunki normalne, panujące na danym 
obszarze .. Z ~ego po':odu ugory oddaje się jako grunta orne, 
karcz.unki lesne, wzięte na parę lat pod uprawę, jako rze
CZY_Wiste lasy, stawy, chwilowo spuszczone, jako wocl y 
toJące. 

Gr~nice. w zelakich kultur, uwzględnianych przez kar
~ografię W~Jskową, _uwidocznia się osobnym znakiem, chyba, 
ze ,tworzą Je poto~i, .tan:iy, rowy, ogrodzenia lub inne 0 wy
r~znym r~sunku 11:11~e mą.gł~. Natomiast sygnatury dla gra
mc okręgow admmistracyJnych, powiatów lub amin nie 
~ogą b~ć równocześnie użyte do oznaczania gracie obsza
row, obJ ętych kulturami . 

. ?runt~': o?1ych mapy wojskowe osobno nie uwyda
tniaJą: Jesli więc. w rysunku mapy nie jest wyrażony ża
den mny rodzaJ uprawy roślinnej, n. p. las, łąka itp. 
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ani też żaden rodzaj gleb , którego uprawa z gór je t wy
kluczona, jak nagie skały , ·moczary, torfowi ka itp. , wtedy 
przyjąć należy, że grunt w danem miejscu skl~da ię z gleby 
ornej i w czasie zdjęcia mapy był używany ]~ko rola. . 

Laki z sianokosem, pastwiska nie ko zone i stepy maJą 
ozna~zenie jednakowe: kreski parami wykre'lon w sza
chownicę. Granice ich uwidocznia ię delikatn mi liniami 
kropkowanemi, o ile nie służy za granicę inna . jaka. linia. 

Przykłady łąk i pastwi k ~otykamy ~z~luz _Dme .t~u , 
nad górnym biegiem molanki, nad Ja iemcą. i gdz1 m-
dziej. . 

Pokrycie gruntu drzewami i krzakami wyraża ·1ę na 
mapie sposobem, odpowiada~ą.cym o ile możn~ naturze. 
Osobno stojące , z daleka widoczne drzewa, ktore wyzy
skać można do oryentowania ię w okolic , uwydatnia się 
podobizną oddającą ogólny kontur i rodzaj uli tni nia tych 
drzew ( zpilki, liście). Je ' li takie drzewa tw~rzą. ~rupę, ry
suje się w odpowiedniem miejscu parę takich fi~r _obok 
siebie. Jeśli zaś w takiej grupie rosną także krzaki, Jednę 
lub kilka z nich wykreśla się w mniej zych rozmiarach 
niż inne. 

Przykładu amotnych lub zgrupowanych clrzew oryen-
tacyjnych karta dołączona nie zawiera. 

W innych wypadkach drzewa, o ile nie tworzą formal-
nego lasu lub gaju, ani też al~i wzdl~ż go '.ci~l.ców , oddaje 
ię kółeczkami podkreślonem1, uw1d~cz~iaJąc . przytem 

w rysunku ich ustaw~enie wzgl~dem ~1eb~e czyli _ugrupo
wanie. Zarośla i krzaki oznacza się takiemi amem1 kółecz-
kami, tylko o nierównej wielkości. , . 

Przykłady rozrzuconych drzew i zaro h znajd~ją się 
na garbie, ciągnącym się od Bzania (458) ku molmcy, na 
wschód od Woli Koblań kiej , na w ·chód od zczytu no zą.
cego nazwę „Pod Kruszyną' (400) i ?dziein~ziej. Las~ 
oznacza się kółeczkami niepodkre ' lonem1, rozm1e zczonenu 
0 ile można symetrycznie po całym terenie, po~1~~tym ku~
turą lasową. Granicę czyli kraj la u (Waldh i re) u:v1~ 
docznia się starannie zwartymi znurami kółeczek rówmez 
niepodkreślonych, o ile i _t~ ra~em granicy nie_ t_w,orz 
inna linia zastępcza. Przesieki czyli t. zw. u nas „hme le
śne uwidocznia się dwiema równoległemi liniami, których 
odstęp wewnętrzny wyno i 1 mm. 

Przykłady lasów potykamy na zachodzie ~ pld.~zac~o
dzie tarej Soli, nad olanką, nad Dnie trem i w wielu m-
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nych miej cach. Przesiekami przecięty jest la , zwany 
„Kundieską,", tudzież la , znajdują.cy się na płd. od Kohla 
~ tarego. 

Opisuje się też lasy nazwami, któremi określa je topo
grafia miejscowa. Przykłady na mapie: Buczów, Kundie
ska, La Wielki, Isajowice, ,Jedlinka. 

27. Rodzaje gleby. Znak, służą.cy do oddania szutro
wisk i żwirowisk , poznaliśmy już poprzednio. Kombinacya 
tego znaku ze znakiem łąk i pastwisk przedstawia żwiro
wisko, z rzadka porosłe trawą. 

W ry unku obszarów podmokłych uwidocznia się do
pisami, czy stale, czy tylko w pewnych porach roku stoją. 
pod wodą n. p. „zeitweise naB, versumpft". Grunt mokry. 
który nie jest mokrzadłem czy bagnem w ścisłem znacze
niu, oznacza ię zachownicą. kre ek, równoległych do dol
nego brzegu mapy. 

Osobne znaki służą. do oddania moczarów, sitowia, szu
warów i torfowi k. O ich kształcie pouczy czytelnika naj
lepiej am klucz lub jaka karta, zawierają.ce te rodzaje 
gleby. 

Również i rysunek skal, lodowców i pól śniegowych 
poznaje się najlepiej , porównywają.o teren, na którym te 
rodzaje gleby występują. , n. p . Tatry, Pieniny, z odpo
wiednią. kartą. . 

Ze znaków, używanych do przedstawiania różnych ro
dzajów gleby, spotykamy na dołączonej mapce tylko sy
gnaturę szutrowi k i żwirowisk, i to w pasie wylewowym 
Dniestru. 

28. Ćwiczenia. 
1) Określić wzajemne położenie lasu i czystego pola 

w następujących miej cach: 
a) nad wyrazem „Kundieska" (przy kocie 668) , gdzie 

granica la u tworzy prostokąt; 
b) na płd.-w ·chodzie pierwszych liter wyrazu „Krze

mianka p. ", od których wybiegają. dwa rzędy kółeczek . 
Dlaczego jeden z nich urywa się nagle 1 

2) Obejść brzeg lasu, pokrywającego część wierzchołka 
i stoków Jankowa. Idą.c z punktu 684 prosto na płd. , na
trafiamy na polankę w lesie. Gdzie 1 

3) Rozgraniczyć dokładnie obszar, objęty kulturą la
ową. , od grup drzewnych i zarośli, nie tworzących lasu: 

a) w okolicy wymienionej pod 2); 
b) na w chód od Bzania; 
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c) na wschód od Woli Ko blańskiej ; 
d) w miejscu, adzie granica powiatu politycznego zbliża 

się do .Jedlinki. 

f) DOPEŁNIENIE. 

29. Dodatkowe uwagi o niekt6rych szczeg6łach rysunku 
sytuacyjnego. Dwory wiej kie dzieli topografia woj kowa 
na dwie klasy. Jako pałace lub zamki (1 chloB) przed ta
wia te z nich, które mie zczą w środku ubikacye większych 
rozmiarów. Mniej ·ze dwory, które jednak mają, lepszy dom 
mieszkalny, oznacza ię na kartach literami H . H . ( = Her
renhaus). 

W rysunku o obno tojących fabryk umie ·zeza · ię '. gna
turę charakterystyczną. , cl oda waną cl o zwy kl ego znaku bud yn -
ku , wtem miej . cu, naktóremprzypadawy okikominfabryki. 

Znak dla młyn6w i tartaków wodn. eh kładzie ię za
w:ze po tej tronie wody bi żą,cej, po któr j w naturze 
toją, owe budynki. 

Litery Z. O. ( = Ziegelofen) wyrażają cegielnię z tałym 
piecem do wypalania cegieł; litery Z. ~ ' . (= Ziegelschlag) 
pro tą, gliniankę, w której odbywa się tylko wyrób cegicl. 
Kółko, rysowane przy tal. eh wapiennikach i cegielnikach, 
umie zeza ię w miej ·cu zajętem przez komin . 

Z linii telegraficznych i telefonicznych, poprowadzo
nych ponad ziemią,, uwidocznia się tylko te, które nie ·cho
dzą. się z drogami komunikacyjnemi. 

roble, na ypy, . topnie ziemne i row. opu zeza ię 
z rysunku , jeśli ich wy okość lub głęboko~ć nie do ięga 
przynajmniej jednego metra. 

W osadach zamkniętych nie uwidocznia ię przepu 
tów przez drogi, mo ty za ', mające mniej niż 5 kroków 

długości, wkreśla ię w mapę tylko wtedy, gdy przeszkody, 
ponad któremi prowadzą , ą, niełatwe do przebycia. 

Klucz z r. 1904 każe opuszczać granice gmin na mapi 
pecyalnej. Karty więc, nary owane według tego klucza -

a jest ich jeszcze ni wiele, - grani.o owych nie zawierają,. 
Nadmienić wko:r'1cu wypada, że na najnowszych pra

cach kartograficznych wojskowego Instytutu geograficznego 
(począwszy od je ieni r . 1911) pojawiają. się sygnatury czę
ściowo odmienne od znaków klucza z r. 1904. O ile te 
nowe znaki stosowane ą, na pewnej karcie, uwidocznia ię 

na jej dolnym brzegu. 
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B. MAPA GENERALNA. 
I 

(1: 200.000). 

30. Rysunek sytuacyjny na mapie ogólnej. (Zob. dołą
czony wycinek tej że mapy ! ) Mapa generalna, wykonana 
w znacznie mniejszej podziałce niż mapa specyalna, ni 
może skutkiem tego zawierać takiej obfitości szczegółów, 
co tamta. Z materyału, podanego na mapie specyalnej , 
opuszczono tutaj takie zwłaszcza zczegóły, które pod wzglę
dem wojskowym drugorzędne tylko mają. znaczenie. Główne 
różnice, zachodzą.ce w rysunku sytuacyjnym obu map, dają. 
się streścić w następujących uwagach. 

1) Osady podaje mapa generalna tylko według ogólnego 
ich typu i charakteru. Ogrodów nie uwidocznia wcale, sady 
tylko wtedy, - i to jako grupy drzew (kolorem zielonym) , 
gdy znajdują. się na równinie i pokrywają. większe obszary 
tak, że stanowić mogą. przeszkodę dla działań wojennych. 
Patrz Starą.sól, tary Sambor, traszewice itd. 

2) Kościoły uwidocznia się nie kółkiem, lecz czworobo
kiem z nasadzonym krzyżykiem. Przykłady w Starym am
borze, Straszewicach i gdzieindziej. „ 

3) Koleje żelazne jednotorowe rysuje się grubą czarną. 
linią.; na oznaczenie dwutorowych dodaje się jeszcze kreski 
poprzeczne w regularnych odstępach. 

4) Stacye i przystanki kolejowe rysuje się w postaci 
białych czworoboków po tej stronie toru, po której znaj
duje się w naturze główny budynek stacyi. 

5) Z pośród linii komunikacyjnych uwidocznia się tylko 
najważniejsze, przedewszystkiem te, które stanowią. główne 
połączenia między osadami. 

6) Mniej ważne małe mo ·ty opu zeza się z zasady. 
7) Nie wyraża się osobno łąk i pastwisk; odnośne ob

szary zostawia się białymi tak, jak grunta orne. 
8) Lasy i zarośla oznacza się kolorem zielonym. Brze

gów leśnych nie uwydatnia się osobnemi liniami. 
9) Opuszcza się granice gmin, wpisuje się atoli grubemi 

kropkami granice powiatów politycznych (i komitatów). 
10) Wody bieżące oddaje się błękitem. 
Załączony wycinek mapy generalnej zawiera poprawki 

i uzupełnienia zdjęcia oryginalnego, sięgają.ce do r. 1910; 
jest więc o rok młodszy niż wycinek mapy specyalnej, który 
pochodzi z r. 1909 i dlatego w wypadkach nieigodności mię-
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dzy obu mapkami (patrz n. p. tartak pod T r zowem !) 
uważany być musi za wiarygodniejszy. Nie wyklucza to 
jednak bynajmniej przypadkowych pomyłek czy to w zdj ę
ciu czy to w rysunku. 

Czytanie mapy generalnej dla tego, kto obeznat ię już 
z symboliką. mapy specyalnej, nie powinno przedstawiać 
żadnych trudności. Zwłaszcza ry unek ytuac jny je t na 
pierwszej daleko prost zy i przejrzy t zy niż na drugiej, 
prawda, że też i uboższy w treść. Metodę uogólniania (ge
neralizacyi) sto owaną. na mapie „ogólnej" p zna czytelnil 
najszybciej i najgruntowniej przez uważne amodzielne 
porównywanie rysunku obu map. 

Na tern zamykamy rozbiór ry unku ytuacyjn go map 
wojskowych i jego prawideł. Ze znakami, pominiętymi w po
wyższym wykładzie, czytelnik prz danej po obności 
i w miarę potrzeby niechaj am ię stopniowo zaznajamia. 
posługują.o się do tego kluczem, albo co nieraz je t ko
rzystniejsza, porównywając pilnie i uważni obraz karto
graficzny z rzeczywisto' cią.. Do'wiadczeni pokazuje, że 
tylko częste wycieczki, odbywane po okolicy z mapą w ręku, 
potrafią. wyrobić należycie zmysl ob erwacyjn i nauczyć 
rozumnej a trafnej interpretacyi kart topograficznych, która 
znowu je t niezbędnym warunkiem do z. bkiego i pewnego 
oryentowania ię w terenie z pomocą. tychże kart. 

C. POMIARY DŁUGO"' il. 

31. Na mapie szczegółowej. 
Wiemy z nr. 5, że 1 cm. na mapie tej równa ię 730 m. 

czyli 10oox ( = kroków) w naturze, 1 milim. zatem wyraża 
rzeczywi tą. długość 75 m. czyli lOOX. a odwrót długo' ci 
1 km. w naturze odpowiada 1.3 cm. = 13 milim. na mapie 
specyalnej. · 

Metr zamienia się na kroki, mnożąc daną liczbę pierw
szych przez 4/

3
; na odwrót, mnożąc daną ilo' ć kroków· 

przez 3/ 4 , otrzymujemy tę samą. długość wyrażoną \V me
trach. 

Chcą.o zmierzyć na mapie zczegółowej odległo 'ć pro to
linijną. dwóch punktów czyli ich oddalenie wzajemne w linii 
powietrznej, przykładamy do obu punktów linealik (naj to
sowniej z kartonu) zaopatrzony w podziałkę milimetrową., 
i odczytujemy ilość milimetrów, zawartą. międz owymi 
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punktami. Mnożą.o tę ilość przez 75 albo 100, otrzymamy 
szukaną. odległość , wyrażoną. w pierw zym wypadku w me
trach, w drugim w krokach. 

Czę to zachodzi potrzeba obliczenia z mapy długo' ci 
(rzutowej) pewnej drogi, którą. przebyliśmy albo mamy 
przebyć .• Jeśli droga biegnie po linii prostej lub prawie pro-
tej, zadanie to łatwe do rozwią.zania; tosują.c bowiem wy
żej "'' kazany spo ób pomiaru, odrazu dochodzimy do celu. 
Trudniejsza sprawa, gdy droga tworzy krzywą.,' kilkakro
tnie załamaną.. Wtedy najlepiej podzielić ją. na tyle odcin
ków, ile potrzeba i wystarczy, by każdy dla siebie przed-
tawial pro. tą. lub prawie prostą , i wymierzyć każdy odci

nek z o obna. 8uma znalezionych wartości cząstkowych bę
dzie cllugością łączną, całej drogi . 

Zamia t lineału użyć można do tego rodzaju pomiarów 
także cyrkla, korzystają.o przytem z podziałki liniowej , 
(Linearmaf3stab) umieszczonej na każdej karcie mapy pe
cyalnej (i generalnej) na dolnym margine ie. Na wyryso
wanej prostej odcięte ą. po stronie górnej od punktu, ozna
czonego zerem, na prawo odstępy równej dlugości , odpowia
dające całym kilometrom , po st.rorue dolnej zaś odstępy, 
przedstawiają.ce każdy po 10oox. Na lewo od zera dołą
czone są. je ·zcze odcinki, podają.ce dzie ·ią.te czę' ci jedno
-tek pomiarowych, a więc nad linią. po 100 m. , pod nią, 
po 10ox. Pomiar zapomocą. cyrkla je t następują.cy. Bie
rzemy długość, którą. pomierzyć chcemy, w otwór cyrklu 
i przyklaclamy go do podziałki liniowej tak, by mieć wy
godny i możliwi dokładny odczyt. Przypu,!,ćmy, że dłu
crość wzięta w cyrkiel wyno i 3 kilometry z górą.. Wtedy 
prawy koniec cyrkla przykładamy do podu tej kreski na 
podziałce kilometrowej , nad którą widnieje cyfra 3, lewy 
zaś koniec przypadnie gdzieś między odcinki 100 metrowe. 
Odczytujemy wprost ilo1.ć kilometrów i okrągłych etek 
metrów, leżących w otworze cyrkla, nadwyżkę za' , je' li 
jest . oceniamy na oko z dokładnością. piątych części odcinka 
stumetrowego czyli 20 metrów. O większą. dokładno,i,ć tru
dno, przynajmniej dla gołego oka. Podobnie postępujemy, 
chcąc otrzymać szukaną długość w metrach. Praktycznem 
jest, trzymać cyrkiel przy takim pomiarze płasko· wzglę
dem mapy. 

W braku linealika i cyrkla można do pomiaru posłu
giwać ·ię paskiem papieru. Przykładamy pasek do mapy, 
odcinamy na nim ołówkiem punkt początkowy i wszystkie 

na t<;;pne załamy drogi aż do punktu koi1cowego , obraca
jąc odpowiednio paskiem. Na tęprue prz. kladamy go do 
podziałki liniowej i porównywamy dlugoś ' przery. · owaną 
z miarą. podziałki. 

Z naci kiem wypada pod.nie ' ć że W8zelkie pomiar. na 
mapie mogą. dać tylko wyniki mniej lub więcej przybliżon 
do rzeczywi tych wartości. Nie należ, bowi m nigdy pu-
zczać z oka że w zy. tkie długości na obrazie kartogra

ficznym ą. t ylko długo ' ciami rzutowerni, ter n za.~ natu
ralny rzadko kiedy przedstawia powierzchnię równoleglą 
do pła zczyzny rzutowej , matematycznej, lecz przeważnie 
jest mniej lub więcej nierówny pofałdowany lub nawet po-
zarpany. Długości więc dróg, rzek, granic itp. będą. w na

turze prawie zawsze więk z od długości , znalezionych po
miarem na mapie, tern więk ze, im •znaczniejsze je. t pochy
lenie gruntu. Prócz t go pewne linie, jak drogi i wody bi -
żą.ce, tworzą. w przyrodzie liczne drobne zakręt„ których 
rysunek mapy nie uwidocznia kutkiem zbyt ilnego 
pomniej zenia. N a wet pomiar odleglo ' ci dwóch punktów 
w linii powietrznej nie da zupełnie ścisłego wyniku gdyż 
najpierw zczególy rysunku sytuacyjnego (a po części 
i pionowego) będą. czę to, przynajmniej o odrobinę , w bok 
przesunięte , co jest następ twem metody zdjęcia , sto owa
nej przez maperów woj kowych · po wtóre, wiele zczeaółó\v 
topograficznych, jak domy, figury , krzyże , toją.ce prz~· 
drogach lub ulicach, już na mocy za ·ad prz. jętych clla ry~ 
unku kartograficznego (przewięk zania i przemniejszania) 

prze unięte będą. w bok od punktów, w których na karcie 
powinny przypadać ich rzuty poziome ; potrzecie wpływa 
na niedokładność pomiarów nie najmniej . am papier mapy, 
który na suchem powietrzu się kurczy, pod wpływem zai 
wilgoci rozszerza ię , i to do' ć nierównomierni w różnych 
częściach .karty. łowem pomiary dlugości na mapach topo
graficznych będą. zawsze dawały wyniki tylko przybliżone. 
Na 1 kilom. średni bląd prawdopodobny wyno i około 30 m ., ' 
a gdy chodzi o linie silniej pokrzywione, błąd ten znacznie 
wzrasta. Jednakże tej niedoskonałości map topograficznych, 
będących dziełem ludzkiem, nie należy brać zbyt tragi
cznie; w praktyce bowiem dokładność pomiarów, jaką osią
gnąć możemy na tych mapach, jest najzupelniej wystar
czają.ca dla potrzeb i celów, dla których ą. przeznaczone. 

I tnieją także osobno konstruowane przyrząd, do mie-
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rzenia cllugo.'·ci na mapach. Wspomnimy tylko o dwóch, 
o krzywomierzu i o cyrklu podziałkowym Kirchnera. 

Krzywomierz (kurweometr, kurwimetr) ma, jak nazwa 
w kazuje, lużyć do dokładnego pomiaru linii krzywych. 
Instrument ten wykonywany bywa w dwóch typach, z któ
rych jeden podobny jest kształtem zewnętrznym do termo
metru, drugi do zegarka. U obu typów główną. rolę od
grywa kółeczko zębate, którem się wodzi po mierzonej krzy
wiźnie, i podziałka, podłużna w typie rurkowym, kolista 
w typie zegarkowym. Zapomocą. mechanizmu przenosi się 
ruch obrotowy kółka wodzącego w pierwszym typie na zna
czek, przesuwający się w szparze wzdłuż podziałki podłu
żnej, w drugim zaś typie na wskazówkę, obracają.cą. się 
około o ·i na cyferblacie, na którym wyrysowana jest po
działka koli ta. Po objechaniu kółkiem badanej krzywizny, 
stan znaczka lub wskazówki pozwala odczytać wprost 
z podziałki długość zmierzoną. Jakkolwiek przyrząd ten 
świadczy chlubnie o dowcipie wynalazcy, polecać go jed
nak nie śmiemy, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, 
kółko zębate zbyt łatwo zadziera mapę na skrętach; po 

rugie, wyniki pomiaru wykonanego tym pr~yrzą.dem -
o ile chodzi o linie krzywe - nie są. bynajmniej dokład
niejsze od pomiarów za pomocą. cyrkla lub linijki. Krótko 
mówiąc, przyrząd nie daje tego, co zapowiada jego nazwa, 
a na domiar jest dość drogi, bo kosztuje najmniej 8 kor. 

Natomia t naprawdę godnym polecenia je t cyrkiel 
podziałkowy Kirchnera (MaBstabzirkel), do nabycia u Lech
nera we Wiedniu .za cenę 4.50 kor. Jestto cyrkielek 
którego ramiona rozpłaszczone są w dwie blaszki, za
chodzące na siebie (fig. 5). Na nich dokładnie wyryso
wane są. wszystkie podziałki, używane na kartach wojsko
wych austryackich, nadto skale map wojskowych sąsiednich 
państw (Prus, Rosyi, Włoch itd.), oraz podziałka kątowa 
sięgająca do 50°. Krawędź jednej blaszki sluży do mar
kowania wielkości otworu cyrkla na podziałce, wyrytej na 
drugiej blaszce, z której znalezioną wartość wprost się od
czytuje. Zaletą tego przyrządu jest też mały, wygodny for
mat, pozwalający nosić go bezpiecznie w kieszeni kamizelki. 

32) Na mapie ogólnej (1: 200.000). kalę używaną na 
tej mapie określają. następujące stosunki: 

na mapie gen. w naturze 
1 cm. =- 2.000 m. = 2 km. = 2666X 
1 cm. = 200 m. = 266X. 
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lugości mierzy się na mapie ogólnej w ten am po
·ób, co na mapie szczegółowej. Metoda uogólniania, sto
owana na niej, sprawia, że w jej rysunku linie wycią

gnięte (np. drogi) daleko mniej krzywizn przedstawiają 
niż na mapie szczegółowej , to zaś obniża bardziej jeszcze 
topień dokładno'ci pomiarów, dającej ię o iągnąć na tej 

mapie. 
Dokładniejszą metodę obliczania długości jakichkol

wiek linii terenu na podstawie map topograficznych wy
łożymy w rozdziale następnym. 

33) Ćwiczenia. 
1) Zmierzyć na obu mapach ołą,czonych długości na-

stępujących dróg: 
a) kolei żelaznej ; 
b) gościńców bitych 1 kl.; 
c) drogi gospodarczej , wiodącej z tra zewie do Woli 

Koblańskiej - i porównać z obą wyniki otrzymane z obu 
map. 

2) Wykonać te pomiary raz przy uchym, drugi raz 
przy wilgotnym stanie powietrza. 



II. Rysunek terenu (pionowy). 
A. TEORYA TEGO RYSUNKU. 

34. Uwagi wstępne. Celem ry.·unku terenu jest przed
stawienie ukształtowania pionowego powierzchni ziemi czyli 
jej rzeźby, złożonej z wypuklo'·ci i wklęslości, najrozma
iciej wymodelowanych i w najrozmait zy sposób z sobą, 
kombinowanych. Przenie. ienłc tej rzeźby na płaszczyznę 

karty dokonywa ·ię za pomocą poziomego rzutu nierówno
ści terenu przy równoczesnem użyciu takich spo obów wy
kreślnych któreby patrzącemu na kartę umożliwiły wy
tworzenie .·ob1e w umyśle obrazu plastycznego, zbliżonego, 
o ile to być może, do rzeczywi. to' ci. 

Różne w tym celu stosowane bywają metody. Naj-
hardziej przyjęte są: 

a) metoda warstwic 
b) metoda kresek orograf]cznych, 
c) metoda tuszowa ( zumerowanie), 
d) metody . komb:inowane z poprzednich. 
Wszystkie te sposoby przedstawiania morfologii terenu 

uzupełnia się nadto uwidocznianiem w liczbach wysokości 
bezwzględnej wybitnych punktów powierzchni. 

35. Warstwice (poziomnice, obwodnice, linie warstw 
izohypsy - Niveaulinien, Niveaukurven, Hohenschichten
linien). ~ •ą to linie, łączące punkty jednakowej wy. okości. 
.Jeśli w myśli przetniemy teren nierówny, bryłę topografi
czną, płaszczyznami poziomemi, zatem równoległemi do 
siebie i do idealnego poziomu matematycznej powierzchni 
ziemi, czyli do poziomu normalnego, geodezyjnego, wtedy 
przecięcia się tych płaszczyzn z rzeczywistą, fizyczną po
wierzchnią będą liniami łączącemi punkty równej wyso
kości (fig. 6). Każda z nich będzie równocześnie krawę
dzią górną warstwy terenu pod nią leżącej i krawędzią, 
dolną war. twy wyżej położonej. ~ koro zaś takie równole-

głe przekroje poziome przez teren poprowadzi' można " . do
wolnie małych odstępach pionowych, ilo' ć war twic je ·t 
wogólno' ci nieskończona. Dla celów kartograficznych w~' 
biera ię tylko pewne war twice, takie mianowicie, które po
cząwszy od najniż zego punktu terenu (powierzchni mo
rza) wznoszą się nad obą, w jednakowych a okre'lonych 
odstępach pionowych, n. p. co 5, 10, 20, 30, 100, 1000 m. 
(fig. 7). Takie warstwice zowiemy także równooddalonemi 
(ekwidy tantnemi) .. Jeśli te linie rzucimy na pla. zczyznę 
poziomu zasadniczego (fig. 6) , to rzuty, będące zamknię
temi a zazwyczaj krzywemi liniami, dać mogą mni j luh 
·więcej dokładne wyobrażenie o uk ztaltowaniu pi nowem 
przedstawionego ob zaru. Kartograf \vięc przer10 ·i je w od
powiedniem pomniejszeniu na papier i uzupełnia w ten 
sposób plan ytuacyjny „planem warstwic". 

Im gęściej wyry owane będą, warstwice na mapie, t m 
dokładniejszy i zupełniej z w zczegółach będzie obraz 
plastyki terenu, ale też coraz mniej za będzie wyrazi tość 
planu sytuacyjnego, coraz mniejsza przejrzy to'ć i czy
telność mapy. Znaleźć w kon trukcyi obrazu kartografi
cznego właściwą, drogę pośrednią., pogodzić „ter n" z .sy
tuacyą,", należy do głównych zaclai'l. umiejętnej karto
grafii. 

Warstwice określa ię według absolutnej i według wzglę
dnej wysokości, jaką, przedstawiają,. Mówimy, że ta luh 
owa war twica biegnie w poziomie 350, 400, f500 metrów, 
albo że przedstawia wartość absolutną, 350, 400, 300 m -
trów. Warstwice atoli równooddalone, ekwidy tantne, któ
rych poziomy są, wielokrotnością. pewnej ściśle określonej 
wysokości, n. p. 100 m., oznacza się krótko, jako „lini 
warstw stumetrowych" lub „war. twice tumetrowe", ozem 
wyraża ię ich warto' ć względną., czyli wartość ekwidystan
cyi. Na mapach topograficznych napotykamy war twice tu-, 
pięć- dziesięcio-, dwudzie topięcio-, dwudzie to-, dzie ięcio
i pięciometrowe; oczywiście nie wszy tkie do pi roco wymi -
nione warstwice będą wykreślone równocześnie na tej sa
mej karcie. Zwykle wybiera się tylko 2 lub 3 z pomiędz~· 
nich i dla łatwiejszego odróżnienia ich międz. sobą nadaj 
się każdej nieco odmienny kształt w rysunku. 

Jeśli wartość względna jednej warstwicy jest znana -
a poznaje się ją z sposobu kreślenia - wtedy na pod ta
wie kot czyli liczb, podających wysokości pewnych pun
któw, można od razu określić absolutną, wartość w z. t-

4 
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kich innych, wykreślonych na danej mapie ~ozi~mnic. Tak 
w rysunku fig. 8 warstwica a leż_Y w ;r>oziomie 400 m., 
b w poziomie 300 m. , c przedstawia poz10m 240 m. 

z planu war twic możemy więc p~znać ko~igurac~ę te
renu w poziomach, warstwicami oznaczonych; Jak atoli wy
gląda teren, polożony między temi liniami, ~zy jest je~n~-
tajnie nachylony lub załamany, o tern ~aJą one ~OJęme 

tylko ogólnikowe (ob~cz .fig. ~~· !m. stok Jest na . og?ł ~a:
dziej stromy, tern więceJ zblizac się będą. do si~bie lmie 
warstw dokła lniej mówiąc, ich rzuty na karcie; prze
ciwnie,' im pochyło' ć jest lagod.niej za, tern bardziej będą. 
odstawały od siebie. Warstwice dają. tylko obraz schodko
v<y, t. j. przedstawiają teren,. jako. złoż~ny z tarasów, p~ę
trzą.cych się jeden nad drugim (f~g. 6 i 7) . Dla p~ktow 
\vięc leżących na samych warstwicach, plan warstwicowy 
pozwala dokładnie określać wzniesienie, natom~ast ~la ~un
ldów pośrednich byłoby to wó czas tylko w rowne1 mierze 
możliwe, gdyby pochyłość terenu w zędzie była jedn~-
tajna, co wszakże, jak .każdemu wiadomo, w naturze me 

zawsze ma miejsce. Nie znając zaś wysokości owych pun
któw pośrednich , nie możemy też nic P?Wnego wniosko
\vać o ukształtowaniu nierówno' ci, leżących między war-
twicami. 

Dodatnią. stroną metody war twicow~j jest to, że umi~
j ętnie tosowana nie psuj w:yrazisto~~i rJ'."sun~u ytuacy~ -
nego (szkieletu) i pisma, - u1emną..' iz rue~os? dokla~e 
oddaje rzeźbę naziomu, co się da1e szcz~golrue dotkli~ie 
uczuć, gdy teren jest pomarszczony w liczne drobne rue
równości. 
• Dla spotęgowania wrażenia plas\yczności zaczę~o ,w_ o
tatnich czasach pasy międzywar twicowe nakładac rozne

mi barwami albo ustopniowanymi tonami jednej barwy 
lub też pa~ barw. Tak wykonane mapy warstwicowe 
nazywają się hypsometrycznemi. . 

36. Kreski orograficzne (pionowe, szrafy - Vertikal
chraffen, Bergstriche). Metoda przed tawi~nia nierówno-

, ci terenu rysunkiem kreskowym, wynalez10na przez sa
kiego majora Lehmanna pod koniec XVIII stulecia, zyskała 

w naszych czasach najszersze za tosowanie na mapach to
pograficznych, zwłaszcza woj k?wych .. Metoda ta polega 
na cieniowaniu pochyłych powierzchni zapomocą kresek, 
tern ilniejszych, im większy jest stopień pochylenia. Za
. ada jest w krótkości na tępują.ca. 
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Wyobraźmy obie teren, którego każd, punkt je t 
o 'wietlony promieniami, padającymi pro topadle z góry. 
Wtedy powierzchnia, mniej odchylona od plaszczyzny po
ziomu, więcej odbierać będzie promieni światła, niż tej sa
mej objętości powierzchnia bardziej stroma (fig. 9). In
nemi słowy: im więk zy kąt nachylenia, tern mniejsza ilość 
promieni padać będzie na jednostkę powierzchni, - albo też , 
wyrażając się ściśle matematycznie: stopień o'wietlenia 
zenitalnego jest w prostym stosunku do dostawy (cosinus) 
kąta nachylenia oświetlonej powierzchni. 

N a tern założeniu opiera się metoda kreskowania, po
legają.ca na przedstawieniu rzeźby terenu przez odpowie
dni rozkład światła i cienia za pomocą. rysunku kresko
wego (fig. 10). Jasny kolor papieru oddaje pełnię światła , 
przeto poziomo położona płaszczyzna ukazuje się na kar
cie zupełnie białą,. 

Pochyłość, zawierająca z poziomem kąt 90°, po
winnaby być przedstawiona pełnym cieniem, t. j. 
w tonie zupełnie czarnym, a dla kątów pochylenia 
między O i 90° należałoby stosować skalę 89 tonów 
coraz to ciemniejszych. 

Atoli praktyka nie kusi się nawet o taką ścisło ' ć 
matematyczną.. Przyczyną tego jest z jednej stron)' 
trudno' ć technicznego wykonania tylu różnych od
cieni, z drugiej zaś wzgląd na to, że stoki o wielkich 
kątach nachylenia napotyka się tylko na szczupłych 
~tosunkowo obszarach wysokich gór, przeważnie ska
listych, nieprzystępnych dla ogólnego ruchu komu
nikacyjnego i niezdatnych dla celów kulturalnych 
i dla działań wojennych. Uważa się więc za dostate
czne, pochylenia, przekraczają.ce pewną granicę -
np. ką.t 45° lub 35° - tonować w jednakowej sil , 
a tylko mniej ze pochyłości rozróżniać ustopniowa
nem według pewnej określonej kali cieniowaniem. 

Wytyczną do ułożenia takiej kali, opartej na 
podstawie ścisłej, matematycznej, podaje następu
ją.ce rozumowanie. Jeśli siła cienia (głębokość tonu) 
ma jednostajnie wzrastać z pochyleniem powierzchni 
aż do pewnego kąta maksymalnego, - nazwijmy 
go z, - to należałoby stworzyć tyle różnych tonów, 
ile stopni zawiera kąt maksymalny. Najprostszym do 
tego sposobem będzie podzielenie jednostki powierz
chni na z równych części; zacieniowując tyle z tych 
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części, ile wynosi liczba stopni kąta nachylenia a , 
otrzymałoby się z różnych tonów cieniowania, od 
najsłabszego do najsilniejszego. Stosunek cienia do 
światła, więc na mapie: koloru czarnego do białego, 
byłby wtedy a: (z-a) przyczem a oznacza ilość sto
pni, zawartych w kącie nachylenia powierzchni. N a 
takiem rozumowaniu oparta jest skala kreskowania, 
przyjęta dla austry ackich map wojskowych, jednakże 
w praktycznem zastosowaniu ulega dalszemu jeszcze 
uproszczeniu,jak to niżej zobaczymy (nr. 41). 

Cieniowanie pochylonych do poziomu powierzchni do
konywa się za pomocą kresek czyli szraf. Rysując je to 
grubiej i gęściej, to cieniej i rzadziej, stosownie do kąfa 
nachylenia przedstawianego terenu i do obranej skali to
nów, kartograf usiłuje daną przestrzeń nałożyć równomier
nie taką masą cienia, jaka jej odpowiada. 

Jeśli w tem kreskowaniu ściśle zachowa przyjętą. 
skalę cieniowania, co jednak nie jest łatwe, to gru
bość kresek i szerokość przerw między niemi (inter
wałów) powinna odpowiadać stosunkowi a: (z-a). 

Miarą pochylenia terenu w każdym jego punkcie jet 
kąt, jaki zawiera z poziomem linia najsilniejszego spadu, 
przez tenże punkt przechodząca. Jest to owa linia, po któ
rejby spływała woda, niepowstrzymana żadnemi przeszko
dami. Skoro więc kreski orograficzne mają w pierwszym 
rzędzie wyrażać swą grubością kąt pochylenia terenu, kon-
ekwencya wymaga, by nadawano im wszędzie kierunek, 

w którym teren obniża się lub podnosi, a zatem kierunek 
linii spadowych. Dopiero tak wyrysowane kreski zdolne są 
uwidocznić plastycznie kształt i wzajemne położenie ścian , 
ograniczających bryły topograficzne czyli formy wypukle 
powierzchni. 

Ze stosunku, jaki zachodzi między liniami spadu i kre
skami wynika dla rysunku karty ta ważnśł' zasada, że jak 
każda linia spadowa przecina pod kątem prostym wszy
stkie warstwice, po drodze napotykane, tak i kreski orogra
ficzne muszą być prostopadłe do warstwic w punkcie prze
cięcia się i nawzajem. Mówimy: w punkcie przecięcia się -
gdyż jasnem jest, że między nieco dalej od siebie ods~a
jącemi warstwicami linie spadu, zależnie od rzeźby naz10-
mu, mogą. mieć najrozmaitszy kształt, prosty lub krzywy, 
i najrozmaitszą też długość. To też kartograf zwykle na
przód rysuje możliwie gęstą sieć warstwic pomocniczych, 
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a potem dopiero wykre 'la prostopadle do nich kreski w tej 
grubości i gęstości, jaka odpowiada kątowi nachylenia da
nej czę ' ci terenu. 

Metoda kreskowania ma wobec metody warstwic tę za
letę , że z jednej strony umożliwia oddanie na karcie całej 
konfiguracyi gruntu wraz z drobnymi nawet szczegółami 
morfologjcznymi, z drugiej strony swym kontra tem między 
światłem a cieniem, tj. kolorem białym a czarnym, łowem 
pla tyką ry unku ułatwia wielce pracę wyobraźni w odtwa
rzaniu przedstawionego na karcie terenu. Wymaga jednak
że wielkiego trudu i dużej biegłości w rysowaniu. Niekiedy 
też wpływa kreskowani ujemnie na czytelność rysunku 
ytuacyjnego lub zmu. za wpro t do jego obcięcia. łu
zny jest i ten zarzut, że rysunek terenu o ilnie nachy

lonych tokach, wykonany tą metodą, daj obraz zbyt 
ciemny, jednostajny, a przez to nie wyrażający do tate
cznie całej pla tyki terenu. 

37. Tuszowanie (szumerowanie, wi zerowani , lawowa
nie - Schummermanier, Lavierung). Metoda ta polega na 
przed ta wianiu pochyło' ci gruntu przez odpowiednie cie
niowani ich na ry unku bądź za pomocą. pendzla i tuszu 
lub farby , bą.dź też , gd, r chodzi o zdjęcie pobieżnego szki u 
w polu, za pomocą pro zkowanego grafitu lub kredki i wi-
zora (rozcieracza) (fig. 11). I dla tej metody obowiązuje 

za ada . by głęboko ' ć tonu ( iła cienia) była w to unku pro
stym ]o ką.ta pochylenia powierzchni. 

~po ·ób ten oddawania to unków morfologicznych te-· 
renu za pomocą kontra tu światła i cienia zaleca się sil
nym efektem plastycznym. Nie odpowiada j dnak wyma
ganiom 'ci lej nauki, gdyż uniemożliwia dokładne obli
czenie punktów nie kotowanych na pod tawi tego, co ma
pa zawiera. Nadto dokładne wyrażenie drobniej zych form 
powierzchni tą. metodą. je t nie łychanie trudne i żmudne. 
Dla tego metoda tu zowa ma zasto owanie przeważnie 
wtedy tylko, gdy chodzi o zobrazowanie z grubsza okolicy, 
w której nie przeprowadzono je zcze dokładniej zych po
miarów wysokości. 

W austryackiej kartografii wojskowej pow ż zą metodę 
·tosuje się w rysunku nagich skal, lodowców i pól śnie
gowych, i to na planach zdj ~cia oryginalnego i na mapach 
detalicznych, wykonanych w podziałce 1: 25.000 (np. na 
mapie Tatr wschodnich). Prócz tego na mapie generalnej 
te części półwyspu bałkań kiego, dla których brak jeszcze 
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dokładniejszych zdjęć, przedstawione ą, w calo 'ci me
todą, tuszową,. 

B. RYSUNEK TERENU NA MAPIE ZCZEGÓŁOWEJ. 

38. Metoda rysunku. Na mapie specyalnej teren przed
stawiony jest metodą, skombinowaną,, mianowicie za po
mocą, warstwic, kresek i kotowania (cechowania podaniem 
wysokości) odpowiedniej ilości tosownie wybranych pun
któw. Jednakże stromego terenu skalistego w wyższych 
górach (Alpach, Tatrach) nie cieniuje się kreskami oro
graficznemi, lecz oddaje rysunkiem podobnym do tego, jaki 
się otrzymuje metodą, lawowania. Lodowce zaś przedsta
wia się poziomnicami o nieokreślonej wysokości; rysuje się 
te linie w różnej grubości i gę tości, stosownie do. ką.ta po
chylenia powierzchni lodowca, by tym sposobem lepiej 
uwidocznić jej ukształtowanie. Nieznaczne nierówno' ci 
terenu zaciera się w rysunku o tyle, o ile to potrzebne dla 
łatwiejszego rozeznawania form głównych, jakoteż ważniej-
zych form drugorzędnych. 

Znaczenie znamion wysokości czyli kot wyłożyliśmy 
obszernie już w nr. 8, 13 i 16; inne elementy rysunku te
renowego, stosowanego na mapie specyalnej, wymagają, 

jeszcze bliższych objaśnień. 
39. Warstwice. Na mapie szczegółowej rysuje się tylko 

warstwice stu- i pięćdziesięciometrowe, pierwsze silniejsze
mi i pełnemi, drugie cienko kreskowanemi liniami. War-
twice 100-metrowe uwidocznia się po całym obszarze, ob
jętym mapą,, 50-metrowe tylko w okolicach o terenie ła
godnie pochyłym, na którym warstwice 100-metrowe już 
znacznie od siebie są, oddalone. 

Wprawa w rozeznawaniu linii war twowych i ich prze
biegu jest pierw zym warunkiem nabycia biegłości w szyb
kiem i trafnem pojmowaniu stosunków morfologicznych 
terenu. Ile razy wą,tpliwość zachodzi, czy dana linia przed
stawia warstwicę lub co innego, oryentować się należy we
dług innych wskazówek, podawanych przez rysunek mapy, 
zwłaszcza zaś badać przyległe kreski orograficzne, które, 
jak zaznaczyliśmy wyżej, muszą, wszędzie być ustawione 
prostopadle do przechodzą,cych warstwic. Rzecz bliżej obja
śnią, następują.ce przykłady. 

Dokoła koty trygonometrycznej na Jankowie (obacz 
wycinek mapy pec. !) snuje się krzywa, pełna i zamknięta 

) 

5,-

linia, która tu i owdzie poprzecinana je t pro topaclie kre
kami. Jestto linia war twy 100-metrowej czyli „warstwica 
tumetrowa". Jakaż jej warto'ć absolutna? O niej poucza 

dopisana obok trójką.ta kota 709. Bacząc bowiem na to, 
że warstwica jako zamknięta linia okrąża punkt 709, a koty 
podane po drugiej jej stronie, na zewną.trz , tojąc , opi -
wają. na niż ze wy oko' ci, wno ić wypada, że owa linia 
oznacza poziom 7 O m., czyli je t war twicą 700 metr6w. 
Z tego wynika, że caly teren, tą. linią. zamknięt "'", ięga 
ponad 700 m. bezwzględnej wy oko' ci, a punktem najwyż
szym czyli szczytowym je t skotowan. punkt tr 'gonome
tryczn . N a takie punkty bowiem wybiera się zwykle 
punkta górują.ce, z których roztacza ię do odny widok 
na wszystkie trony, umożliwiają.cy celowani in. trumen
tem ką.tomierniczym do okolicznych punktów tryangula
cyjnych. 

chodząc z wierzchołka Jankowa ku T r zowowi, prz -
chodzimy przez wycllużone białe pole, zamknięte znmvu 
linią. krętą., ilnie wyginającą. się w . tronę Terszmrn. Po
nieważ je t nieprzerywana, uważać ją. mu. imy za war
stwicę 600 m. Cały więc pas terenu, położony między tą. 
linią. a poprzednią. warstwicą., '~znosi się ponad 600 m. 
Tuż za warstwicą. 600 m., po. tępują.c dalej ku południowi 
spotykamy kotę 348. I oto mamy prawdzian, twierdza
ją.cy, że dobrze odczytuj my linie war twicowe. Następna 
war twica, na'laclująca k ztałt li' cia przed tawia po
ziom 500 m. 

Zbliżając się teraz ku pierw zej kapliczce, toją.cej za 
Terszowem od strony ~ tarego i ambora, natrafiamy na 
dwie linie prawie równolegle do iebie, i o ile na pierw zy rzut 
oka można poznać obie prz cięte pro topac.Uemi kre kami. 
Co to za linie? Jedna z nich musi być war twicą 400 m. · 
upewnia nas o tern umie zczona nieco dalej na północ 
kota 382 (cerkiew), gdyż kierując ię ku niej, gdzie' po 
drodze przekroczyć mu imy war twicę 400 m. Któraż ·więc 
z obu badanych linii jest tą warstwicą., a która nią. nie jest? 
Otóż śledząc dokładnie dal zy bieg obu linii na płn. i na plcl., 
przekonywamy się, że linia zachodnia wije się dalej nie
przerwanie, przecinając zaw ze kreski pod ką.tern pro ·tym, 
podczas gdy linia wschodnia urywa się w kolanie dróg ko
munikacyjnych pod Terszowem. Nie ulega zatem wątpli
wo' ci, że linia, biegną.ca po stronie zachodniej, je t \Yar-
twicą, 400 m. 
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Warstwice w przyrodzie , ą, liniami zamkniętemi. Za
tem także ich rzuty na mapie nie powinnyby być nigdzie 
przerwane. ,Jednakże, by nie p uć wyrazistości planu sy
tuacyjnego i nie dać powodu do pomyłek w interpretacyi 
znaków topograficznych, nie rysuje się war twic a) we
wnątrz zamkniętych osad, podwórzy, małych ogrodów 
i cmentarzy; b) na płaszczyznach wodnych; c) między li
niami równoleglemi sygnatur, używanych do oddawania 
dróg komunil?acyjnych ; d) na znakach grobli, tam, ro
wó,,·, rozpadlin, wąwozów , murów ochronnych i sztucznych 
obrzeżeń wód. Nie wkreśla się zupełnie warstwic 100 i 50 
metrowych w rysunek kał i lodowców. Ponieważ skut
kiem podziału mapy na arkusze warstwice na brzegach 
i:;i~ urywają, , clopi uj ię na tychże brzegach wartości abso
lutne przy każdej urywającej ię war twicy stumetrowej . 
(Na clołą.czonym w~rcinku tego zaniechano). 

Przykład war ·twioy :50 metrowej podaje na z wycinek 
obok • 'tarej Soli. Wychodzi ona od cmentarza, biegnie 
przez znak kościoła trygonometrycznego (kota 352), zwraca 
si~ na południ , zatacza następnie 4 male luki, kieruje się 
znowu na pólnoc, biegną,c równolegle do drogi gospodar
czej przechodzi przez cyf;ę 2 wymienionej koty, zwraca 
się na w chód ku napi owi , 'tararopa· , przerzyna pierw-
ze 3 litery tego wyrazu, by na ·tępnie skręcić się znowu 

ku go ~ ci1.'1cowi 1 kl. Zbliżyw zv się na 9 mm. do kółka 
koty 416, gubi się ta war ~twic~. Lecz dalszy jej ciąg po
jawia ię o 3 mm. na południo-w chód. Bardzo wyraźnie 
oddano ją, tam gdzie okrąża od północy i wschodu wyraz 
„Buczów' ". Widać ją znowu na płd. od napisµ „Jasie
nica p.''. .Jestto wcią,ż ta sama warstwica. Ze znamion wy-
·oko 'ci, umie. zez onych po jej bokach i z ą iednich war
twic 100 metrowych wynika, że warto ' ć ab olutna jej 

wyr10 i 3;)0 m. 
Po. uwając · ię z pod szczytu, zwanego Kundeskią, (punkt 

trygon. 66 ) w kierunku póln.-zach. po drodze gospodar
skiej k1,1 Po ·adzie Niżnej, przekraczamy po kolei 3 warst
wice 100 metrowe, coraz to niż ze. Pierw za z nich, war
tości 600 m. , przebiega o jakie 5 - 6 mm. od litery począt
kowej wyrazu „Kunclie ka'". Drugą,, leżą.cą w poziomie 
• '300 m. , przecinamy tuż przed napisem „Stary Sambor" . 
Przez trzecią, wre zcie, linię 400 m. , przechodzi droga tuż 
za tym napi em. 

Przy kościele, kotowanym wysoko'cią, 347 m. , na za-
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chodnim kraf1cu tra zewie, odnajdujemy znowu war
stwicę 350 m. Przekraczamy ją., kierując się z kościoła 
trygon. w Straszewicach na południe drogą go podarczą 
ku „Lasowi wielkiemu". 

Układ warstwie, jeśli zarazem uwzględnimy cechy wy
soko' ci, daje nam dokładne wyobrażenie o tern, na które 
strony i pod jakim średnim kątem nachylenia teren się 
wznosi lub opada. Linie warstwic tej amej warto' ci wzglę
dnej (ekwidystantne), gdy w jednakowych lub prawie j -
dnakowych odstępach (rzutowych) są, wyry owane, wska
zują,, że ogólna pochyłość gruntu na danym ob zarze je t 
jednostajna (fig. 12). Wzra tające z góry na dól od tępy 
międzywar twicowe oznaczają. tok wklęsły, malejące w tym
że kierunku - stok wypukły. 

1 'topień pochylenia terenu da się z planu war twic ozna
czyć tylko ogólnikowo i porównawczo. Im więcej war
stwice ekwidystantne - mówimy tu zaw ze o wyrysowa
nych rzutach - zbliżają, się do siebie czyli im mniej zą, 

jest odległość prostopadła war twic, mierzona na linii naj
większego spadku, tern silniejszy też je t spad zbocza 
i przeciwnie. Tam, gdzie dwie lub więcej warstwic zbiega 
się w jedną, linię, przed tawiają, ścianę pionowo opadającą. 

Przebieg warstwic pozwala także określać pochyl nia 
linii , ytuacyjnych (fig. 13). Drogi, ścieżki, brzegi la ów, 
które na rysunku mapy mają. kierunek równoległy, do naj
bliż zych z obu stron warstwic, biegną, w naturze po grun
cie poziomym. Jeśli przecinają, war twice pod kątem pro
stym, mają, to samo pochylenie, co tok w tern miejscu. 
Jeśli zaś ukośnie krzyżują, się z war twicami, nachyleni 
ich do poziomu jest tern łagodniejsze, im mniejsze są, kąty 
ostre, jakie zawierają, z war twicami. Można obie te sto
sunki dobrze uzmy łowić na książce , na wpól otwartej, 
t rzyma~ej grzbietem do góry. 

40. Cwiczenia. 
1) Przez jakie warstwice 100 metrowe przechodzi po

dróżnik, podążający z Starego ambora przez Wo ł cz do 
Strzelbie 1 

2) Wyśledzić przebieg warstwicy 400 m. w dolinie Ja
błonki pod Czereśniskami . 

W którem miejscu ta linia przechodzi z jednego brzegu 
rzeki na drugi 1 , 

3) Jakie war twice przerzyna kolejno granica powiatu 
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politycznego, przechodzą.ca przez dolą,czony wycinek mapy 
pecyalnej ~ 

4) Jaki stopień względnego pochylenia średniego ma 
każdy z 3 odcinków międzywarstwicowych drogi gospo
darskiej, wiodącej z Kundieski do Posady Niżnej 1 

5) Ktoś zamierza z Terszowa udać się przez szczyt 
Jankowa (709) do trzelbic drogą dowolną (nienaryso
Yaną), któraby miała jak najłagodniejsze spadki. Wskazać 

na mapie, którędyby iść powinien! 
41. Kreski orograficzne (szrafy). Zasadę kre kowania, 

przyjętą dla mapy specyalnej, poznajemy z t. zw. skali 
normalnej kreskowania (N ormalschraffenskala), podanej na 
tablicy znaków. Skala ta zawiera 10 tonów czyli odcieni 
kreskowych. Pierwszy oddaje nachylenia terenu niżej 5°, 
drugi pochyłości, zawierające z poziomem kąt od 5o do 100, 
trzeci ką,ty od 10° do 15° i t. d. Odcień ostatni, najciem
niejszy, stosuje się dziś bez różnicy dla wszystkich kątów 
pochyłości począwszy od 45° w górę. Tonem pierwszym, 
najjaśniejszym, oddaje się lekkie nierówności gruntu, któ
rych kąty nachylenia wynoszą przynajmniej 2° a nie do
sięgają 5°, jednakże tylko na terenie płaskim lub słabo 
rozczłonkowanym. (Obacz kreski dokoła napisu „ trasze
wice'' w dolinie naddniestrzańskiej ! ) 

Stosunek cienia do światła, grubości kresek do przerw 
między niemi czyli do interwałów, unormowany jest w na
stępujący sposób: 

Dla kątów nachylenia 
wynoszących: 

5- 10° 
10- 15° 
15-20° 
20-25° 
25-30° 
30- 35° 
35-40° 
40-45° 

od 45° wzwyż 

Kreska ma się do inter
wału jak: 

8:72 (1:9) 
. 13:67 
18: 62 
23:57 
28:52 
33:47 
38:42 
43: 37 
48: 32 (3: 2) 

Z powyższej tabeli widać, że przy ustalaniu to
nów skali według stosunku o:: (z-o:) podstawiono za 
niewiadomą z stałą wartość równą 80, za niewiadomą. 
ex zaś wstawiono dla każdej seryi pochyleń tę ilo 'ć 
topni, jaką. zawiera ką.t średni danej seryi. 

. " 

• 

;)!) 

Według tej skali należy dla w zystkich nachyle11, 
z wyjątkiem nie dochodzących 51>, prze trzeń 1 cm. 
pokryć równomiernie 21 kreskami. Na ł~~z_ną szero
kość jednej kreski i przynależnego do ' meJ interwalu 
białego przypada wtedy ~~ = 0.476 mm. Dzieląc tę 
przestrzeń na O równych części, otrzymujem. dla ka
tlej czę' ci ~ = _] mm. Mnożąc z aś tę warto' ć przez 

'.H .80 168 
pierwsze liczby sto unków, przyjętych dla każdej ser)ri 
pochylo ;ci, otrzymujemy szeroko'ci, jakie powinny 
mieć kreski w poszczególnych tonach skali. Dla ką
tów nachylenia więc od 3-10° wypada zerokość je-

dnej kreski = 1!8 
mm., dla kątów od 10- 15° = :6~ 

mm„ dla kątów od 15- 20° = 
1

1

6

8 mm. it L Ponieważ 
za', jak z tego widać , grubość kre ek w dwóch na tę
pujących po sobie tonach różni się tylko o 1~8 = O· 3 
mm„ jasną jest rzeczą, że nawet najbystrzej ze i naj- ' 
bardziej wyćwiczone oko nie jest w tanie rozpoznać 
dokładnie i nieomylnie tonu skali, jakie kreski wtem 
lub owem miejscu ry unku wyrażają. Na domiar złego 
kreski nie zaw ze ry owane są. w tej grubości jaka 
ściśle odpowiada skali, często bowiem kre ' li ię je 
w nieco silniej zym tonie dla lep zego uwydatnienia 
charakteru morfologicznego terenu. Wreszcie przy 
odbijaniu kart ton rysunku terenowego może doznać 
o łabienia lub wzmocnienia dochodzącego 20- 30°/o. 
Z tego wszystkiego wynika, że przy obliczaniu kątów 
pochylenia z rysunku kreskowego należy zaw ze kon
trolować ton kresek innemi danemi hyp ometry
cznemi, przedewszystkiem warstwicami. 

W praktyce wystarcza zupełnie, je'li ię umie roz
różniać między obą ton kreskowania, odpowiadają.ce 
przyrostowi kąta nachylenia o 10°. Po lużyć może do tego 
następują.ce zestawienie. 

Dla kątów pochylenia: 

a) od 5 -15° 
b) 15 -25° 
c) „ 25 -35° 
d) " 35 -45° 

stosunek kre ek do in
terwalów ma się mniej 

więcej jak: 

1:7 
1:3 
1:2 
1: 1 
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Przykłady: 

do a): Rzęd kresek, okalają.cy bezpo'rednio kotę 543 
leżą.cą. na płn. od Czereśni k. ' 

do b): Kreski pod literą. „w" napi u „Janków". 
do c): Kreski pod literami ,;nk" tegoż napisu. 
do d): ~eski w pobliżu, płd. kra~ędzi mapy, na lewym 

brzegu Dniestru, w samym srodku między kotami 500 i 373. 
Rozbierali'my tutaj skalę normalną. kreskowania, sto

sowa~1ą. na w:ydaniu mapy specyalnej, będącem obecnie 
w obiegu: Atoli dla przyszłego wydania tej że mapy ułożono 
~, .ostatmch czasach. ni~co p~o tszą. skalę, bo obejmują.cą. 
JUZ tylko 7 tonów. ciem~wama. Opuszczony jest pierwszy 
to1;1 do~y?hcz~ ?we3 skah (dla nachyleń niżej 5°), ostatni 
za : na3ciemmeJsz:y, .stosowany być ma do kątów nachy
lema, począ.w zy 3uz od 33° wzwyż. Podajemy tę skalę 
obok mapek. 

Przy czytaniu rysunku . zrafowego należy mieć przed 
oczyma następują.ce prawidła: 

1. Kreski orograficzne wskazują w zędzie kierunek naj
krót zego padu. 

2. W którym kierunku teren zakreskowany się wznosi 
a, w ~tórym opada, p~znaje się po najbliższef ~nii wodnej 
(rzeki, potoku, , tawu itp.). Tak np. kre ki przy kocie 316 
~na płn. o~ Torszynowic) jedne zwrócone są. ku Jasienicy, 
mne ku Solnemu potokowi. Teren ·więc zakre kowany 
spada ku obu tym strugom wodnym. ' 

3. Każda linia, tak wykre'lona, że przecina kre ki pod 
k~ten: pro ty~ , ł~czy punkty jednakowej wysokości, czyli 
biegme w poz10mie. Często do obliczenia wysokości pe
wnych ~mnkt?w pomaga my'lowa konstrukcya takich 
,,war tw1c pos1łkowyc~" · Jeśli np_. z punktu 548, leżącego 
n~ pł~l.. wsch. o~ wierzchołka Jankowa, poprowadzimy 
w .mysh na lew? i na prawo warstwicę posiłkową , odnaj
dziemy w zy tlue punkty tej amej wy okości. 

4. Ka.żela linia, na którą. kreski natrafiają. pod kątem 
o. trym , 3est . p.och;ylona do · poziomu. W którym zaś kie
runku, taka hma .~ię podnosi, a w którym opada, z innych 
wskazowek osą~zw trzeba. Tak np. droga gospodarcza, wio
dąca od cerkwi trygonometrycznej w tarym Samborze 
do koty 5~1 , wznosi się w tymże kierunku, gdyż po pierw-
ze, kreski. (zwłasz~za od strony pld.) zderzają. się z nią 

pod ~ątami, o ~r;ym1 , a po drugie, droga wybiega z doliny 
nadme trzanskieJ , z punktu, położonego w poziomie 358 m., 

• 

a dąży ku punktowi wzniesionemu na ;321 m. n. p. m. 
(Por. też nr. 43). 

harakter morfologiczny terenu zależy nietylko od sto
sunków wysokości jemu właściwych, lecz także, i to w wyż-
zym może stopniu, od kształtu poszczególnych nierówno

, ci, na nim wyrzeźbionych , tudzież od po obu organiczne
go ich powiązania w jedną. cało ' ć krajobrazową. (chorogra
ficzną.). Śród niewyczerpanego i' cie bogactwa form, \V ja
kie układa się powierzchnia ziemi, wyróżniać jednak mo
żna pewne elementarne twory plastyczne, pewne wybitnie 
zasadnicze typy, do których przeważna czę' ć innych jako 
ich modyfikacye, da się sprowadzić. Ogóh1e rysy budowy 
morfologicznej gór np. i dolin będą. wszędzie te same, ró
żnice jednostkowe będą. tylko wynikiem odmiennego u to-
unkowania wzajemnego poszczególnych elementów kła

dowych, silniej zego rozwinięcia jednych kosztem drugich 
i naodwrót. 

Duży obszar powierzchni może się odznaczać rzeźbą 
niezwykle urozmaiconą., gdy jednak tej rzeźbie z blizka ię 
przyjrzymy, nieraz ze zdziwieniem spostrzegamy, że przy
roda za pomocą. nie więcej jak dwóch lub trzech form za
sadniczych, modelując je tylko w tysiączne waryanty, zdo
łała stworzyć krajobraz, czarują.cy bogactwem i iłą. wych 
kontrastów. 

Charakter typowy owych form zasadniczych wyraża 
się oczywiście także mniej lub więcej plastycznie na mapie 
topograficznej. Każdej formie odpowiada pewna określona 
kombinacya znaków rysunkowych, dają.ca figurę symboli
czną. o osobnym typie, mniej lub więcej jednostajnym 
w ogólnych zarysach, obraz rzec można, prawie szablonowy, 
który zawsze ma ten sam ogólny charakter rysunkowy, 
a zmienia się tylko w szczegółach składowych, sto ownie 
do kształtu indywidualnego każdej jednostki morfologi
cznej. 

Mówiąc o formach terenu, nie będziemy uwzględniali 
nagich skał i lodowców, gdyż mapy dają tylko schematy
czne ich przedstawienie. 

42. Formy terenu. Najrozmaiciej względem poziomu 
i względem siebie ułożone powierzchnie, płaskie i krzywe, 
poziome i pochyłe, stykając się swemi krawędziami, wy
twarzają owe wypukłości i wklęsłości górnej warstwy ziemi, 
które nazywamy formami terenu. Nieprzerwane działanie 
powietrza i wody rzeźbi je i przekształca stopniowo, aż 
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wkońcu stają. się formami stałemi, ale o stałości tylko 
wz?lęcii:ej. Na, ~ażdorazowy charakter tych form wpły
wa3~ mety~o s?i~ny ~zą.~t~owe, składają.ce całą. powierz
chni~, a~e memme3 takze linie, w których te ściany się scho
dzą. i kto~e w. naturze zwykle dość wyraźnie się uwydatniają.. 

1). Rownin_y (Ebenen). Są. to obszary zupełnie płaskie 
łub meznaczme tylko urozmaicone nierównościami. 

Na 1?apie spec; ~osta~ia się równiny niewykreskowane. 
J e~ak~e poch~łosci lekkich wzdęć i fałdów naziomu, jeśli 
za';leraJą. z poz10~em przynaj~ej ką.t 2°, uwidocznia się 
clelik~t~em: szerokiem, kresk?wamem (t~n pierwszy skali). 
Brzezki (Rideaux) zas, t. J. nagłe, naJwyżej 2 metrowe 
spad.y t?re~u, n~ teren~e zresztą. płaskim, oddaje się rzę
dami khnkow, me powiązanych linią.. 

. Ró~y, nieznacz~ie ~do ~O? m) wzniesione nad po
wierzchmę morza, zowią. się nizinami (Tiefebenen) wyżej 
położone w~żyn~"}'i .(Hochebenen, Plateaus). ' 

2) Wynioslosci Jednostkowe, samoistne (Bodenerhebun
gen). 

Naz:y;vają. się pr:uórk~mi, wzgórzami (Hiigel) jeśli ich 
w1sok?sc względn~ J,e~t meznaczna (mniejwięcej do 200 m.), 
gorami (Berge), Jesli dochodzą. znaczniejszej wysokości 
w~gl~dneJ. Zresztą. określenia te nie w jednakowem rozu
mie?Iu sto~ow~ne by:vają ~ różnych okolicach, a powsze
~h:r.ne przyJęteJ ~ramcy :rmędzy pagórkiem a górą w ści
sleJszem znaozemu dotąd niema. 
, w. każ~ej. ';yniosłoś?i można rozróżniać formy części 

gorneJ, ozęsm sro,~o-~eJ \zbocza) i części dolnej (stopy). 
?:) Forrr:y c~ę.sci g?rne1 ~Oberteil). Najwyżej położona 

częsc wymosłosci moze byc punktem albo bardzo mała 
pl.aszczy~ną. albo linią. poziomą. albo wreszcie płaską. po~ 
wierzchmą.. tą.d spotykamy: 

W~erzcholki kopu~te,. kopuły, kopy, kopice (Kuppen) , 
na ktorych teren ~ naJwyzszego punktu, zwanego szczytem, 
opada na wszystkie trony. 

Grzbiety _Poziome (~orizontale Riicken), które mogą. być 
nadto kanc~aste (grame) lub łagodnie wypukłe. 

Plaskowier~hy, płyty wierzchołkowe (Platten), z któ
rych ~awę?z.1 obwodowych teren gwałtownie spada. Ko
puły. i (_m:rneJsze) .kopy, jako wybitne wyniosłości, uwy
datma się star~nme ~a mapach topograficznych, w razie 
P.otrzeby prz~większemem ich wierzchowiny, którą. zostawia 
się zawsze białą. Z kopuł i kop kreski wybiegają, promie-
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nisto na wszystkie strony. Wierzch kopuły ma zwykle 
kształt elipsowaty lub owalny (fig. 14), rzadziej koli ty 
(fig. 15). Na nim musi się znajdować szczyt kopuły. . 

Przykłady kop na mapie: Kundieska 668, Wosłycz 521, 
Bzanie 458 i wiele innych. 

Boki wierzchołka kopulastego lub kopiastego mogą być 
albo wypukłe, albo jednostajne lub nawet wklęsłe, albo 
wreszcie wypukłe z jednej a wklęsłe z przeciwej strony. 
W pierwszym wypadku wierzchołek nazywa się kopą w ści
ślejszem znaczeniu (fig. 14 i 15), w drugim - stożkiem 
(Kegel) (fig. 16), w trzecim - 'rogiem (Horn, Spitze) 
(fig. 17). 

Przykład stożka: Wierzchołek, cechowany kotą. 584 
między W oslyczem a Jankowem . 

Na grzbietach poziomych wypukłych (t. j. poziomych 
w kierunku osi podłużnej, wypukłych w przekroju po
przecznym) zostawia się niewykreskowaną. najwyż zą część, 
której nachylenie nie dochodzi 2°. 

Przykłady: Grzbiet z kotą. 466 na zachód od Bzan; 
grzbiet na płn. od Mrozowie i Waniowic, którym prowadzi 
droga gospodarcza. I inne. 

Co do kresek, natrafiających ukośnie na linię grzbietu, 
pamiętać należy, że każda taka kreska tym końcem, który 
wybiega na białe pole grzbietu, wskazuje ku wyższemy 
punktowi (ku górze). Koniec ten przedłużony przecinalbu 
linię grzbietową. Kąt zaś, któryby powstał z przecięcia, 
musi być otwarty ku dołowi. Na podstawie tego prawidła 
można zawsze osą.~ić, czy linia grzbietowa trzyma się do
kładnie w poziomie, czy też jest nieco nachylona w tym 
lub owym kierunku. Porównaj grzbiet główny Jankowa. 

Płaskowierzchy mają. wierzchowinę prawie płaską i nieco 
rozleglejszą. (fig. 18). 

Przykład: Wierzch, obwiedziony warstwicą. 500 m. mię
dzy Wo łyczem a kotami 5 4 i 464. 

Siodła, lęki ( attel). Są to zagłębienia między dwiema 
kopami są.siedniemi tego samego grzbietu górskiego (fig. 19). 
Punkt najniższy siodła stanowi jego s.pód lub dno. Od dna 
siodła grunt wznosi się ku obu przyległym kopom, opada 
zaś w kierunkach prostopadłych do linii grzbietowej . 

W rysunku wszystkie kreski dokoła siodła układają. ię 
·w wachlarzyki, których strona wypukla (rozbieżno' ci) Z"""-TÓ

cona jest ku siodłu. Kreski bowiem wyrażają. zawsze kie
runek najkrótszego spadu. tąd ymetryczna budowa siodeł 
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wyraża ię w rysunku symetrycznym również układem 
kresek. 

1:'~yklady: iodło widnieje na grzbiecie Jankowa w od
ległosc1 7 mm. na płd.-wsch. od koty 684. Inne 0 5 mm. 
od tamtego na płd. Trzecie o 7 mm. dalej w tymże kie
runku. 

Rozró~niamy a). siodła podłużne (Langensattel), u któ
rych dłu.zsz~ wym1a: przypada w linii, łączącej obie ko
puły są,sied~e; b) siodła poprzeczne ( Quersattel), których 
krótszy wymiar przypada w tej linii· c) siodła ukośne (S h' f 
S„ tt 1) t . ' c ie e a e , us aw10ne skośnie do linii grzbietu. 

P:zykła,dy: Do ~): Kota 376 na płnc. od Waniowic leży 
prawie ,w. srodku s10dła podłużnego. Do b): Kierując się 
z Czeresmsk na płn. ku kocie 543, napotykamy siodło po
przeczne. Do c): N a lewo od Woli koblańskiej 0 4 mm 
płd. od koty 420, widnieje siodełko ukośne. ' · na 

, b) Fo~my zbocza (Abhangsformen). Linię, w której część 
?~r~a ~w1~rzchołkowa) wyniosło' ci styka się ze zboczem, 
J~sli dz1ęk1 n~głemu wzrostowi pochyłości gruntu wyraźnie 
i~ uwydatma na zewnątrz, oznaczamy nazwą obwódki 

~ierzcholkowei (Sa_umlinie, Saum). Rzadko kiedy ta linia 
łe~t ostrą krawędzią. a zazwyczaj wązką. powierzchnią. przej
sc10wą. Zbocze, skłon, stok (Abhang) może być jednostajnie 
pochylon~, wypukłe, wklęsłe, tarasowate lub z różnych 
fo:pm złozone. Te znowu mogą być wypukłe lub wklęsłe. 

a) F?rmy wypukle zbocza (Erhabene Hangformen). 
Grzbiety opadaiące, garby stokowe lub boczne (Abhangs

Ab:alls~u~k~~) (fig. 20, a-e). Są to wypuklizny czyll 
?a. ~zm1~ os01. ~a zboczu, położone między liniami wklę
s~ęc (T~e~enlim~n). Składają. się z 3 sklepionych ścian, 
wierzcli;ii~J czY:h grzb~etowe~ i d"'.'óch bocznych. Według 
szerokosc1 powierzchni grz b1etoweJ rozróżniamy grzbiety 
stoko.we kanciaste (fig. 20) a), bardzo wą.zki z (b), średnio 
wą.zk1e (c), nor~alne (d), i szeroko rozpłaszczone (e). Każda 
~ ~ych ~orm. ~a Je. w rysunku mapy nieco inny obraz. Ró
z~ce. UJawniaJ.ą. się przedewszystkiem w sposobie wygina
m~ się warstwic ku dołowi (ostro, łagodnie), tudzież w roz
miar~ch ką.ta, po~ ja~m kreski po obu bokach linii grzbie
towe) względem siebie są ustawione. 

Mniejszyc~ r~zmiarów i bardziej płaskie garby sto
kowe nazywa1ą. się takżE. grzęd,ami. 

. Prz~kła~y: N~jwyższe piętro wyniosłości górskiej, ogra
mczoneJ dolinami Dniestru, Jabłonki i Leniny, oznaczają, 
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(w ramach naszego wycinka) koty 709 i 6 .4., Z rysunku 
mapy wynika, że jestto grzbiet wypukły, u~v1enczony 3 ko
pami, od których wychodzą. na wszystkie s.trony garby 
tokowe ku wymienionym dolinom a takze w stronę 

lewego brzegu mapy. W całą tę m~sę. gór ką. wrastają na 
rysunku karty od strony dolin wym1em?n~ch _Ja~by drzewa 
rozłożyste, podchodzące wemi rozgalęz1emam1 a~ P?d ~111:ą 
wierzchowinę Jankowa. Są to podłużne zagłębiema, linie 
wklęśnięć, wyżłobione działaniem erozyjnem ' c~ekających 
po zboczach wód deszczowych i roztopów w10sennych. 
Cały ten okrąg gór ki pocięła i rozczłonkowała erozya wo: 
dna na większe i mniej ze garby zboczowe, na mch zas 
jeszcze drobniejsze wymodelowała for~y. I tak w stronę 
południową wybiega z pod koty 684, między oluczką a są-
iednim od wschodu potokiem bezimiennym, wcale oka
zały garb boczny, uwieńczon~ stożkiem ~tam , gdzie prze
chodzi linia brzegu leśnego) i kopą (dale] na płd.), a roz
płaszczający się coraz bardziej w miarę, jak zbliża się ~o 
aościńca 2 kl. Warstwice 600, 500 i 400 m. charakteryzują, 
~gólną budowę tego garbu. Gdzie wyg~ają się i~a ze
wnątrz, ku dołowi, tam wierzch grzbiet~ 1est, łagodme. w~
pukły (w przekroju poprzecznym); gdzie ,za te wyg1ę~1a 
zaczynają przybierać kształt ostrych kątow, tam g~zb1et 
jest wązki. Z grubo' ci kresek jakoteż z od tęp?w. m1ędz~ 
warstwicami lOOmetrowemi możemy dla kazdeJ party1 
terenu obliczyć lub w przybliżeniu ocenić kąt, pod jakim 
teren w danem miejscu się pochyla. 

Drugi garb stokowy ciągnie się od ~erzc~olka Jan
kowa (709) prosto na południe ku zakrętowi Lemnr Karta 
daje do poznania, że zachodni stok tego garbu 1est b~r
dziej stromy niż wschodni. Zbliżaj~c się do warstwicy 
500 m., garb obniża się, tworząc s10dło) poczem znm_vu 
nabrzmiewa w kopę. Na tępnie biegnie poziomo, a grzbiet 
zwęża się coraz bardziej ku . końcowi. 

Trzeci garb zboczowy biegnie od koty 709 ku Te~s~o
wowi. Na stoku jego płn.-wschodnim erozya wyrzezbiła 
liczne grzędy. . . . 

Dalsze grzbiety boczne, opada1ące ku .dolinom .Dme
stru i Ja błonki, wraz z ich drugorzędnemi formami czy-
telnik łatwo rozezna. 

Postoje (Rasten). Tak nazywać będziemy - dla braku 
lepszego określenia - .odcin~i grzb~etów stokowych, uło
żone poziomo lub prawie poz10mo (fig. 21). Rysunek mapy 

5 
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'?raża postoje bialemi. plamami. Niekiedy są one prze
większone dla lepszego ich uwydatnienia. 

. Przykł~dy: Postoje napotykamy na opi anym poprze
dmo tereme na pl~. od koty 557 w 3 miejscach. Na sąsiednim 
od :vschodu g.arbie stokowym znajdują się postoje na płd. 
od lit~r „Ja" i „ó".wyrazu „Janków". Inny postój widnieje 
nad literą „u" napisu „Suszyca rykowa". Ta forma zresztą, 
bardzo często -występuje na terenie górskim. 

~OP_Y boczne. (Ruckfallkuppen). Powstają one, gdy na 
grzb!ecie opad.aJącym lin~a grzbietowa nagle załamie się 
;v. gorę. ~kutkiem tego między kopą boczną, a wyższą czę
sc1ą, grzbietu stokowego regularnie leży siodło. 

Przykłady na mapie są, liczne. Kopą boczną, jest stożek 
nacechowany kotą, 584, między Wosłyczem a Jankowem: 
I~y przyk:ad znajduje się tuż przy kocie 420 obok cer
kwi . w Woli Ko blańskiej. 

Ze?rr: (Rippen). Tak nazywamy podłużne a wą,zkie wy
pu~os?I ~a stokach, rzadko przechodzące 20 m. względnego 
wz~esiema J,>O~ad powierzchnię ogólną, zbocza (fig. 22). 
MaJą.strome smany boczne, a linia grzbietu jest albo kra
wędzi~ta albo bardzo wązka. Formę tę napotyka się często 
w wyzszych górach na gruncie skalistym, np. w Tatrach. 

Nosy (Nasen). Są, to wyskoki terenu na zboczu o nie
wie~ch :ozmiarach, na wierzchu spłaszczone, z prz~du (ku 
dolini~~ ~ p~ bokach stromo opadające (fig. 23). 

R:ozmą ?ię od postojów tern, iż nosy występują gdzie
ko~wiekbą,dz na zboczu, postoje tylko na grzbietach opa
daJą,cych. 

, Tarasy, ter_asy (Terassen). Są, to spłaszczenia na stoku, 
ktorych wymiar podłużny przypada w kierunku równole
głym do biegu warstwic (fig. 24). 

Przy~ład.y: Taras widnieje pod Starą, Solą, na zachód 
od. kaphczkL Przechodzą, przez niego 2 drogi gospodar
~kie,., Inny taras spotykamy między napisem „Posada Wy
zna a kotą, 418. Godny uwagi także taras nadbrzeżny 
wzdłuż Ja błonki. 

. Stopnie (Terrainstufen). Tern określeniem oznaczamy 
śmany, napotykane na stoku, zwykle pod kątem 35 _450 
nach:ylon~, rzadko wyższe nad 6 m. (fig. 25). W rysunku 
oddaJe się tę formę rzędem drobniutkich klinków szer
~z~i końca~i opartych o linię, uwidoczniającą, długość 
I kierunek biegu poziomego ściany. Ostre końce klink6\.,.-
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pokazują, w dól. 1ały znak przypomina k ztalt grzebienia 
lub grabek. 

Przykłady: Na płd. od napisu „Posada Wyżna" wy
biega z kółka koty 418 stopie{1 terenu ku zachodowi, inny 
ku płd.-wschodowi. Trzeci wyrysowany jest po wschodniej 
tronie lasu, położonego między potokiem Krzemianka a ko
tą 506, a na płd. od Woli Koblańskiej. 

~) Formy wklęsłe zbocza (Hohle, vertiefte Hangformen). 
Powierzchnie form wklęsłych są, albo łukowato wgięte 

w naziom, albo przecinają się w liniach największej głę
boko' ci (Tiefenlinien), które są odwrotno' cią linii grzbie
towych. Stąd rozróżniamy: 

Zagłębia, kotlinki, muldy (Mulden). Są to muszlowate 
lub łyżkowate wklęsłości na stoku (fig. 26). Ich dno obniża 
się zazwyczaj łagodnie w kierunku ogólnego spadu zbocza. 
Natomiast ściany boczne są najczęściej strome. 

w rysunku charakteryzują się zagłębia: 1 o wygięciem 
war twic ku górze, ku wyższym punktom terenu; 2° wa
chlarzowa tern ustawieniem kresek orograficznych, tak, że 
wypukłość wachlarzyka zwrócona jest również ku wyżej 
położonym częściom wyniosłości. Tern też różni się wa
chlarz kreskowy, wyrażający zagłębie, od wachlarzyków, 
przed tawiających kopy i grzbiety; u tych ostatnich bo
wiem kreski rozbiegają się ku dołowi. 

Każdy nieco głębiej wyżłobiony ściek wody zaczyna ię 
u góry zagłębiem. Dlatego też forma ta należy do najpospo
litszych i nie brak jej na żadnym terenie górzystym. 

Przykłady: Dobrze rozwinięte zagłębia widzimy w miej
scu, gdzie umieszczony jest napis „Wosłycz". Jedno za
głębie znajduje się po lewej stronie litery W, drugie mię
dzy literami W i o, trzecie ciągnie się od litery o do litery l, 
czwarte przypada nad literami yc. Na stoku południowym 
tego wierzchołka widnieje jedno zagłębie pod cyframi 2 i 1, 
inne nieco dalej na lewo, gdzie droga gospodarska dwa razy 
przecina warstwicę 500 m . 

Każde siodło przechodzi na przeciwległych stokach w za
głębia. Obacz teren, rozciągający się na zachód od szczytu 
Jankowa! 

W cięcia (Verschneidungen). Powstają przez przecięcie 
się dwóch ścian, ku sobie pochyło opadających, i są od
wrotnościami grzbietów kanciastych i wązkich (fig. 27). 
Wyobrażenie o tej formie daje książka na wpół otwarta 

5* 
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i lekko nachylona w linii grzbietu. Wcięcia służą za ścieki 
wodom deszczowym. 

W rysunku wyrażają je kreski z sobą się zderzające pod 
kątem to ostrym, to rozwartym. Im większy ten kąt, tern 
bardziej strome być muszą w naturze ściany boczne wcięcia. 

Forma ta również jest bardzo pospolita na zboczach 
górskich. N a dołączonej mapie przypadkowo skutkiem na
tury przedstawionego terenu nieliczne znajdujemy przy
kłady normalnych wcięć; zastępują je bowiem inne formy, 
bardziej rozwinięte, które w dalszym ciągu bliżej poznamy. 
Wcięcia krótkie, słabo wymodelowane, spotykamy na płn. 
stoku wyniosłości, położonej między Dniestrem a Leniną, 
na zachód od Terszowa; wyrazistsze widnieją po lewej 
stronie litery W wyrazu „Wosłycz". 

Rynny (Rinnen, Siefen). Typ ten pokrewny jest po
przedniemu i powstaje w ten sposób, że na dnie wcięcia 
woda, stale ściekająca z góry, wyżłabia jakby drugie wcię
cie, węższe i o brzegach bardziej stromych niż ściany wy
żej położone (fig. 28). 

W rysunku rynna przedstawia się jako linia ciągła 
(struga wodna), do której skośnie z obu stron przypierają 
kreski orograficzne. 

Powyżej rynny znajduje się zawsze wcięcie, a powyżej 
wcięcia zagłębie. 

Przykłady: Z przerwy, dzielącej litery Y i S napisu 
„Stary Sambor", wybiega rynna na płn. Dwie wyraźnie od
dane rynny przechodzą przez napis „Suszyca rykowa". 
Między wschodnim końcem Straszewie a granicą powiatu 
widać 3 krótkie rynny, parę innych trochę dalej na płd. 

Parowy, wąwozy, jary, wyplóczyska, wyrwy wodne itp. 
Te rowy erozyjne są dalszem rozwinięciem rynien, od któ
rych różnią się szerszem dnem, znacznym kątem nachy
lenia (40° i wyżej) ścian bocznych i wyraźnem zarysowa
niem się krawędzi, w których te ściany przecinają się z po
wierzchnią zewnętrzną terenu (fig. 29 i 30). Topografia 
wojskowa nazywa , , wyrwami wodnemi'' (W asserrisse) takie 
części wcięć i rynien, w których woda poderwaniem bo
ków wyżłobila sobie nieco szersze łożysko. Jeśli takie wyr
wiska zdarzają się na stokach poza wcięciami lub ryn
nami, nazywa je „Racheln" (fig. 30). Parow·y zalesione na
zywają u nas także debrami. 

Wszystkie tego rodzaju rowy erozyjne oddaje rysunek 
karty dwiema liniami ciągłemi, rozmaicie załamanemi, 
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które uwidoczniają przebieg górnych krawędzi ścian bo
cznych, oraz klinkami, wykreślonymi po stronie wewnętrz
nej tych linii tak, by szerszymi końcami opierały ię o te 
linie. Im grubsze i gęstsze są klinki, tern większą wyra
żają padzistość ścian bocznych rowu. Bardzo cz to je
dnak kartograf zamiast rysowania osobnych klinków, prze
dłuża kreski orograficzne stoku poza linie nakrawędne ku 
środkowi zagłębienia, nadając im grube zakończenie. Ten 
sposób rysowania parowów i wyrw wodnych je t też prz -
ważnie uzyty na na zym wycinku. 

Przykładów tego typu morfologicznego zawiera mapa 
niezliczoną. moc. W zystkie prawie ścieki wodne, któremi 
porznięty jest teren między Ja błonką a Leniną, przybrały 
formę tego typu. Dno parowów i wyrwisk zo tawia się 
białem a linię największego wgłębienia uwidocznia się tylko 
wtedy, gdy wyznacza ją potok, stale płynący. Jeśli parów 
oznaczony jest jako suchy ( uchodół), znaczy to, że na dnie 
jego w normalnych warunkach sączy się w najlepszym ra
zie nikła tylko strużka wodna, nie za ługują.ca jeszcze na 
nazwę potoku. 

Doly, otwory ziemne, lejki, doliny krasowe (Gruben, Lo
cher). Są to zewsząd zamknięte wklęsłości (fig. 31). W ry
sunku uwidocznia się te formy, zo tawiają.c ich dno bia
łem i umieszczając najczęściej na niem poziomą kreskę 
„-' (minus), z dopi em średniej głęboko'ci dna. Przy
kładu na mapie dołączonej niema. 

1) Formy stopy górskiej (Formen des BergfuBes). 
topa góry może być w naturze wyraźna albo mniej 

lub więcej zatarta. W pierwszym wypadku uwidocznia ją 
linia obwodowa (FuBlinie), t. j. ta linia, ~d której począwszy 
góra zaczyna ię wznosić z otaczającej równiny, zwai:iej 
podstawą albo podnóżem (Basis). Linię obwodu tworzy więc 
przecięcie się zboczy z podstawą. Biegnie ona wtedy tylko 
w jednym poziomie, je'li sama podstawa jest pła zczyzną, 
poziomą,. W przeciwnym wypadku stopę tanowi mniej lub 
więcej szeroki pas obwodowy, którym stoki zwolna przecho
dzą w podstawę. 

Na rysunku kąt nachylenia, pod jakim zbocze s~lywa 
na podstawę, wyrażają, odpowiednio silnie kreski lub 
klinki. 

Łagodną, stopą ·przylegają do równiny nadniestrzań
kiej wyniosłości, położone na wschód od tra zewie, i garb 

stokowy, opadający ku krzyżownicy traktów po wschod-
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meJ stronie cerkwi trzelbickiej. tromą za ' topą, tacza 
się wyniosłość, zamknięta Dniestrem i Leniną na zachód 
od Terszowa. Tu bowiem linia obwodu stopy oznaczona 
jest klinkami, co jest znakiem spadzistości. 

Pla.skonóża (Zungen). Nieraz ostatnie kończyny dolne 
garbu zboczowego przedstawiają, się na terenie jako nizkie, 
płaszczone, z przodu ledwo dostrzegalne wały. Mamy 

wtedy stopę spłaszczoną, czyli płaskonóże. 
Przyklad: Na stopie spłaszczonej umieszczona je t kota 

403 przy napisie „Lenina p.". Inne płaskonóże podaje 
mapa na zach. krańcu Straszewie obok cerkwi 347. 

Usypiska napływowe (Muren). Gdy u wylotu dolnego 
doliny, wcięcia, rynny, parowu lub wyrwy woda spływa
jąca z porwanych z sobą materyałów skalnych lub ziemi
stych zbuduje usypisko o wypukłej powierzchni, powstaje 
forma terenu, zwana także stożkiem nasypowym lub na
pływowym (fig. 32). Linia wklęśnięcia dzieli się wtedy na 
dwa ramiona, obejmujące usypisko, podczas gdy wła' ciwe 
koryto wodne w kształcie rowu przerzyna powierzchnię 
u ypiska. 

Przykładu tej formy mapa nie zawiera. Napotyka się 
ją, często w wysokich górach, np. w Tatrach, jako tos 
piarżysty u dolnego końca źlebu. 

3. Doliny. 
Są to zagłębienia o znacznej długości i o łagodnem wo

góle nachyleniu dna. Gdy dno jest bardzo wązkie, powstaje 
wąwóz, rozpadlina, kanion itp. , które oddaje się w ry unku 
tak jak wcięcia. 

Dno doliny, widziane w przekroju poprzecznym, może 
być równe (fig. 33 a), wklęsłe (b) lub wypukłe (c); odpo
wiednio do tego także warstwice będą przechodziły przez 
dno jako linie to proste, to wygięte ku górnemu albo ku 
dolnemu końcowi doliny. 

N a ma pie naszej Dniestr i w zystkie znaczniejsze jego do
pływy, jak Jabłonka, Lenina, Krzemiankaitd. płyną.dolinami. 

4. Formy terenu w związku wzajemnym. Grzbiety gór
skie pod względem morfologicznym przedstawiają się jakby 
rzędy idących na przemian kopuł i siodeł. Linia, łącząca 
punkty szczytów i siodeł, wyznacza kierunek czyli ciąg 
grzbietu. 

P"łaskowzgórzami (Plateaus) nazywamy ro~łożyste wierz
chowiny, składają.ce się z wypukłości o nieznacznem wznie
ieniu. 

' • 
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Niektóre formy t&enu są, od siebie w~ajeim1ie zależne 
i dlatego stale razem obol~ ie?ie ;"?7s.tępuJą. ~ t~k: , 

1) Zagłębie przechodzi naJczę cie] we wcię~ie, to za 
w rynnę, następnie w parów, uchodz~cy d~ doliny. . 

2) Tam, gdzie grzbiet gór ki rozwidla się na ranuona, 
powstają zagłębia. . . . , . . . 

3) Między dwiema liniam~ gr~b~etowern~ l~z~c musi hma 
wklę ' nięcia; od·wrotnie, dwie hme wklę męc przegradza 
zawsze linia grzbietowa. . . . 

4) Tam, gdzie łączą, ię dwie linie wglębiema, nadchodzi 
z góry zawsze jakaś linia grzbiet~wa. . , . 

5) z dwóch dolin, łączących się w 3edną., gl~wną do~ą 
jest ta, która jest głębiej wyżłobiona. ~la~go tez ':ar ,twice, 
przechodzące w pobliżu punktu lączerua .ię , przecmac będą 
dno doliny głównej w większem oddaleniu od .tego pm_ik~u 
niż dno doliny bocznej (fig. 34). Ta .reguła me odnosi ię 
jednak do wyżej położonych w~rs~w1c. . 

43. Oz.naczenie kierunku, w 1ak1m wznoszą s• .ę l~b. opa
dają linie sytuacyjne, podane na karcie. Wsz~stk.ie hrue Y: 
tuacyjne, leżące w poziomie i ~a te~o przecmaJące. kreski 
orograficzne pod kąfami pro tymi, 1:11a~ą kąt i;achylem~ = O. 

W planie warstwic linia wznosi ię w gor.ę po te), tro
nie, po której przecina się z wyż z~ war t:wicą,; bą.dz wy
ry owaną, bądź domyślną, pomocmczą, (fig. 3o, a) . (Po-
równaj nr. 39 !) . . 

Gdy linia w jakim punkcie ta3e się . t)'.'c~ną, do war-
stwicy przez tenże punkt przeprowadzonej, hrua OJ?a~a lub 
wznosi się po obu stronach tego p~nktu. Wz1~osi się, -
gdy wypukłość warstwicy zwrócona Jest ku wyzszym pur;~ 
ktom (w górę) (fig. 35, d); opada, - gd~ ta ~ypukło c 
zwrócona jest ku niż zym punktom (w dol) \fig. 35, ,f). 

W rysunku kreskowym (fig. 36) t.wi~rdza si~ n~pr~o~, 
po której stronie danej linii Y_tuacyJn.eJ wznosi się linia 
najsilniejszego spadu; mvidoczma go ~ierun~~ kr.esek. 

Kierunek, w którym linia sytuacyJna zbliza się ~o co
raz wyższych punktów linii ~padu, ?est zarazem kierun-
kiem jej wznoszenia się (wzmosu) (fig. 3.6, a). . . 

Gdy linia sytuacyjna w danym punkcie. prz.ecma, 3e~~ą. 
· linię spadu {}Zyli kreskę prostopa~~' sąsiedni~ zas lime 
spadu czyli kreski uko'nie, wtedy linia ytuacyJna .Po. obu 
stronach tego punktu wznosi się lub o?ada. Wznos~ się 
gdy kreski rozbiegają, się w stronę wyzszych punktow (za-
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głębie) (fig. 36, b) ; opada - gdy kreski rozbiegają, ię 
w stronę punktów niżej położonych (garb) (fig. 36, d). 

44. Oznaczanie przybliżonej wartości kąta, pod jakim 
w danym punkcie linia nachyla się do poziomu. Największą, , 
wartość przybiera ten kąt, gdy równa się kątowi nachyle
nia linii spadu, przez dany punkt przechodzącej. Wtedy 
bowiem linia, której kąt nachylenia ma być oznaczony, 
nakrywa się z linią spadu. 

We wszystkich innych wypadkach wykreślamy 
przez dany punkt krótką warstwicę posiłkową, i linię 
padu (kreskę orograficzną,) (fig. 37). Obie te linie 
muszą, się przecinać pod kątem prostym. Oznaczając 
przez o kąt poziomy, zawarty między linią. badaną. 
a warstwicą, posiłkową. , przez ~ ką,t nachylenia linii 
padu (stoku), przez o: zaś szukany ką.t, pod któ

rym linia badana się wznosi, możemy stosunek, za
chodzą.cy między tymi trzema kątami, wyrazić przez 
wzór: 

tang o: = sin o. tang ~ · 

W praktyce wystarczy przybliżone obliczenie ką.ta na
chylenia każdej linii, która nie przecina prostopadle kre
ek, za pomocą. następującej tabeli: 

.Jeśli linia badana zawiera 
z warstwicą, na mapie kąt o= 

wtedy ką,t nacylenia o: tej
że linii w na turze wynosi 

1,...0 o ~ 
1~ kąta nachylenia ~ linii 
10 spadu, wyrażonego sto-
7 pniem grubości najbliżej 
1~ położonych kre ek. 
10 

Jeśli np. o 30°, ~ = 20 1
\ 

to o: ~ . 20 = 10 °. 
Gdy o = 45°, ~ 450, 

wtedy o: = ~ . 45 okrą,gło 31°. 

4.5. Opis terenu wzdłuż drogi gospodarczej, wiodącej 
z Starego Sambora przez Woslycz do Strzelbie. 

Opis ten ma pokazać , jak śledzić i odczytywać należy 
na mapie specyah1ej szczegóły ukształtowania terenu. Pun
ktem wyjścia będzie cerkiew trygon. w Starym Samborze. 
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Wiemy, że świątynia ta leży w poziomie 358 m. Dro
ga prowadzi pod górę, zrazu po grzbiecie grzędy. Po prawej 
ręce mamy cmentarz, położony w niezbyt wyraźnie rozwi
niętem zagłębiu. O paręset kroków postąpiwszy, przecho
dzimy przez warstwicę 400 m. i odtąd idziemy garbem zbo
czowym wprost ·na kopę W osłycza . Za warstwicą. 400 m. 
trzyma się droga zrazu linii grzbietu, mija naroże lasu, 
następnie schodzi nieco z linii grzbietu, co uwidoczniają 
ukośnie do drogi ustawione kre ki, nie prze taje jednak 
wznosić się w górę, jak również wynika z ustawienia kresek. 
Przeszedłszy przez warstwicę 500 m. , droga na za łączy 
się z inną tej samej kategoryi. Ką.t średniego nachylenia 
drogi od punktu wyjścia aż do ostatniej warstwicy, wy
nosi 5 - 10°, sądząc z kre ek; odległo 'ć war twic potwier
dza słuszność tej oceny. Tam, gdzie obie drogi się łączą,, 
przechodzimy nad krawędzią, zagłębia, otwierającego ię 

ku południu i dającego początek parowowi. 
Przechodzimy na tępnie przez wierzch kopy o elipty

cznej obwódce i niedaleko punktu szczytowego (521 m.), 
poczem zaczynamy się spuszczać innym garbem zboczo
wym. Przekraczając warstwicę 500 m„ mijamy nowe za
głębie (przy literze W) , przebywamy począ,tek grzędy, mi
jamy trzecie zagłębie i dostajemy się na po tój , którego 
wschodnim brzegiem prowadzi obecnie droga. N a tępnie 
schodzimy po terenie pochyłym na nowy postój. Nachy
lenie drogi, począwszy od wierzchołka aż do miejsca, w któ
rem się obecnie znajdujemy, nie dochodzi nigdzie 15°. 
Owszem, oddalenie wzajemne warstwic wskazuje, że spad 
drogi z tej strony góry daleko łagodniejszy niż po stronie 
w chodniej. Dopiero na 200X przed warstwicą, 400 m. droga 
zaczyna się gwałtowniej obniżać. Kąt nachylenia dochodzi 
tu 10 - 15°. Przechodzimy przez parów, na którego dnie 
płynie potok, zdążają.cy do Jabłonki. Za parowem podnosi 
się droga znowu nieco do góry, aż do zetknięcia sie z war-
twicą 400 m. , i przechodzi przez grzbiet garbu, który 
stromą ~cianą, urywa się nad łożyskiem Jabłonki. 

-46. Cwiczenia. 
1) Opisać szczegółowo ukształtowanie naziomu wzdłuż 

następujących dróg: 
a) ze tarej Ropy przez Bzanie do Baczyny; 
b) z pod Kundieski (668) do Posady Niżnej; 
c) z Woli Koblańskiej przez Las wielki do tra zewie! 
Zwrócić szczególną uwagę na kopy boczne i siodła; wska-
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zać punkty załamania, t. j. te, w których zmienia się zna
czniej kąt pochyości terenu i w których droga przechodzi 
ze spadu we wznios lub odwrotnie. 

2) Obejść na mapie obszar, odwadniany przez Jasienicę 
i jej przytoki i określić rodzaj i charakter zagłębień gruntu, 
któremi te strugi płyną, oraz innych wklęsłości, należących 
do tego samego systemu dolinowego, wreszcie też rodzaj 
i charakter wypukłości, przedzielających poszczególne linie 
wgłębień. 

47. Profilowanie. Elementy przekroju. Na podstawie da
nych, jakie zawiera rysunek mapy topograficznej, możemy 
wytworzyć sobie mniej lub więcej dokładny obraz stosun
ków wysokości względnej, panujących na pewnym obszarze. 
Dqchodzenie tych stosunków metodą wykreślną nazywa się 
profilowaniem. Przekrój pionowy, poprowadzony przez oko
licę, nierówną w jednym lub kilku kierunkach, zdoła nam 
lepiej i dokładniej unaocznić budowę pionową, terenu, niż 
sama tylko analiza myślna rysunku kartograficznego, zdoła 
nas lepiej niż jakikolwiek inny sposób pouczyć o łatwej lub 
trudnej dostępności okolicy, której jeszcze nie znamy z wła
snego widzenia, i ocenić z góry zalety lub niekorzyści dróg, 
które nam się nastręczają do wyboru, gdy z mapą w ręku, 
bez innego przewodnika, zwiedzamy obce strony. Profil 
umożliwia nam także stosunkowo najdokładniejsze obli
czenie czasu, potrzebnego do odbycia określonej drogi po 
terenie łamanym. 

Jeśli warstwę poziomą, położoną między dwiema ja
kiemikolwiek warstwicami, przetniemy pionowo płaszczy
zną (fig. 38), a z punktu B, który jest punktem przecięcia 
się tej płaszczyzny z górną warstwicą, spuścimy prosto
padłą, na płaszczyznę dolną warstwy, otrzymamy trójkąt 
pochylości czyli przekroju BAC (Boschungs-, Profildreieck). 
Zakładamy przytem, że linia AB jest prostą, gdyż w prze
ciwnym razie, gdy linia pochyłości jest łamana, możemy 
podzielić ją na odcinki prostolinijne i do każdego odcinka 
konstruować osobny trójkąt profilowy. 

Trójkąt przekrojowy jest to więc trójkąt prostokąt!iy, 
w którym przyprostokątna AC= p przedstawia odległość 
w rzucie poziomym dwóch punktów, w różnych wysoko
, ciach położonych, i zowie się podstawą lub rzutem linii 
pochylonej, rozumie się, rzutem poziomym (Anlage). Przy
prostokątna BC= w jest wysokością. warstwy, dzielącej 
punkty A i B (Rohe). Przeciwprostokątna AB= s jest 

• 

linią pochyloną lub linią pochyłości (N eigungslinie) między 
obu punktami A i B. Wreszcie kąt ABC = o: jest kątem na
chylenia danej pochyło' ci (Neigungsw~kel). Nie. należy 
przytem zapominać, że płaszczyzna tró3ką.ta pro!ilowe~o, 
aczkolwiek zaw. ze pionowa względem warstw, me kome
cznie musi przecinać warstwice pod kątem poziomym 90°. 
Gdy to ma miejsce, wtedy linia pochył?ś?i u toż amia. się 
z linią. najsilniejszego padu (Boschun~slinie), a ~ąt. o: 3est 
kątem pochylenia stoku (Boschungswmkel). Moze 3ednak 
płaszczyzna trójkąta profilowego przecinać t~kże skośnie 
warstwice, tworząc z niemi różne kąty poz10me; wtedy 
kąt o: jest kątem nachylenia innej dowolnej linii pochyłej 
na terenie (np. drogi, granicy lasu itp.) (fig. 39). 

W trójkącie profilowym (fig. 38): 
prosta AC jest odległością poziomą (horizontale Entfernung) 

punktów A i B; 
prosta BC jest odległością pionową (vertikale Entfernung) 

tychże punktów czyli różnicą ich wysoko' ci (Hohen
abstand); 

prosta AB jest odległością sko 'ną (schrage Entfernung) 
punktów A i B. . . 
z dwóch jakichkolwiek elementów tró3kąfa przekro30-

wego, danych oprócz kąta prosteg?, m~żna rac~1~nkiem 
znaleźć i wykreślnie konstruować mne 3ego czę ,m kla
dowe za pomocą. wzorów trygonometrycznych. 

Wynika bowiem z rysunku fig. 3 , że 

I) w = p. tang o: - s. sin 7. ; 
w 

cot17. 2) p - w. coso:, 
tango: 

w p 
3) s - --=--

sin o: cos o: 

4) tango: = 
w p 

- ;coto:=-- . 
p w 

Z tych elementów p zawsze jest wiadome z karty; 
o: tylko wtedy, gdy karta podaje w:liczbach wysokości 
dla punktów A i B, lub gdy A i B leżą. na wyryso
wanych warstwicach; kąt o: może być tylko w przy
bliżeniu oceniany z mapy; warto' ć boku s natomiast 
zawsze jest niewiadoma, ilekroć teren je t pochyły. 

Rachunek logarytmiczny, potrzebny w tosowaniu 
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wyżej podanych wzorów, jest wielce niedogodny 
w praktyce. Ponieważ z drugiej strony o zupełnie 
ścisłą. dokładność w obliczaniu elementów profilo
wych nigdy nie chodzi i chodzić nie może, skoro na 
takiej dokładności zbywa samej mapie, przeto w pra- . 
ktyce używa się wzorów uproszczonych i dogodniej
szych. 

I tak zamiast tg ex można bez znacznego błędu 
dla kątów aż · do 20° wstawiać we wzory 1), 2) i 4) 
łuk kąta odpowiedniego. Wtedy mamy: 

Że zaś 

w = p.arcex 

w 
P =

arccx 

w 
arca = - - . 

p 

arc 1 ° = ~ = -..!:__ (okr~gło) , 
180 '' 57 "f 

przeto 
1 arc ,.,o = _ ,.,o 

"· 57 . "·' 

czyli dla kątów niżej 25° wystarczają. wzory 

Przykłady: 

cxo 
w = p. 57 

w 
p = 0 „57 

o: • 

cx 0 = ~.57. 
p 

Dla a = 100 m, o: = 10° mamy 

100.10 1000 
w = - - = 17·5 m. 

57 57 

Jeśli w = 40 m, ex = 5°, to 

40.57 
p = -

5
- = 456 m. 
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W wypadkach, w których nawet taka dokładność nie 
jest potrzebna, zastępuje się spółczynnik 57 liczbą. 60, dla 
kątów zaś przechodzących 20° liczbą 50. Niedokładność 
wyniku rzadko dosięgnie wartości 10 m. 

Obliczając kolejno p dla w= 1 i dla każdego piątego 
stopnia nachylenia linii pochyłości, aż do 45°, otrzymamy 

skalę rzutów pochyłości czyli rzutów profilowych (An
lagenskala). 

5° nachylenia 
57 (~o w} Przy P =5 w 

100 57 (~~w} " " p = 10 w 

15° 
57 (~~w) " 

p =- W 
15 

20° 
57 (~~w} " p = 20 w 

25° 
50 

" p = 25 w 

30l) 50 
" " p = 30 w 

35° 
50 

" " p = 35 w 

40° 
50 

" " p = 40 w 

" 45° 
" 

p = W. 

Ogólnie; 

57 (60 ) Gdy cx0 < 25°, to p = -;- w -;- w ; 

cx 0 > 25°, 
50 

" 
„ p =- W. 

ex 

Chcąc zatem otrzymać rzuty poziome linii najkrótszego 
spadu między dwiema po sobie następującemi warstwi
cami równooddalonemi (ekwidystantnemi), np. 100 metro
wemi, potrzeba tylko we wzorach powyższej tabeli dla 
w powstawiać liczbę 100. Jeśli wyniki otrzymane w me-
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trach zreclukujemy do podziałki mapy specyalnej (1: 75.000), 
otrzymamy odpowiednie odległości prostopadłe między 
warstwicami 100 metrowemi na mapie. 

Np. dla kąta nachylenia = 25° będzie 
50.100 

p = 25 = 200 m. = 266X w naturze 

= 2·6 mm. na mapie spec. 

to ując wzór trygon. otrzymalibyśmy: 

p. = 2·9 mm. 

Stąd, jeśli odstęp dwu następujących po sobie war
stwic 100 metrowych na tej mapie, mierzony na linii spa
du, wynosi 21

/ 2 mm., wtedy średni kąt nachylenia zbocza 
względem poziomu w tern miejscu wynosi 25°. Skalę rzu
tów pochyłości, graficznie wykonaną, zawiera klucz do 
mapy specyalnej. 

Drugą skalą potrzebną. do obliczania elementów trój
ką.ta profilowego jest 

skala wysokości (Hohenskala). 

Przy 5° nachylenia . 
5 

(1
5
6 p) W = 57 p 

10 (!~ P) w -
57 

p 

10 (!~ P) W = 57 p 
itd. 

Ogólnie: 

Jeśli „,o < 25°, ted ao p (av · ) 
V. y w = 57 57l p ; 

" o: > 25°, w = 50 p. 

kala ta służy do obliczania wysokości punktów poło
żonych na zboczu między warstwicami, przyczem jednak 
przypuszcza się , że linia pochyłości jest jednostajnie od 
poziomu nachylona. 

Przykład: Punkt A na mapie spec. leży między war
stwicami 500 i 600 m. i to w oddaleniu prostopadłem = 6 
mm. od pierwszej. Jaka jest wysokość punktu A, jeśli stok 
iniędzy warstwicami wzdłuż linii spadu, przechodzącej 
przez A, jest jednostajnie nachylony pod ką.tern 5o? 

Obliczenie: 

6 mm. na karcie = 600X = 450 m. w naturze 

w = ~ . 450 = 39 m. 
57 
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Przypuśćmy, że oceniliśmy nachylenie stoku na pod
stawie grubości kresek na 20°. Wtedy mielibyśmy 

20 
w = 

57 
. 450 = 158 m. 

Otóż taki wynik jest niemożliwy, gdyż w na mapie 
spec. przy warunkach, podanych w zadaniu, nie może na
wet dochodzić wartości 100 m. A więc kontrola rachun
kowa dowiodła, że ocena grubości kresek była mylna. 

Jeśli wreszcie wyrachujemy dla rzutu p = 1 i dla ka
żdego 5-go stopnia pochylenia długo' ć linii pochyleń, otrzy
mamy 

skalę linii pochylonych (Boschungsskala). 

Przy 5° nachylenia 

" 

20° 

25 2 

30° 

" 35° 

" 
40° 

" 
45° 

" 

s -

S = 

S = 

S = 

s 

s -

s 

P+ 1 
100 p 

+ 
2 

p 100 p 

3 
p + 100 p 

p _L 5 
I 100 p 

10 
p + 100 p 

15 
p + 100 p 

20 
p + 100 p 

25 
100 p 

= p+ 30 
100 p. 
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Ogólnie: 

cco 
Do 15° licznik ułamka = - · 

od 20° w górę „ „ 
Mianownik ułamka stale 

5' 

Przy~ad: Dh;i-gość (rzutowa) pewnej drogi na mapie 
spe~yalneJ wynosi 8 mm„ a jednostajne nachylenie jej do 
poz10mu .= 25°. Jaka jest rzeczywista długość tej drogi 
na tereme? 

p = 800X = 600 m. 

I 10 
~s = 600 + 

100
. 600 = 660 m. 

. Zastosowanie wzoru trygonometrycznego dałoby wy
mk: s = 662 m. 

48. Konstrukcya przekrojów. Przekrój może być po
~r~:wadzo?y w~~~ż pe~~j ~nii,1 danej na terenie (drogi, 
linn grzbiet~, .lmn wklęsmęcia, scieku górskiego itp.), lub . 
w poprzek meJ. ~tąd p~zekro~e dzielą się na podłużne i po
~rz~czn~. J~dne i drugie maJą. rozległe zastosowanie w in
z~ieryi (mwelacya, układanie trasy gościńca, kolei żela
zn~J, kanału wodneg~ itp.), a dla celów technicznych, dla 
kt~rych wymagana Jest wielka dokładność, zdejmowane 
byc ~uszą wprost z terenu. Profile, wykreślane na pod
stawie danych mapy w celach militarnych, turystycznych 
lub na~m~ryc~, są wogóle przekrojami podłużnymi, o ile 
pr?wad~i si,ę. J~ wzdłu~ d~w?lnie obranej linii sytuacyj
~eJ, naJczęscieJ wytkmęteJ JUŻ na terenie; ze względu 
J~dnak na for~y terenu, ?rzez które przechodzi linia pro
filu, m?gą byc one podłuzne lub poprzeczne, a najczęściej 
będ~ ~ię skł~dały z jednych i drugich. Jeśli linia, którą, 
profiluJ~my, Jest prostą ': rzucie poziomym, płaszczyzna 
przekro~owa ?ę~z1e ~ylko Jedna; jeśli zaś jest linią łamaną, 
w rzucie, dz~ehmy Ją na odcinki prostolinijne, a wtedy 
płaszczyzny p10~0-~e, przeprowadzone przez te odcinki, będą, 
nachylone do siebie pod różnymi kątami poziomymi. Prze
n~~ząc c.ząstk?we rzuty pionowe na papier rysunku, roz
wiJamy Je w Jedną płaszczyznę . 

. . ~inia, ':której pła.szczyzna przekroju przecina się znaj
mzeJ połozonym poz10mem, t. zw. poziomem porównaw-

1 

czym, stanowi podstawę p:zekroju ( Grund~nie, Basi ) . 
Wymiar tego rzutu odczytu]emy z ~apy, b10:ą.c do po
mocy cyrkiel lub lineał. Linia, zamykaJą.ca profil od ~ron~ 
górnej a będąca przecięciem się płaszczyzny przek~oJ.o:"eJ 
z powierzchnią stoku, daje linię przekro7u (Pr?filhme_). 
.Je'li za podstawę przyjmiemy poziom = O, profil będzie 
profilem absolutnym ; je'_li jednak inny, .pozion;i. porów
nawczy obierzemy za pod ta wę, przekroJ. będ~ie w.zglę
dnym. Zwykle rysuje ię przekroje względ~~.i w b~era s~ę na 
podstawę poziom najniższego punktu linn profilo:-VeJ _lub 
najbliższej pod nim war twicy 100 metro'_'"'eJ , kotuJą.c Jed-
nak rysunek wysoko' ciami bezwzględnemi: . 

Przystępując do kon trukcyi przekroJu, oznacza się 
nasamprzód na karcie w zy tkie punkty charakterystyczne 
linii profilowej, zwła zeza jej punkty najniż ze i najwyż~ze 
czyli załamy, w których przechodzi ze padu w~ ~zru~s 
i naodwrót; nadto korzysta ię z punktów przecięcia się 
linii profilowej z war twicami. Wszystkie te punkty prze
nosi się w odpowiednich odległościach wzajemn eh, zre
dukowanych na dowolnie obraną. podziałkę , na pod tawę 
przekroju, wykreśla się w nich prosto_pad1:e do pods~3:wy, od
cina się na tych prostopadłych odpowiedme wy oko c1'. odczy
tane lub znalezione rachunkiem z danych kartografwznych 
i zredukowane do obranej skali, a wkońcu łączy ię pun
kty końcowe wykre'lonych wy oko' ci pro temi._ ~la po~
niesienia wyrazi to' ci profilu można je zcze hmę profi-
lową wycieniować od trony dolnej. . . 

Z powyższego opisu widać, że konstrukcya prof~lu Je t 
właściwie tylko zastosowaniem metody, podawane] przez 
geometryę analityczną płaską., do obliczenia krzywizn rze
czywistej, fizycznej powierzchni ziemi. Pod tawa prze
kroju przedstawia o' odciętych , pion idący przez P?nkt 
początkowy linii profilowej - oś rzędnych, rzuty poz10me 
odcinków linii profilowej - odcięte, wy tawione wysoko
ści - rzędne, a linia profilowa daje krzywą., której szu-
kamy. . 

Z wyrysowanego przekroju poznajemy kąt nachylerua 
do poziomu każdego odcinka linii profilowej i (przybli
żoną) rzeczywistą długo' ć tej linii. Nadto pokazuJe p~ze
krój naocznie, o ile każdy punkt linii przekrojowej wido
czny jest dla innych punktów tejże linii, je'li ~ylko prze
krój poprowadzony jest w jednej płaszczyzme przekro
jowej. 

6 
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W jakieJ podziałce ry ować profil? Zależy to od celu, 
do którego ma służyć, od długo' ci podstawy profilu i od 
rozmiarów papieru rysunkowego, którym rozporządzamy. 

• Je'li chodzi o poznanie prawdziwych stosunków nachy
lenia drogi, prowadzącej przez teren górzysty, najwygod
niejszą. podziałką. byłaby odpowiadają.ca stosunkowi 1: 7500. 
Długo' ci, zmierzone na mapie specyalnej , przeno iloby się 
wtedy w 10 krotnem powięk zeniu jako rzędne na pod
stawę profilu. 1 mm. na mapie ( = 75 m. w naturze) za
mieniłby się w 1 cm. na rysunku. Gdyby profil wypadł 
dłuższym niż wymiar kartki rysunkowej, można go po
dzielić na części a te części rysować jedne pod drugiemi. 

Jest też konieczne, gdy chodzi o zbadanie stosunków 
pochyłości, ry ować wysokości czyli rzędne według tej sa
mej skali co rzuty długości pochyleń czyli odcięte, inaczej 
przekrój da spaczony, nieprawdziwy obraz terenu. Jedynie, 
gdy przekrój ma służyć do badania widzialności punktów 
z pewnych stanowisk, zaleca się przedstawianie wysokości 
{rzędnych) w skali parokrotnie powiększonej. Zyskuje na 
tem wyrazistość profilu w oddawaniu wzajemnego poło
żenia najwyższych i najniższych punktów, choć wszystkie 
ką.ty nachylenia będą. błędne. 

Na tępne dwa przykłady mają. być praktycznem oświe
tleniem wyłożonej metody profilowania. 

49. Przykłady konstrukcyi profilów. 
I. Przekrói wzdłuż linii grzbietu między kotą 709 na Jan-

kowie a kotą :584 (fig. 40). 
a) Podział linii przekrojowej na odcinki. 
Punkty podziału oznaczamy cyframi. 
(l - 2): od punktu 709 na pln.-zach. do warstwicy 700 m. 
(2 - 3): od tejże warstwicy do ~rodka siodła przytyka-

jącego. 

(3 - 4): stą.d na pln.-wsch. do pocz~tku kresek (skraj lasu). 
(4 - 5): od początku kre ek do warstwicy 600 m. 
(.- -6): od tej warstwicy do początku siodła następnego. · 
( 6 - 7) : siodło (białe pole). 
(7 - 8): od płn.-wsch. brzegu siodła do koty 584. 
b) Obliczenie elementów profilu. 
Wyniki zaokrągla się na całe metry. 
(1 - 2): p = 2 mm. na karcie = 150 m. w naturze, 

w1 = 709 m. (wysokość punktu 1), 
w'.! = 700 m. (wysoko'ć punktu 2). 

(2 _ 3): p = 1 mm. n. k. = 75 m. w nat. 
a = 50 (na podstawie kresek), 

5.75 6 
'\V - W = -- = m. , 

2 s 60 • 
w3 = 700-6 = 694 m. 

(3 - 4): p = 1 mm. n. k. = 75 ~· w nat. 
a = 4 ° (teren opada w kierunku 3 -4) 

'

TT w - 4.75 = 5 m. 
·•3 - 4 - 60 

w = 694 - 5 = 689 m. 
(4 _ 5): t = 4.5 mm. n. k. = 337 m. w nat. 

w4 _ w5 = 689 - 600 = 89 m. 
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w6 = 600 m. . k 
k li obliczyć z krese . Możemy też dla ontro w4 - W5 

a = 15° 
337.15 

w _w = __ = 88 m. 
4 5 57 

R , . . . dz- obu wynikami J. est dla nas bez znaczenia. ozmca mię y 
(5 _ 6): p = 3.5 mm. n. k. = 262 m. w nat. 

a= 15° 
w _ 262.15 = 69 m. 

W5 - 6 - 57 

w = 600-69 = 531 m. 6 
(6-7): p = 0.5 mm. = 37 m . 

. w 6 -W7 = 0 
w = 531 m. 

(7 - 8): p = 3.5 mm. na m. = 262 m. w nat. 
ws = 584 m. 
W - W7 = 53 m. . kr 

Ostatnias wartość obliczyć możemy dla kontroli z e-
sek lecz wtedy dla p należy wstawić długo' ć łączną. kresek: 

' a= 15° 
p = 2.5 mm. n. k. = 187 m. w nat. 

187.15 
w _ w = ___ = 49 m. 

s 7 57 
Obie wartości, znalezione dla ws - W7' niewiele się ró-

żnią.• • kl dn I • 

Przykład ten poucza, jakim stopmem do. a osm za-
dowolić się trzeba wprofilowaniu na podstawie materyału, 
zawartego w obrazie karty. . . k 

) R k Fig 40 uwidocznia dostateczme, Ja po-
c ysune · · kr · Bardzo wy-stępować w wykonaniu rysunku prze OJU. 

6* 
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godny jest dla tego rodzaju wykreśleń papier milime
trowy. 

Długość rzeczywistą (przybliżoną) całej linii profilo
wej znajdziemy, obliczając s dla każdego odcinka, lub 
wprost pomiarem linii profilowej. 

II. Zbadać sposobem wykreślnym, czy szczyt W oslycza 
(521) widoczny jest z punktu, na którym stoi cerkiew 353 
w Baczynie? 

Profilujemy teren wzdłuż prostej, łączącej oba skrajne 
punkty 521 i 353, uwzględniając atoli tylko wystają.ce 
punkty pośrednie, które mogą zasłaniać widok. Dla wy
razistszego uwydatnienia wzajemnego położenia załamów 
linii profilowej rysujemy wysokości w większej skali niż 
odległości. Najpraktyczniej postępuje się tak: 

Przykładamy krawędź prostą kartki papieru (najlepiej 
milimetrowego) do obu punktów skrajnych (335 i 521) 
i ołówkiem odcinamy odstępy poziome wszystkich pun
któw, które dla znaczniejszego swego wzniesienia nad okoli
czny teren muszą być brane w rachubę. Dla podstawy 
profilu przyjmujemy więc podziałkę mapy. W punktach 
odciętych wystawiamy prostopadłe do podstawy, na pro
stopadłych zaś odcinamy przynależne wysokości w po
działce jak najwygodniejszej, np. 10 mm. rysunku = 100 m. 
rzeczywistej wysokości. Punktami, które w naszym przy
kładzie wpłynąć by mogły na widzialność lub niewidzial
ność względem siebie punktów krańcowych, są: krawędź 
kopy, leżącej między cerkwią baczyńską a traktem bitym 
(warstwica 400 m.), kopa stokowa 410 i dwa postoje 
w środku między tą kotą a wierzchołkiem Wosłycza. Wy
sokości punktów, nie kotowanych na mapie, oblicza się 
tylko wtedy, gdy tego konieczność zachodzi, t. j. gdy inne 
wysokości pośrednie między punktami skrajnymi okazały 
się tak nizkiemi, że widoku przegradzać nie mogą. 

Rysunek zadanego profilu (fig. 40) uwidocznia, iż kra
wędź kopy 400, położonej nad gościńcem 1 kl., wystaje 
ponad prostą, łączącą górne końce rzędnych krańcowych. 
Wynika stąd, ż"e z poziomu cerkwi baczyńskiej nie widać 
szczytu Wosłycza i przeciwnie. 

50. Ćwiczenia. 
1) Skonstruować przekrój pionowy traktu bitego, pro

wadzącego z Starej Soli do Starego Sambora. Za punkty 
krańcowe można obrać: na płn. most między kapliczką. 
a cmentarzem, - na płd. zajazd nad węzłem gościńców. 

5 

Kreskowanie, przerywane ygnaturą dróg dwuliniową, 
trzeba w myśli uzupełniać na podst~~e innych danych 
karty. Gościniec wymieniony to wznosi się, to opada, pr~e: 
chodząc przez garby, grzędy i do~1ki. potoków. Wysokosc1 
punktów załomowych terenu, o ile i:ie są wp1~0 t p~d~i:_ie~ 
obliczyć trzeba głównie na podstawie war~tw1c, _n~J blizeJ 
przechodzących, i kresek - a kontrol?wac WJ?~, prz~z 
tosowanie kilku posobów. W razie mezgodno c1 redme 
wartości będą najbliż ze prawdy. . . .. . 

2) Wykreślić profil terenu wzdłuz linu, lą,cząceJ szczyt 
Jankowa z kotą 541, która leży na wsch. od ~osad?" Wy
żnej na szerokim garbie. Celem profilu ma. byc stwierdze
nie na podstawie materyału mapy, czy z Jednego punktu 
otwiera się widok na drugi. 

1
• RY UNEK TERENU NA MAPIE O 1 ÓLNEJ. 

51. Zasady i stopień dokładności tego rysunku. Nie
równości terenu przedstawia mapa generalna zapomocą. 

brunatnego kreskowania, wy~ona:nego _tą. sai:i~ ~eto~ą, c~ 
na mapie specyalnej. War tw1c rue wp1SUJe ię, ~edyrue ar
kusze obejmujące Bałkany, zawierają war tw1ce a teren 
na ty~h arkuszach oddany je t metodą tu zową. o do 
kart kreskowanych, za ady wyrażania forrr~ terenu. są. 
również te same, co dla mapy szczegółowe]. kut~e~ 
znacznego tosunku pomniej zenia (1: 2~0.000)_ drob1azg1 
morfologiczne terenu nie mo~ą być na t~J mapie ta~ d?
kładnie oddane, jak na mapie specyalneJ. Pop~ze taJe, się 
na charakteryzowaniu drobnych form, ~atom1as~ ogo~ne 
rysy rzeźby terenu wiernie ą prze~staw10ne. Mozn3: w_ięc 
z rysunku poznać ciągi głównych i bocznych grzbieto~' , 
kształty ich wierzchów, czy ą krawędzi t~ l~~ łag?d1:11 
wypukłe, można dalej rozpoznać kopy wyb1true1sze .1 s10-
dła, ogólną rzeźbę skłonów, czy .są trome, łagodne, Jedno
stajne czy są porznięte w grzbiety zboczowe, g_rzędy lub 
żebra,' jaki jest charakter wgłębień _na stokach ~t~. . . 

Cechy wysokości tak są porozdzielane po 1 k~r01e, iz ła
two można w przybliżeniu znaleźć wysoko ci względne. 
Przedewszystkiem doliny ą zaopatrzone w dostatecz_ną 
ilość kot; nadto kotowane są siodła _i przełęc~e.' prze~ ktore 
prowadzą linie komunikacyjne~ dale~ ob, z~i:ueJ ze wierzch~ 
spła zczone i grzbiety, wre zcie naJczę cieJ punkt począt 
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kowy i k_ońcowy lepszych dróg komunikacyjnych, wzno
szących się w górę. 

Nachylenie stoków da się ocenić na podstawie rysunku 
kreskowego tylko z grubsza. Dokładnie można odróżniać 
tylko 3 stopnie nachylenia: stok łagodny (do 150) - śre
dnio stromy (do 25°) i - bardzo stromy (ponad 25°). 

Już wyżej zaznaczyliśmy, że do poznania terenu silnie 
rozcz~o~k~wane~o materyał, zawarty w ramach mapy ge
nera~eJ, ~es~ m~wystarczający. Dokładniejsze, szczegółowe 
zazn~Jorn:em~ się z metodą. generalizacyi, stosowaną na 
~apie_ ogolneJ w rysunku terenowym, zostawiamy czytel
nikowi .. Uważne ~orównywanie tej mapy z mapą. spe
cyalną i z rzeczywistym terenem doprowadzi szvbko do 
cclu. · 

ORYENTOWANIE SIĘ W TERENIE. 

52. Oryentowanie mapy . . Te teśmy zoryentowani w te
renie, jeśli znamy miej ce, w którem ·ię znajdujemy, i roz
kład wybitniejszych szczegółów topograficznych najbliż
szej przynajmniej okolicy tak, że umiemy obie i drugim 
wskazać, po której stronie i w jakiem mniejwięcej odda
leniu leży ten i ów punkt, tej lub owej nazwy. 

Jesteśmy zoryentowani na karcie, je'li zarówno punkt, 
na którym się znajdujemy, jak i otaczające go czę' ci i przed-
mioty terenu umiemy odnaleźć i rozpozna' w ich obrazo
wem przedstawieniu na karcie. 

Wyrazem jednej i drugiej oryentacyi jest niedwuzna
czne określenie położenia tron świata i p wn j przynaj
mniej liczby szczegółów topograficznych zarówno wzglę
dem naszego stanowi ka, jak i względem iebie. 

By módz użyć mapy do dokładnego oryentowania się 
w terenie a zwłaszcza do ni omylnego oznacz nia odleglej
szych partyi wich1okręgu, potrzeba wpierw zoryentować 
samą mapę. Mapa jest zoryentowana, gdy jej nadamy ta
kie położenie, iżby 1° proste na niej wyrysowan lub w my
śli poprowadzone byly równolegle do tych amych pro
stych na terenie (raczej do rzutów tych o tatnich na po
ziom); i żeby 2° proste, rrzechodzą,ce przez tanowi ko 
widza na karcie i w terenie, nakrywały ię dokładnie pod 
względem kierunku. Plan M (fig. 42) jet zoryentowany, 
gdy linie, łączące krzyż i drzewa a i b, t. j. linie ca, cb, ab 
sprowadzone są do równoleglo 'ci z odpowiedniemi liniami 
CA, CB i AB na terenie. 

Plan N (fig. 43) jest w punkcie karty d nad odpowia
dającym mu punktem terenu D zoryentowany, gdy kie
runek linii do schodzi się z kierunkiem linii DO, a linia dp 
z linią DP. 

Ile razy powyższe warunki spełnione są co do jednej 
linii, to i dla wszystkich innych linii również będą urze-
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czywistnione, chyba że karta jest błędna. Stąd zaś wy
nika, że i wszystkie linie karty, leżące w kierunku ' ciśle 
północno-południowym, muszą schodzić się z tymże kie
runkiem w naturze, a linie południkowe na karcie muszą 
być równolegle do południków rzeczywistych. 

Mapę można oryentować albo A) zapomocą poprzed
niego oznaczenia kierunku „północ-południe" (N - ), 
albo B) tylko zapomocą punktów i linii , danych na karcie, 
i odpowiadających im punktów i linii w terenie czyli za
pomocą „punktów homologicznych" . 

A. Kierunek NS oznacza się 
1) za pomocą kompasu (busoli) , przyczem jednak uwzglę

dnić należy zboczenie (deklinacyę) igly magnesowej, zmien
ne dla różnych okolic i w różnych porach (fig. 44). W Ga
licyi środkowej wyno i ono obecnie około 6° ku zacho
do""i. 

Kompas więk zego formatu i w oprawie czworogra
niastej jest lepszy od małego i okrągłego. Jeśli ustawimy 
kompas poziomo tak, iżby czarny koniec igły wskazywał 
nie na literę N (O>, 360°), wyrytą na podziałce , lecz 
o tyle stopni na zachód (na lewo od N), ile wynosi w da
nym czasie zboczenie, skądinąd wiadome lub poprzednio 
oznaczone (patrz niżej) , wtedy linia, przechodząca na po
działce kompasu przez punkty NS (360 - 180), w kazywać 
będzie kierunek południka, przechodzącego przez miej
sce, w którem u tawiony jest kompas. Korzystając z tego 
doświadczenia, oryentujemy kartę w następujący sposób. 
Przykładamy (fig . 45) kompas do linii południka, prze
chodzącego przez nasze stanowisko na mapie, tak, by linia 
NS kompasu była równoległą do tegoż południka , lub, co 
jest jeszcze praktyczniejsze, by ię z nią nakrywała. Na
stępnie kartę wraz z kompa em obracamy tak długo , aż 
igła odchyli ię czarnym końcem na lewo od N o k~t, od
powiadający aktualnemu zboczeniu magnetycznemu. Linia 
NS podziałki a tern samem i południk na karcie stanie 
wtedy w rzeczywistym poludniku geograficznym, i karta 
jest dokładnie zoryentowana. Ponieważ zaś na kartach 
mapy specyalnej południki bardzo nieznacznie tylko roz
chylają się w stronę południową czyli ku -dolnej krawędzi 
karty, a przeto w praktyce uważane być mogą za równo
legle do siebie i do bocznych brzegów karty, schodzących 
się dokładnie z liniami południkowemi, można ustawianie 
mapy w południku ułatwić sobie, przykładając kompa 
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odrazu do lewego lub prawego brzegu karty i korzy tając 
z wyrysowanych tam linii południkowych. Do kart, m~~~ 
generalnej postępowanie to także. można s~o ~:vae , 1esh 
·tanowisko przypada bliżej boczneJ krawędzi mz wyryso-
wanego przez środek karty południka. . 

Warto'ć deklinacyi możemy znaleźć z wystarcza1ącą 
dokładnością, oryentując dobrze kartę z pomocą punktów 
homologicznych (patrz niżej B.a !), przyklad~ją.c następnie 
kompas do południka , przechodzącego na mapie przez punkt 
stanowiska, i odczytując kąt , jaki igła zawiera z linią N , 

·u tawioną w południku. Trzeba to jednak robić zdała od 
przedmiotów żelaznych, naj~ep~ej na ~olnen~ polu. . 

2) Według stanu słońca (cienia). łonce toi o g. 6-eJ rano 
dokładnie na wschodzie, o 12-ej w południu , a o 6-ej wie
czorem na zachodzie, i to w każdej porze roku. Je'li godzina 
czasu miejscowego (prawdziwego, nie średniego) je t wia
doma, łatwo obliczyć kąt, o jaki łońce lub, co na jedno 
wychodzi, kierunek cienia zbacza od południka (azymut) , 
gdyż łońce posuwa ię na godzinę o ~ czę ' ć kąta pro
stego czyli o 15°. Np. o g. 10-ej rano kąt między stanei1: 
słońca a południkiem wynosi 2 razy 15 ° = 30 11

, a o g. 4-eJ 
po poludniu 4.15° = 60°. W pierw zym przypadku łońce 
toi o 300 na wschód, w drugim o 60° na zachód od po
łudnika. Zapomocą podziałki kompa u lub zegarka mo
żna tedy oznaczyć , w którym punkcie poludnik wlanego 
tanowi ka przecina horyzont. lużyć do tego może takż 

kierunek cienia, który rzuca wbita pionowo w ziemię laska. 
W bardzo prosty sposób oznacza się ki runek połu

dnika za pomocą samego tylko zegarka, korzystając z ~ta
łego związku, zachodzącego między cza em a tan m łonca. 

Trzymamy zegarek poziomo, a nad o ią w kazó~ek usta
wiamy zapałkę , ołówek, zębodluJ:>ek , łomkę lub mny pro-
to wydłużony a cienki przedmiot. Potem obracamy z -

garek tak, by mała (godzinna) wskazówka zwróc_on~ b~ła 
ku słońcu, a równocześnie ·przypadała w przedluzemu cie
nia, rzuconego przez pion, czyli tworzyła z nim jedną lini<;: 
(fig. 46). Dwusieczna kąta, zawartego między małą wska
zówką a prostą, wychodzącą z o i do cyfry 12, w kazy
wać będzie kierunek południka. 

3) W edlug gwiazdy polarnej. Jak tę gwiazdę na niebie 
półn. łatwo od zukać można, powszechnie wiadomo. Płasz
czyzna pionowa, przesunięta przez tanowi ko po trzega-
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cza i gwiazdę polarną., wytycza z wystarczającą. dokładno
ścią, kierunek południka. 

4) Według księżyca. Oceniamy na oko, ile 12-tych części 
średnicy tarczy księżycowej widać, i odczytujemy godzinę 
na zegarku. W czasie gdy księżyc maleje, ilość oświetlo
nych części średnicy dodajemy do odczytanej liczby go
dzin; gdy k iężyc wzrasta, odejmujemy ją. od liczby go
dzin. Suma, względnie różnica, daje godzinę, o której słońce 
stałoby w tern samem miejscu (raczej kole godzinnem) na 
niebie, w którem w danej chwili znajduje się księżyc. Na-
tępnie oznacza się kierunek NS podobnie jak ze stanu 
słońca. 

Przykłady: 1) Widać ~ średnicy księżycowej a księ
życa przybywa. Godzina 8-a wieczorem. 8-3 = 5. Zatem 
stan księżyca na niebie ten sam co słońca o godzinie 5-tej 
(po południu). 

2) Księżyc maleje i widać !
2 

jego średnicy. Godzina 
6-a z rana. 6 + 9 = 15 = 12 + 3. Stan księżyca więc ten 
sam, co słońca o g. 3-ej (po południu). 

Oryentowanie się według gwiazdy polarnej jest łatwiej
sze i pewniejsze niż według księżyca. 

5) W edlug innych wskazówek. Na kamieniach i drze
wach samotnych strona północna silniej porasta mchem. 
Ten środek oryentacyjny jest jednak bardzo niepewny. 

Oś podłużna kościołów, zwłaszcza starszych, ma kie
runek zachodnio-wschodni. Wieża główna stoi po stronie 
zachodniej, wielki ołtarz zwrócony jest na wschód. 

Czasu wiosny śnieg dłużej się trzyma po stronie pół
nocnej wzgórz i większych przedmiotów. 

Radzą, też, gdy się odbywa podróż pieszo, przy wyj
ściu z ostatniej stacyi, zapamiętać sobie kie.runek wiatru 
(dym z kominów wychodzący!) Jednakże i ten środek 
oryentacyjny jest niepewny, gdyż wiatr może się zmienić 
już w bardzo krótkim czasie. . 

Rozumie się, że o strony świata wypytywać się można, 
a nieraz i trzeba, ludzi napotykanych, zwłaszcza w lesie 
i w górach, kiedy dzień jest pochmurny, a kompasu nie 
mamy przy sobie. Pytania, skierowane do ludzi prostych 
lub do dzieci wiejskich, należy zadawać w zrozumiałej dla 
nieb formie; więc nie pytać: ,,Gdzie leży północ 1'' lecz 
raczej: „W której stronie nieba wschodzi, a w której za-
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chodzi słońce w tej okolicy 1 Gdzie stoi w południe 1 Po
każ mi to ręką! " 

B. Oryentowanie mapy według punktów i linii , zawar
tych na mapie. Trzy założenia ą możliwe. 

a) Wiadome jest stanowisko. Przypuśćmy, że stoimy na 
moście i znamy jego położenie na mapie. Od zukujemy na 
terenie jakąś podaną na mapie linię, która przechodzi przez 
nasze stanowisko, np. drogę, rzekę, brzeg lasu itp. , lub 
jakiś na mapie oznaczony, a na terenie dobrze widoczny 
punkt (krzyż , kapliczkę , wieżę kościelną, szczyt góry itp.) 
(fig. 47). Następnie obracamy mapę, póki owa linia , prze
chodzą.ca przez stanowisko, lub prosta, łączą.ca stanowisko 
z przedmiotem odszukanym na mapie, nie przypadnie 
w kierunku odpowiedniej linii na terenie. Innemi słowy: 
linie homologiczne powinny się nakrywać, a punkty ho
mologiczne przypadać po tej samej stronie stanowi ka i na 
tym samym promieniu z niego wychodzą.cym. 

b) Stanowisko niewiadome, ale wiadoma linia, na której 
przypada. Nadajemy mapie takie położenie, by obie linie 
homologiczne, wyrysowana na mapie i odpowiadająca j_ej 
znaczona na terenie, nakrywały się a homołogiczn ich od
cinki leżały po tej samej stronie świata (fig. 4 ). 

c) Zarówno stanowisko niewiadome, jak i linia, na któ
rej przypada. W tym wypadku od zukujemy naprzód na 
karcie z grub za obszar, na którem powinno przypadać 
na ze stanowisko. Następnie porównywaniem karty z oko
licą staramy się przestrzeń tę coraz bardziej zacie'nić 
i oznaczyć , jeśli nie stanowisko, to przynajmniej jakąś li
nię, na której się znajdujemy (droga, brzeg lasu, rzeka, 
potok, garb, itp.) , poczem za to ować można po tępowa
nie wskazane pod b). 

W ogólności po ta wić można jako za ad ę fundamen
talną,, że do zoryentowania mapy potrzeba i wy tarczy, 
dwa punkty jakiekolwiek terenu, byleby były widoczne, 
oznaczyć w sposób niewątpliwy na karcie, t. j. odnaleźć 
na karcie ich punkty homologiczne i stwierdzić ich 
tożsamość. Dwa punkty bowiem wyznaczają zaw ze 
położenie prostej, dwie zaś dane proste, z których je
dna jest nieruchomie oznaczona w prze trzeni, druga wy
ciągnięta na ruchomej karcie, dają ię zawsze prowadzić 
do równoległości. Jeśli zaś linia na karcie zajmie położenie 
ściśle równoległe do jej homologicznej linii na terenie, a obie 
znajdą się po tej samej stronie postrzegacza, karta je t już 
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niewątpliwie zoryentowana. N a tej to zasadzie opiera się 
też za tosowanie kompasu i innych sposobów, wyżej opi
sanych, do oryentacyi mapy. 

Inna .~wes~ya, czy w praktyce zawsze rzeczą. łatwą., 
s~rowadzic dwie proste do równoległości. Owszem, rzadko 
kiedy uda si~ to osiągnąć z pożądaną, dokładno' cią, , jeśli 
on~ pr~st ~1i.e przec~odzą .P~zez stanowisko. Dlatego za 
naJpo.i:naw~ieJ ~y, naJpewnieJszy, najmniej zachodów wy
magają.cy i naJszybszy sposób dokładnego oryentowania · 
karty, gdy wyp~da nią samą tylko operować z powodu 
bra~u kompasu. i zac~murzenia nieba, uważamy postępo
wam~, ~a adzaJące się na rejonowaniu czyli wyciąganiu 
~rom1em z wła nego stanowiska. Jeśli stanowisko na ze 
Je t .nam znane lub zostało już dokładnie oznaczone na 
map1.e. ( „utoż amione, zidentyfikowane" ), szukamy jeszcze 
drugie] pary punktów homologicznych, możliwie oddalo
ny?~ od, stanowi~ka i Ji>Ostępujemy, jak wskazano pod a). 
Je h za tanowiska me potrafimy łatwo utoż amić szu
kam:: na t~reni~ dwóch punktów, połozonych jed~n za 
drugim na Jedne] prostej , czyli na jednym promieniu, wy
~hodząc~m z naszego .oka (fig. 51 , m - n). Te dwa punkty 
odszukuJemy na mapie, przykładamy do nich ołówek, pa
tyc~ek. lomkę l~b inny przedmiot o prostej krawędzi po
d~uzneJ ~ na tępme ust~wiamy m~pę tak, by krawędź owego 
p1zedm10tu znala~ła się dokł~dme na celowej , wychodzącej 
z oka c!o punktow h~molog1cznych na terenie, czyli by 
~v zy tkie 4 punkty lezaly na jednej prostej. Wtedy mapa 
Jest zoryentowana. 
· Początkującym radzi się , przy oryentowaniu mapy 
~ P.olu rozkl~dać ją, i:a jakimś stałym podkładzie , n. p. na 
stoliku na r.owno uciętym głazie lub pniu drzewa, w naj
gor zym razie na ziemi . 

.53 ·. Oznacz~nie stanowiska na mapie. Rozwiązywanie 
w zelk1ch zada~ or.yentacyjnych, wykonalnych z pomocą. 
mapy topograficzne] , powimlo koniecznie zaczynać się od 
oryentowania karty i oznaczenia na niej punktu terenu 
w którym znajdujemy s~ę w danej chwili. Dopiero, gdyśm; 
te dwa. wstę_Pne zadama należycie rozwiązali , możemy 
w cale] pełm ko~zy .tać z treści mapy w celu dokładniej-
.zego ro,zpatrzema się w tosunkach topograficznych oko

hcy, ktorą. mamy przed sobą., i ujęcia ich umysłowego 
w tym am?'m porz~dku, jaki im nadała rzeczywistość. 

Oznaczeme stanowiska na karcie jest oznaczeniem pun-
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ktu. Położenie zaś punktu wyznacza przecięcie ię dwóch 
prostych. Stąd zadanie odszukania tanowi ka na karcie 
sprowadza się do zadania oznaczenia dwóch prostych na 
terenie, przecinających się w punkcie naszego stanowi ka, 
i odnalezienia na karcie linii homologicznych i homolo
gicznego punktu przecięcia. Ten punkt na karcie będzie 
identyczny z naszem stanowi kiem. 

Po tępowanie w po zczególnych wypadkach będzie 
o tyle odmienne, o ile stosunki topograficzne każdym ra
zem będą. inne, zależnie od tego, jakie linie do oznaczenia 
stanowiska się nastręczają. i użyte być mogą.. Można jed
nak, podobnie jak przy oryentowaniu mapy podług da
nych, w niej zawartych, rozróżniać 2 główne kategorye 
wypadków: 

1) Nie znając stanowiska na mapie, znamy jednak lini ę , 
na której ono przypada. W tym wypadku oryentujemy 
naprzód kartę według w kazówek, podanych w poprzed
nim nr. 52 pod B, b) , następnie oznaczamy tanowi ko t 
jednym z następujących sposobów: 

a) Odmierzamy na kroki lub oznaczamy na oko odl -
głość jakiego wybitnego, a na mapie uwidocznionego pun
ktu znanej linii (np. mostu) od stanowi ka t , a zre
dukowawszy tę odległo ' ć do podziałki mapy, odcinamy 
ją, na linii homologicznej karty (fig. 4 ). Np. idąc drogą, 
gospodarczą, widzę przed obą. mo t w oddaleniu 500X. 
Wtedy stanowisko moje na mapie znajduje ię o 5 mm. 
przed sygnaturą, tegoż mostu (fig. 4 ). 

b) Odszukujemy na terenie dwa punkty, m i n , poza 
linią naszej drogi tak położone, by ich połączenie prostoli
nijne przechodziło przez stanowisko, np. po lewej budynek, 
po prawej krzyż (fig. 49). Tę samą. linię m - n odszuku
jemy na karcie, a jej_ przecięcie się z linią na zej drogi 
określa nasze stanowisko t. Punkty naj to owniej tak 
dobrać, by ich połączenie zawierało z linią. drogi kąty pra
wie proste. 

c) Odszukuje się dwa punkty, leżą.ce po tej amej stro
nie, np. figurę M i drzewo N (fig. 51). których połączenie 
prostolinijne przedłużone przechodzi przez stanowisko 
i oznacza je jak wskazano pod b). Także wytyczona już na 
terenie prosta, np. wyciągnięty mur, brzeg lasu itp., może 
być użyta do tego celu (fig. 51). 

d) Celujemy ze stanowiska w bok, pod kąfom pro tym 
do linii drogi, i szukamy wybitniejszego punktu możliwie 



blizkiego. Znalazłszy go, kierujemy mapę tak, żeby 
przedmiot w naturze i jego homologiczny punkt na mapie 
znalazły się po tej samej stronie i na jednej prostej. Prze
cięcie tej prostej z linią drogi okre 'la stanowisko St. (fig. 
49, St1 ). 

Najpewniej oznaczymy stanowisko nasze na mapie, je
śli kilku sposobów do tego użyjemy. Czasem, gdy brak 
wybitnych przedmiotów terenu, należy uważnie badać 
konfiguracyę drogi, porównywając ją z rysunkiem mapy. 
W terenie górzystym prócz linii sytuacyjnych wyzyskać 
należy linie terenu. Jeśli droga prowadzi grzbietem a ja 
znajduję się np. na postoju lub na kopie, to i na mapie 
tylko na odpowiedniego kształtu „ białej plamie" może 
przypaść moje stanowisko. 

2) Zarówno stanowisko, jak i linia, po której się posu
wamy, są nam niewiadome. Oznaczamy na karcie okolicę, 
w której jesteśmy, i oryentujemy mapę według stron 
świata. Następnie szukamy na terenie dwóch par punktów, 
z których każda leży na innem promieniu, wychodzą.cym 
z naszego stanowiska. Im bardziej zbliża się kąt, zawarty 
między tymi promieniami, do 90°, tern dokładniejszy wy
nik i tern wygodniejsze postępowanie. Albowiem ozna
czywszy homologiczne linie na mapie, będziemy w stanie 
na oko, bez lineału oznaczyć ich punkt przecięcia się czyli 
wierzchołek kąta, jaki owe P.romienie tworzą z sobą. Nie
którzy autorowie polecają. używać do identyfikacyi stano
wiska metody tak zwanego „ wcinania się wstecznego". 
Od trzech przedmiotów, dobrze na terenie widocznych, 
a zawierających z stanowiskiem ką.ty, o ile można, zbli
żone do prostych, wyciąga się promienie wstecz, ku sobie, 
i to po przez ich homologiczne punkty na mapie. Punkt 
przecięcia się tych trzech promieni na mapie będzie szu
kanem tanowiskiem (fig. 50). Tę metodę przyjętą. z mier
nictwa, uważamy za niepraktyczną. dla ogółu, gdyż bez 
przyrządów odpowiednich nie da pożądanych rezultatów. 
Tylko miernik i topograf zawodowy będą umieli należyty 
z niej robić użytek. 

Dla rozpoznania z grubsza okolicy, w której się znaj
dujemy, jeśli i co do drogi i co do stanowiska nie jesteśmy 
zoryentowani, należy wogóle przedewszystkiem korzy
tać z nierówności terenu i wód, jako wskazówek pewniej 
oryentujących, na drugiem miejscu dopiero z gościf1ców, 
osad ludzkich, kultur roślinnych, odosobnionych drzew itp. 
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Zre ztą. ści lych reguł w tym względzie podać nie można; 
każdy wypadek będzie wymagał innego spo obu, a nada
rzają.ce ię trudno' ci rozwiąże każdy tern łatwiej, im grun
towniej rozumie mowę mapy i im bystrzejszy z natury lub 
z wyrobienia ma „zmysł oryentacyjny". Niezbyteczną. jed
nak będzie uwaga dla tych, którzy dalekie urządzają, wy
prawy lub wycieczki piesze, że oryentowanie ię na każdem 
nowem stanowisku będzie ogółem najłatwiej ze wtedy, 
gdy turysta nie omieszkał zidentyfikować należycie po
przedniego stanowiska i zawsze jest świadomy kierunku, 
w którym pochód odbywa. Wszak oryentowanie ię nasze
rokim terenie nie jest niczem innem, jak cią.głem oryento
waniem mapy i siebie na wciąż zmieniających się stano
wi kach. 

Przypuszczaliśmy dotąd, że poru zamy się po terenie, 
jakkolwiek nieznanym, ale przecież otwartym, na którym. 
od łania się widok na większe odległo' ci. Dla uzupełnienia 
wykładanego przedmiotu dodajemy parę uwag o oryen
towaniu się i oznaczaniu stanowiska na terenie przysło
niętym. 

W nieznanym nam terenie leśnym, w głębokich doli
nach górskich, gdzie widok dokoła jest zamknięty, odnale
zienie na mapie punktu, w którym się właśnie znajdujemy, 
będzie nieraz możliwe tylko zapomocą szkicowania nie
równości terenu i tarannego ich porównywania z rysun
kiem mapy, przyczem szczególną. uwagę zwracać trzeba 
na kierunek grzbietu głównego i bocznych, tudzież na 
w zystkie wgłębienia naziomu. Gdyby mimo wszelkich u i
łowań oznaczenie naszego stanowiska okazało się niemo
żliwem, a grozi nam niebezpieczeństwo zbłąkania się, np. 
w le ie, należy wrócić tą. samą drogą., którą.śmy przyszli, 
aż do miejsca, w którem zoryentowanie ię staje się mo
żliwem. Jeśli i drogi powrotnej na to samo miej ce, z któ
regośmy wyszli, odszukać nie potrafimy, lub gdy w wy-
okich górach zaskoczy na mgła, a w zy tkie środki o

ryentacyi zostały wyczerpane i nie mamy nadziei natrafiania 
w dalszym pochodzie na przedmioty lub szczegóły terenu, 
umożliwiają.ce zoryentowanie się pewne i niezawodne, 
wtedy najbezpieczniej skierować się w dół i tale iść za na
turalnem pochyleniem terenu, np. brzegiem potoku, dnem 
parowu, źlebu itd. Tym po obem do taniemy ię prędzej 
czy później na niżej położony teren, na którym nie za-
braknie i dróg bardziej uczę zczanych i ieclzib ludzkich. 
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Gdy w głębi zerokiego lasu, z dala od dróg uczęszcza
nych, zaskoczy zbłąkanego turystę ciemna noc, wtedy 
oryentowanie się bez pomocy kompasu jest prawie nie
możliwe. Mówią, że mech porasta gęściej drzewa i ka
mienie od strony północnej, ale ten środek oryentacyjny 
okazał się już nieraz zwodniczym. Wypływa stąd nauka: 
Nie wchodzić do lasu nieznanego bez poprzedniego zory
entowania się co do stron świata; w lesie bacznie uważać 
na kierunek drogi i na wszystkie zczegóły, zarówno sytua
cyjne jak morfologiczne, napotykane po drodze, by ani na 
chwilę nie stracić oryentacyi i w razie potrzeby módz 
wrócić tą samą drogą, którą się weszło; jeśli niema na
dziei przebycia lasu na wskróś przed zapadnięciem nocy, 
nie schodzić z dróg głównych, więcej uczęszczanych, a skut
kiem tego wydeptanych i odbijających jaśniejszem za
barwieniem od ciemnego tła drzew; nie podróżować po te
renie odludnym, zapadłym, ·zwłaszcza lesistym bez kom
pasu, który tak przy sobie nosić należy, by zawsze był 
zabezpieczony od uszkodzeń w razie upadku*). 

54. Odnajdywanie punktów i linii. 
I. W terenie. Zoryentowawszy jak najdokładniej mapę 

i oznaczywszy na niej punkt naszego stanowiska, celujemy 
przez ten punkt i przez punkt drugi, który utożsamić pragnie
my, w dal, szukają.o na linii celowania punktu homologicznego 
w oddaleniu odpowiadającem rysunkowi karty. Zwracamy 
przytem szczególną uwagę na ukształtowanie terenu. Je'li 
np. szukamy domu, stojącego, na kopie górskiej, badamy 
w kierunku celowej tylko grzbiety górskie i kopy. Jeśli 
przedmiot leży na stoku od nas odwróconym, nie będzie 
oczywiście widoczny dla danego stanowiska. Należy 
przeto uważnie przypatrzyć się rysunkowi przed rozpo
częciemposzukiwań. Linię. (garb, rzekę, drogę, itp), odnaj
duje się w terenie, odszukują.o parę dobrze widocznych 
na niej punktów, zwłaszcza nacechowanych wybitnymi 
szczegółami topograficznymi. 

II. Na mapie. Zoryentowawszy znowu mapę i ozna
czywszy na niej nasze stanowisko, celujemy, jak poprze
dnio, przez nie do _punktu terenu, który określić pragniemy. 

':') Co do postępowania w wypadkach dezoryentacyi korzystano 
z uwag Garlickiego, podanych w ,,Taterniku" 1908, nr. 3. 

' 
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Szacujemy jego odleglo 'ć, wymiar ten zredukowany do 
skali karty, odcinamy na promieniu celowania, wych?~ą.c 
od stanowiska, a na znalezionem w t n po ób mieJscu 
karty oznaczamy teraz dokładniej punk~, o któr chodzi,. 
porównywają.o z sobą, zczególy terenu i ry unku. . . 

III. Odległości. Oblicza ię je z mapy zapomocą podziałki 
liniowej, na niej wydrukowanej, używają.o do tego cyrkla 
lub linijki milimetrowej. Patrz nr. 31. 

W terenie silniej pochylonym nal ży do długo' ci po zcze
gólnych odcinków pododaw_ać od~owiednią. ką.to~i nac~y: 
lenia poprawkę, którą, oblicza ię podług kah cllugosc1 
linii pochyłych. Patrz nr. 47. 

Niedość usih1ie zalecać można zaprawianie oka do 
szybkiego i trafnego oceniania odleglo 'ci. Trzeba w tym 
celu systematyczne uprawiać ćwiczenia, <lo czego na po
czątek nadają się najlepiej równe gości11ce, zaopatrzone 
w znaki hekto- i kilometrowe. Te ćwiczenia powinny obej
mować zarówno długości, położone na promieniach wi
dzenia, jak i w poprzek do nich. Wprawiać też trzeba 
oko do tego rodzaju ocen przy różnych stopniach oswie
tlenia, różnych stanach powietrza, z wysokich i nizkich 
stanowisk, słowem: w warunkach korzy tnych i niekorzy-
tnych, dających zwyczajnie powód do złudzeń optycznych. 

IV. Wyszukiwanie linii, wiodących do pewnego punktu. 
a) Korzystanie z linii komunikacyjnych, podanych na 

mapie. Gdy do wyboru mamy kilka dróg, prowadzą,cych 
do tego samego punktu, badamy przedew zy tki~m. ~to
unki nachylenia, właściwe każdej z nich, gdyż od silnieJsze 

go lub słabszego spadu dróg za.leży w przeważnej czę' ci 
trud fizyczny i czas potrzebny do ich przebycia. 

Po terenie o spadzie do 15° najwyżej (fig. 52) - łago-
dnie pochylonym - możliwa jest jazda wozowa. . 

Pochyłość od 15° - 30° - stok stromy - nadaJe się 
tylko do ruchu pieszego i do jazdy wierzchem. . . . 

Spad od 30°-45° - bardzo tromy-wymaga JUZ wspi
nania się pod górę. 

Spad od 45° -60° - urwi ty - pokonać można pod 
górę tylko mozolnem wdrapywaniem ię. . 

Ściany, pochylone pod kątem 60° do 00° ~ medostępne 
w normalnych warunkach. Pięciomilimetrowa odległość 
' arstwic stumetrowych na mapie pecy{ilnej oznacza gra
nicę nachylenia, pod jakiem jeszcze można jechać wozem 
pod górę. Te ame warstwice, zbliżone do iebie na 2 mm., 

7 



znamionują. pochylo;ć , po której ruch pie. zy zaczyna \\')' 
magać wielkiego wysiłku od człowieka doro lego. 

b) Pochód w kierunku możliwie prostym, na przelai , 
bez trzymania ąi ę linii vodanych na mapie. 

Wytycza się na mapie z uwzględnieniem przeszkód 
szereg punktów, które się na tępnie odszukuje na terenie 
i kolejno przebywa. Gdy mamy ru zać w pochód a teren 
je t otwarty, dobrze je t wyznaczyć sobie jak najdalej od
legły a dobrze widoczny przedmiot wytyczny (Direktion. -
objekt) i nim się kierować. W terenie przysłoniętym trzeba 
uży '• pomocy kompasu, oznac~yć kąt kierunkowy (Direk
tionswinkel) i często podcza pochodu kontrolować się „ 
czy kąt ten je ·t ściśle przestrzegany. 

Pochody tego rodzaju mają, ·zerokie za to owanie 
w wojsku, oczywi' cie na terenie przystępnym. W kolach 
c. wilnych nie łatwo znajdą, rniło ' ników, chyba, gdy wa
runki terenu ą., tego rodzaju, iż prostolinijny pochód przed
stawia znaczną korzyść przed utartymi szlakami krzy
wymi, albo , gdy nie można go zastąpić innym, jak np. 
na polowaniach, przy prowadzeniu nagonki lub zmienia
niu stanowisk. 

5f5. Czas potrzebny do przebycia drogi. Oznaczyć go 
można na podstawie mapy z dokładnością tern większą,, 
im równiejszy jes~ teren, który mamy przebyć. Obliczenia 
tego rodzaju należy oczywi' cie oprzeć na wla nych do
świadczeniach poprzednich i uwzględnić zapas sil fizycznych, 
gdy chodzi o podróż pieszą., porę roku, stan pogody i stan 
przypu zczalny drogi wytkniętej . 

Na ogół przebycie jednego kilometra po drodze średnio 
dobrej wymaga 10 - 12 minut dla ruchu pieszego, a 6 - 8 
minut dla jazdy "'1.erzchem lub wozem. Gdy droga pro
wadzi pod górę po terenie łagodnie pochyłym , doliczyć 
trzeba je zczc tyle razy po 10-12, względnie 6 - minut, 
ile hektometrów ·wyno i różnica wysoko ' ci między naj
niż zym i najwyższym punktem drogi. Stosunek między 
cza ·em a drogą po terenie, nie przekraczają.cym 26° nachy
lenia, wyraża następują.cy wzór: 

Cz. = (d. km + w. hm) c. min. To znaczy: Suma z dłu
go ' ci drogi (w rzucie poziomym , na karcie), wyrażonej_ 
w kilometrach , i różnicy wznie~ień, wyrażonej w hekto
metrach, pomnożona przez chyżo' ć pochodu lub jazdy 
(czas potrzebn:v do przebycia 1 km.) daje w minutach cza . 
potrzebny do przebycia danej drogi. Np. Dlugo'ć droO'i 

09 

(odczytana z map)' ) wyno i 7 .. ) km ; punkt końcow~· (cel 
pochodu) leży o 2:>0 m. wyżej od punktu wyjścia. Zat 111 

cza , wymagany na przebycie tej drogi będzie wyno il 
(7 .5 + 2.6) 10 min = 100 min = 1 godz. 40 min, jeśli po-
tępuj ::3ię z prędko.' cią 1 km. na 10 min. Dla idącego wol

niej , np. z chyżo' cią, l km na 12 min. wspól zynnik c na
leży wyrazić przez 12. Wtedy wynik byłby - 2 godz. 

J.: a terenie ilni górzy t>'m a trudnym (np. w Tatrach) 
oblicza ię cza potrzebny na pocho ly ni co inaczej. Rzut 
poziomy drogi wyrażony w kilometrach mnożymy przez 
12 min. lub więcej, na każde za '· 300 rn. , o które ię wzno
'"' irny w górę dodajem. po 1 godzinie, na każde 300 m. 
·w dól po pół godziny. 

v\Tzor>· powyż ze nj mogą, mieć z natury rzeczv zna
czenia ab olutnego ; ą.. to raczej w kazówki, jakie czyn
niki prz>r obliczaniu cza u , potrzebnego na odb. wanie po
chodów, uwzględnić należy. Warto 'ć konkretną, liczebną, 
tych czynników każdy dla iebie mu i okre ' lić na pod ta
·wie zrobionvch doświadczefi. 

.-6. Bad~nie widzialności punktów terenu na podstawie 
karty. Już wyżej w nr. 47 - 49 podaliśmy metodę wykreśl~ 
rnh używaną do tego rodzaju dochodzeń (profilowanie). 
,Jednakże kon trukcya trójkątów profilowych wymaga sta
rannego wykonania, nieraz dużo cza u zabi ra, a przecież 
nie zav;· ze daje wynik pewny. Mam na my 'li zwła zeza 
takie wypadki w których punkt ' rodkowy, od któr go 
wznie ienia zależy widok z jednego punktu krajnego na 
drugi, je t blizko pro tej, łą.czą.c j punkty skrajne. Wtedy 
bowiem najmniej zy blą,cl w konstrukcyi i w r unku po
·ważnie wpłynąć może na dobroć rezultatu. Toteż tego ro
dzaju badania najlepiej roz~ązywać rachunkiem za po
mocą, na tępują,cych wzorów, opartych na podobień twie 
trójkątów: Punkty A i C (fig. ;)3) są. nawzajem ieszcze wi-

w p 
ifoczne, jeśli - = -

w1 P1 

Punkty A ą. na wzajem dobrze widoczne, O'dy 

w > E_ lub ~ < ~-
w 1 P1 P1 W1 

Punkty A i C ą, nawzajem niewidoczne, gdy 
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Przykład. Chcemy z karty zbadać czy szczyt Jankowa 
(709) widoczny jest z plantu kolejowego na stacyi w Sta
rym Samborze. 

Łą.czą.c oba punkty dane prostą (krawędzią. linijki, 
skrawka papieru) widzi1ny, że punktem, przegradzają.cym 
widok ze stacyi na Janków, mogłaby być tylko krawędź 
plaskowierzchu, okolonego warstwicą .300 m. Mamy więc 
następują.ce dane: 

Wysoko'ć stacyi: 350 m. (najmniej); 
płaskowierzchu: 500 m; 

„ Jankowa: 710 m. (okrągło); 

Odległość między stacyą. a plaskowierzchem ._na kar
cie: 30 mm. 

Odległość między stacyą. a Jankowem: 50 mm. 

Zatem: 

w 360 p 50 

w1 150 P1 30 

w 360 36 
- :-.::= - - -
wt 150 1.5 

p 50 25 

P1 - -30 = 15. 

Skoro zaś 

36 25 . ~ > Ł , 
15 > 15 czyli w

1 
P

1 

wynika tą,d , że z plantu kolejowego stacyi starosambor
skiej otwiera się dobry widok na wierzchołek Jankowa. 

Stosując graficzną. lub rachunkową. metodę do różnych 
kierunków, wybiegających z jednego stanowiska, można 
konstruować sobie całą. panoramę, roztaczają.cą. się do
koła niego. Im wyższe wybierzemy tanowisko, tern ob
szerniejszy będzie nasz horyzont. 

Do obliczenia promienia widnokręgu z danego punktu 
powierzchni służy 

wzór: 

w którym p oznacza dalekość widzenia (styczną. z oka do 
powierzchni ziemi), w wzniesienie oka nad powierzchnią,, 

101 

a R promień ziemi = 6 370 283 m. Jeśli pożądana jest 
większa dokładność, należy do rezultatu, otrzymanego za 
pomocą. powyższego wzoru, dodać ~e~zcze poprawkę, w~
nikają.cą. z refrakcyi atmosferyczne] i spowodowanego mą. 
podniesienia horyzontu pozornego nad rzeczywisty. Pod
niesienie to 

dla punktów, oddalonych 
od stanowi ka o 

10 km 
15 
20 
54 

wyno i 
blizko 7 metrów 

przeszło 15 
27 

blizko 40 

Dla więk zych ie zcze odległo' ci można za to. ować 
wzór Gaussa 

P = O·OOO OOO 06 15 d 2, 

w którym d oznacza pro toliniową. odległo'ć (Distanz), 
.a P wartość , o jaką. punkt ukazuje się wyżej położonym, 
niż jest w rzeczywi tości (Dberhohung). 

57. Oryentowanie się w wypadkach niezgodności mię
dzy mapą a terenem, oraz w razie zmylenia drogi . Niezg.o
dność, zauważona między rzeczywi to' cią. a mapą., o ile 
dotyczy tylko drobniejszych, mniej ważnych szczegółów 
lub nawet ważniejszych, ale z natury swej niestałych , arna 
przez się nie powinna na baŁamucić. Uwzględniać bo~e,~ 
należy rok wydania karty, uwidoczniony na dole, lub, Jesh 
była już poprawiana, rok ostatniej reambulacyi, od którego 
niejedna zmiana, nawet poważna, mogła zajść na dany1;ll 
obszarze i zapewne też za zła. Jeśli np. w pewnym punkcie 
nie napotykamy domu, figury, lasku lub innych podobnych 
przedmiotów, które wyrysowane są. na mapie w punktach 
homologicznych, lub jeśli, wchodząc z góry w jakąś dolinę, 
nagle postrzegamy przed sobą. tor kolejowy, którego ani 
'ladu niema na mapie, nie wynika stąd jeszcze, żeśmy zbłą
dzili, lub że mapa także co do innych szczegółów błędnie 
informuje. Jeśli droga, odbyta aż do tego punktu, zga
dzała się dobrze z mapą., to pojawiają.cą. się teraz niezgo
dność należy sobie tlómaczyć raczej przypuszczaniem 
zmian, dokonanych dopiero po wydaniu mapy, i spokojnie 
iść dalej. Dopiero gdy niezgodność między mapą. a dr?gą 
zacznie się rozciągać na coraz więcej zczegółów, dana 3est 
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podstawa Io poważnego podejrzywania, czyśmy nie zgu
bili kierunku. Wtedy trzeba albo przeprowadzić nowe o
ryentowanie albo wrócić tą amą drogą aż do punktu, w po
sób niewą.tpliwy utożsamionego, i tam przez dokladne po
równywanie · zczegółów mapy ze zczególami terenu upewnić 
się co do kierunku dalszej drogi. Baczną., uwagę należy 
zwracać na kultury lasowe, gdyż one najczęściej ą, przy
czyną dezoryentacyi. 

Inną, równie częstą okazyą lo zmylenia kierunku ą. 
linie komunikacyjne drugorzędne ('ci żki, drożyny go po
darcze ), prowadzące w bok od dróg głównych, a nie uwi
docznione na mapie. Nie należy zapominać, że na mapach 
wojskowych podaje ię z niż zych kategoryi dróg komu
nikacyjnych t lko lepsze i ważniej ze z punktu widzenia 
militarnego (nr. 17). Mapa topograficzna w podziałce ta
kiej jak 1: 75.000 lub 1: 200.000 zamieniłaby ię w nierozwią.,
zaną., gmatwaninę linii, gdyby wpi ano w nią w zy tkie 
ścieżki i dróżki, i za.miast lużyć do oryentacyi, utrudnia
łaby ją tylko a nawet uczyniłaby ją. niemożli\.vą. Otóż 
zdarza się nieraz, źe na polu lub w lesie z drogi, którą. 
dotąd postępowaliśmy, trzeba nam w pewnym punkcie 
skierm~ać. ię w bok na inną drogę, z niej wybiegają.cą. Prz)' 
pu zczam)r, ze to odgałęzi nie uwidocznione je t na mapie, 
nie podano jednak w pobliżu żadnego przedmiotu, przy
datnego do zyhkiego i pewnego rozpoznania na terenie 
tej właśni odnogi. Tymczasem na terenie - przypn zcza
my dalej _:_ przed i za ową. drogą. boczną, w nie·wielkich 
może od tępach, wychodzi z naszej clotychcza owej linii 
kilka tej samej kategoryii dróg komunikacyjnych. Nowi
cyu z w sztuce oryentowania się obiera zwykle pierw zą. 
napotkaną, a pu 'ciw zy się nią , dopiero po niejakim czasi , 
gdy już pory kawał u zedł, po trzega, że zbłądził, po
czem następują. przykre chwile bezradności. Doświadczony 
tury ta bez wielkiego trudu wybrnie z podobnego kłopotu 
i odnajdzie, choć może z nakładem czasu, dobrą drogę. 

1zę to, a w le ie prawie zawsze, niema innej rady, jak 
wrócić na poprzednią drogę i tam zapomocą. starannej 
identyfikacyi odszukać to odgałęzienie, które mapa podaj 
i którcm dalej iść trzeba:. 

Takim pomyłkom zapobiega ię z góry, oglądając uwa
żnie rysunek karty dokoła zaznaczonego rozdziału dróg 
i przewidując, jakich 'rodków oryentacyi, jako najmniej 
zależnych od przypadku i najmniej zawodzących, użyć na-
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leży do odnalezienia na terenie rz zon go punktu. aj
pewniejszym niezawodnie po obem ' clzi i1 mgli ty 
lub wnocy prawie jedynym - jest obliczenie dokładne odle
gła' ci taki go krytycznego rozdroża od punktu, dającego 
·ię z wszelką, pewno' cią. utożsamić, np. od jakiej' wybitnej 
formy terenu, skrętu drogi, rz ki, mostu, zajazdu, tuclzi ż 
obliczenie cza u, potrzebnego <lo przebycia tej prze 'trzeni. 
Gdybyśmy np. powzięli zamiar, w. braw Z~' ' ię ao ' cii1cem 
ze • 'tarej oli ku Bzanom, zboczyć na zachód clo przy:iolka, 
zwanego f3asy, i użyć w tym celu drogi gospodarczej. lą.,
czą,cej go' ciniec z tą. o a<lą., obliczyli',m, . obi z m<~py, że 
0 2oox = 130 m. prze<l rozdzialem dróg ao'cinicc robi za
kręt. Do zedłszy na miejsce tego krętu z rz~clu drugiego 
od wyjścia ze 'tarej ·oli, zaczęliby' my licz. rć kroki lub 
odczytalibyśmy minuty na zegarku. ie zważając teraz 
na żadne drogi boczne, które na tej prze~trzefo mocrłyb 
wychodzić z naszego go' cińca, po tępowalib. 'Śmy wciąż 
n~przód, licząc kroki lub spoglą.<lają.c ocl cza. u clo cza ·u 
na zegarek. Po odliczeniu 2oox względnie po uply~vie 11

/ 2 

minuty ujrzelibyśmy na pewno po prawej ręce tę droaę 
go. poclarczą., którą mapa podaje i którą, nam także puścić 
ię trzeba do • 'as. Gdyb~'Śmy je ·zez mi li jakie wątpli

wo'·ci, to parów, podchodzący w t m miej cm od ·trony 
w chodu pod . am go' cinicc, u.'unąl by je zu pel nie. Figura, 
·toją.ca wecliug karty o 130 - 20 x dalej przy go'·ci{1 u, 
mogla by ię przydać clo oryentac:vi w clzi 11., je '·li nic zo
stała tvmcza em u unięta i je' li je t widoczna śrótl alei 
drzew.· W nocy, nawet przy 'wietlc k. iężyca, prawdopo
dobnie nie dojrzelibyśmy jej ·z odległości 2oox; trz ·baby 
do niej podej 'ć, na tępnie wrócić się do dróg rozRtajnych. 
Natomiast w. nuenion. parów po lewej stroni ero' ci11ca, 
nawet w ciemno' ci niezbyt trudno byłoby rozpoznać 
i zidentyfikować. 

Wkońcu napomknąć wypada je zez o j clnym, do'', 
po politym wypadku w którem zoryentowanie ię sprawia 
kłopot początkującym. Przypu' ćmy, że przechodzimy przez 
la . Mapa podaje jedną tylko linię, bez oclgalęzie{1, i po 
niej właśnie posuwamy się. Mimochodem zaznaczamy, że 
austryackie mapy wojskowe . ą. wogóle do'ć ką.pe w uwi
docznianiu dl'óg komunikacyjnych, prowadzą ych przez 
teren zale iony. 1dy więc tak kroczymy naprzód, nie ·po
dzianie droga na za rozwidla ię na dwa ramiona, zawie
rają.ce z sobą kąt bardzo mały. Tylko jedno z tych ra-
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mion prowadzi do celu na zego, drugie wiedzie w zupełni~ 
inną. stronę. Z punktu rozdziału nie otwiera się widok na 
dalszą. okolicę. Zachodzi więc pytanie, które z obu ramion 
przedstawia drogę dobrą,, tę mianowicie, którą. podaje 
mapa i którą my także obrać musimy, jeśli nie chcemy 
narazić się na błądzenie po lesie lub w najlepszym razie 
.na wyjście z niego po tronie niewłaściwej. Oryentacyę 
utrudniają. zwłaszcza dwie okoliczności: 1° na rozdrożu 
każde z obu ramion na pierwszy rzut oka zdaje się być 
dalszym ciągiem tej linii, którą. dotąd szliśmy i może od
powiadać linii podanej na mapie; 2° zoryentowanie się za 
pomocą, badania kierunku, jaki zachowują, w dalszym ciągu 
oba ramiona, oraz porównywanie szerszego terenu z mapą. 
jest niemożliwe lub utrudnione w punkcie rozdziału dróg. 
Jak więc po tą, pić ? 

Jeśli mamy kompa przy obie, mierzymy na karcie 
kąt kierunkowy (Direktionswinkel) następnego odcinka. 
podanej drogi , poczem kąt ten porównywamy z kątem kie
runku każdej z dróg roz tajnych. Jeśli nie odrazu wynik roz
strzygający da się o iągną.ć , puszczamy się któremkolwiek 
ramieniem tak daleko naprzód, póki kompas nie po
zwoli nam w sposób niewątpliwy stwierdzić zgodności lub 
niezgodności między kierunkiem tego ramienia a kierun
kiem, podanym na mapie. W razie niezgodności zawracamy 
na drugie ramię , a dla większej pewności badamy także 
kierunek tej linii pomiarem kątowym. Niepodobna bo
wiem, by kąt rozbieżności wideł drożnych nie wzrastał 
w miarę oddalenia się od punktu rozdziału , jeśli drogi się 
naprawdę rozchodzą w różne strony. Tern samem i między 
kierunkiem fałszywej drogi a kierunkiem, odczytanym 
z mapy, coraz większa musi ujawnić się rozbieżność. 

Gdy kompasem nie rozporządzamy, sprawa trudniej za. 
Radzą. wejść na drzewo i rozglądnąć się po okolicy. Ale 
ten środek oryentowania się nie dla każdego się nadaje, 
a często je t bez kuteczny, np. gdy teren pokryty lasem 
jest równy we wszystkich kierunkach a las duży. Pra
ktyczniejszym je t następują.cy sposób. Rozkładamy mapę 
na ziemi tak, by kierunek odbytej drogi na terenie i kie
runek jej homologicznaj linii na mapie schodził się w jedną. 
linię ; następnie badamy, która z dróg rozstajnych odpowia
da najlepiej co do kierunku dalszemu biegowi drogi, wyryso
wanej na mapie. By zaś módz w razie potrzeby łatwo 
oznaczyć na mapie punkt, w którym przypada rozwidleni 

się dróg, i odcinek drógi, którego kierunek stanowi w opi-
anych okolicznościach rozstrzygający środek oryentacyi, 

trzeba zawsze na wszelki wypadek przy wejściu do lasu 
odczytać na zegarku godzinę. W ten sposób można w ka
żdej chwili stwierdzić , jak daleko się we zło w głąb. 

Zakładaliśmy w powyższem zadaniu warunki naj
trudniejsze, bo brak wszelkich topograficznych znaków 
oryentacyjnych. Atoli rzadko tylko znajdzie się pod
różnik w takiem położeniu , jakie dopieroco przypuszcza
liśmy, chyba, gdy zaskoczy go w lesie gęsta mgła. Zwykle 
bowiem napotka w lesie przesieki, nierówności gruntu, po
lanki, strugi. wodne itp. zczegóły, znaczone także na ma
pie, w nich zaś znajdzie do tateczny punkt oparcia do 
rozwiązania trudno ' ci i trafnego zoryentowania i:;ię na dro
gach rozstajnych. 

Jeszcze łatwiej w otwartem polu oznaczyć na widłach 
drożnych tę linię , która odpowiada linii, w kazanej na 
karcie. Wystarczy zbadać uważnie na mapie szczegóły sy
tuacyi i terenu, charakteryzują.ce dal zą. drogę i porównać 
je z rzeczywistością, by oznaczyć z wszelką. pewnością tę 
z dróg rozstajnych, która jest identyczną, z linią , podaną, 
na mapie. 

Rozumie się samo przez się , że w czasie pochodu na
leży korzystać z napotykanych drogo kazów i w danym 
razie wypytywać się przechodniów, pastuchów drwali, 
rąbiących w lesie, itd. o kierunek drogi, którą. ię posu
wamy lub posuwać mamy. Przytem ludziom prostym nie 
należy zadawać pytań w takiej np . formie: „ 1zy ta droga 
prowadzi do Turki? " - bo dana droga w istocie może 
prowadzić do Turki, ale przedtem jeszcze do dzie ięciu 
innych osad. Najlepiej więc pytać w ten spo ób: „Dokąd 
prowadzi ta droga? " Podawane zaś przez ludzi wiejskich 
odległości trzeba przyjmować z wielką, o trożnością. , gdyż 
w ich ocenach nieraz mile kurczą. się niemal w kilometry. 

58. Użycie kompasu . Busola oryentacyjna Bezarda. 
Zdatność kompasu do oryentowania się polega na tern, że 
z jego pomocą, można oznaczać kierunki i kąty kierunkowe. 
Dobry kompas powinien mieć igłę magnesową, przynaj
mniej na 3 cm. długą., i podziałkę kompletnie wy topnio
waną. , tak, żeby każdy stopień na okręgu kola osobną. 
kreską. był oznaczony. Linie N i WO na podziałce mają. 
dokładnie pod ką.tern prostym się przecinać. Igła zaś po
winna być osadzona (możliwie) centr. cznie, t. j. tak, by 
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odczyty na obu końcach jej różnify ię w każdem poio
żeniu 1gły o 180°. Prócz tego powinna być dostatecznie 
czulą, co poznaje się po tem, iż wyprowadzona ze stanu 
poczynku zapomocą przybliżonego do niej noża lub klu

cza, wraca dokładnie do pierwotnego położenia, nie pier
wej jednak jak po ;5 przynajmniej wahnieniach w jedną 
a ;) w drugą stronę. ·wreszcie dobry kompas zaopatrzony 
je t w przyrząd do unieruchomienia igły. 

Za pomocą kompasu oznaczać możemy wszelkie kie
runki poziome, przechodzą.ce przez pewien punkt, bą.dź 
na mapie, bądź na terenie. Potrzeba do tego tylko zmie
rzyć kąt, jaki dany kierunek zawiera z połuqrukiem ma
gnetycznym czyli plaszczyzną, pionową, przesuniętą. przez 
oś magnetyczną, (podłużną.) igły. Wierzchołkiem tego ką.ta 
jest ostrze, na którem osadzoną. jest igła i które znajdować 
ię powinno w samym ' rodku koła podziałowego. Ilość 
topni, zawartych między danym kierunkiem a południ

kiem magnetycznym, stanowi miarę ką.ta kierunkowego 
czyli azymutu niagnetyczn go. 

Zboczenie magnetyczne (deklinacyę), t. j: kąt, zawarty 
między poluclnikiem magnetycznym Cgłą. w równowadze) 
a południkiem g ograficznym (astronomicznym), uwzglę
chuć potrzeba tylko przy oryentowaniu mapy (patrz nr. 52). 
Do oznaczania zaś na mapie lub w terenie linii kierun
kowej , na której znajduje ię zukany punkt, wystarczy 
odczytać kąt, jaki linia kierunkowa tworzy z igłą. Pa
miętać wszakże trzeba, że 1° przy oznaczaniu kąta kie
runkowego z mapy, mapa zawsze powinna być poprzednio 
dokładnie zoryentowana czyli ustawiona w południku geo
graficznym; 2° tak amo ustawić należy mapę, ile razy 
przenosimy na nią kąt kierunkowy, zmierzony na terenie. 
Inaczej w pierw zym wypadku, albo nie odnajdziemy 
okiem zukanego punktu na terenie lub też do niego nie 
zajdziemy, w drugim zaś nie odnajdziemy na mapie pun
ktu, którego azymut oznaczyli'my poprzednio na te
renie. Wszelkie zaś pomiary tego rodzaju należy przed
siębrać, trzymają.o lub ustawiają.o kompas w poziomie i cze
kają.o cierpliwie, choćby parę minut, aż igła się sama uspo
koi i tanie w równowadze; czulo'·ć bowiem i ruchliwość 
igly jest miarą, jej dobroci. 

Główną tmdnością w calem tern postępowaniu jest 
dokładne odczytanie ką.ta kierunkowego. W istocie nie 
łatwo, zwla zeza na kompasie małego formatu, określić tę 
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kre kę podziałki, przez którą. przechodzi linia kierunkowa. 
Wkładanie ołówka na zklo kompa u, ponad amą, o' piono
wą. igly, dla lepszego celowania i ściślejszego oznaczania pun
ktu podziałki, przez który przechodzi celowa, nie daje po
żądanej dokładna' ci, gdy punkty celowe leżą w znacznem 
oddaleniu od' tanowi ka. Zaradzić tej trudno' ci może tylko 
zaopatrzenie kompa u w celownicę jak i~ to praktykuj 
w kon trukcyi bu ol mierniczych. 

Z przyrządów tego rodzaju, używanych po ·polici na 
wyprawach naukowych, względnie najlep. z. typ przed-
tawia t. zw. busola szma.lkaldzka. Je tto kompa::> azymu

tah1y, zaopatrzony w celownicę i pryzmat zklany, umożli
wiający odczytywanie kąta kierunkowego (azymutu magne
tycznego) podcza celowania do odległego punktu na 
terenie. Jednakże przyrząd ten ma jeszcze lwie lahc 
·trony ; popierw ze, duży k. ztalt i vy oki hrz gi opraw~T 

utrudniają. niezmiernie przeno zenie zaob erwowanych w na
turze azymutów na kartę; po"rtóre, c na in trum ntu 
wyrw i około :50 kor. 

· Bardzo natomia t praktycznym, wycrodnym do no ze
nia przy obie i sto unkowo tanim kompasem j t pa
tentowana bu ola oryentacyjna (Ori ntierung - Diopter
bu sole), konstruowana przez kapitana Bćzarcl'a. Wy
konywa się ją w dług kilku modeli , nie różniących ię 
jednak między obą, za aclniczo. ,J stto pu:zka k ztaltu 
pól lip y, w której znajduje się kompa . a iglę na
klejony jest przez całą. j j dlugo ' ' 'lrn1wek papieru, 
mający kształt 'trzałki. ad igłą za' umie'zczony je t 
pa ek papierowy, dający się u tawia ' w dowolnych 
położeniach poziomych względ m igły, i w którym wy
cięty jest otwór tych amych rozmiarów i tych am. eh 
konturów, co strzałka , naklejona na iglę. Ficr. :54. przecl-
tawia przyrząd otwarty. ·wieko, dzięki dwom zparom, 
wyciętym w przeciwległych bokach jego, prz d 'tawia c -
lownicę, a jego krawędź pro ta, równolecrla, clo o i obrotu 
wieka, użyta być moż jako lineał, gdy wieko je t pad
nie ione do góry. Na dwóch też modelach kraw~clź ta zao
patrzona jest w podziałkę milimetrową. T . ame dwa mo
dele mają nadto lusterko na zawia kach, dające si~ usta
wić nad pokrywką. zklaną podziałki napi·zeciw oka tak, 
by można w niem 'ledzić tan igły, celując równocze'ni 
do oddalonego punktu. Prócz tego w każdym modelu 
w środku wieka wybity j t mały otwór, za pomocą któ-
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rngo przyrząd można zawiesić na gwoździku lub 'rubce, 
wkręconej do laski lub do parasola. 

Przyrządem tym można: 
1 ° szybko i wcale dokładnie oznaczyć a równoczesme 

utrwalić na podziałce kąt kierunkowy pochodu (Direk
tionswinkel) ; 

2° rozwiązać wszystkie zadania oryentacyjne nawet 
w nocy, gdyż strzałka i pasek papieru, nad nią. umie zczony, 
napuszczone są materyą fosforyzującą.; 

3° wykonać bez stolika graficzną tryangulacyę małych 
obszarów i zdejmować szkice topograficzne (croquis). 

Szczegółowe wskazówki co do sposobu użycia, bardzo 
prostego zresztą i łatwego, zawierają drukowane objaśnie
nia, dodawane do każdego egzemplarza przyrządu. Obecnie 
istnieją. 4 modele tej busoli oryentacyjnej: 

I. Spód drewniany; bez lustra i podziałki milimetro
wej. Cena 6.80 kor. 

II. Cała oprawa z aluminu; lusterko i podziałka mili
metrowa na celownicy. Cena 11.50 kor. 

III. Model wojskowy mniejszy z aluminu, atoli bez 
lusterka i podziałki milimetrowej'. Cena 8.90 kor. 

IV. Model wojskowy większy z aluminu, spód z he
banu, z lusterkiem i podziałką na celownicy. Cena 13.90 kor. 

Jeśli przyrząd ma być użyty tylko do oryentowania 
karty, odnajdywania punktów i oznaczania kierunku po
chodów, wszystkie 4 modele są prawie jednakowo dobre 
i już pierwszy daje zadowalające wyniki. Trzeba tylko dla 
Galicyi poprawić kąt zboczenia magnetycznego, uwzglę
dniony już w konstrukcyi instrumentu, ale obliczony dla 
Wiednia, gdzie wynosi obecnie 10° na zachód. Do tryan
gulacyi wykreślnej i do zdjęć topograficznych nadają się 
tylko drugi i czwarty model. 

W razie zamawiania większej naraz ilości sztuk przez 
jakąś władzę wojskową lub cywilną., n. p. dyrekcyę za
kładu naukowego, otrzymuje się pewien upust. Trzeba -
atoli wtedy zwrócić się do samego wynalazcy, którego 
adres tu podajemy dla wygody interesowanych: 

Hauptmann Ritter von Bezard, - Bozen, Tyrol. Post
fach 109. 

59. Ćwiczenia. 
1) Oznaczyć na podstawie mapy zapomocą. kompasw 

kąt kierunkowy dla pochodu w prostej linii (na przełaj): 
a) z Kobła Starego do Pos :dy Niżnej; 
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b) od tartaku, toją.cego pod Terszowem, do Czereśnisk; 
c) z Starejsoli do Torhanowic; 
d) z Suszycy Rykowej do Bereźnicy. 
Przypuszczamy, że we wszystkich punktach wyjścia 

zboczenie magnetyczne w danej chwili wynosi 5° na zachód. 
2) Zbadać sposobem rachunkowym, czy z koty 541, 

położonej na w chód od Posady Wyżnej, widać cerkiew try
gonometryczną w tarejsoli ! Uwzględnić prz:vpu zczalną, 
wysokość . amego budynku i jego wieży. 

3) Turysta, znajdujący się na szczycie Kundieski (668); 
zamierza przez las tejże nazwy udać się do ozani. Z po
stanowieniem skierowania się nasamprzód do punktu, od 
którego wychodzi przesieka (linia leśna) na pln.-zachód ku 
literze „K", rusza w drogę w kierunku północnym. Gdy 
atoli staje w miejscu, w którem wedle jego założeni~ po
winien ukazać się początek rzeczonej przesieki, nie odnaj
duje jej, natomiast dostrzega przed sobą po lewej ręce 
parów. Jakie przypu zczenia może i powinien robić co do 
punktu, w którym znajduje się w tej chwili, i jak postąpi' 
da.lej, by odzyskać oryentacyę, jeżeli 

a) rozporządza kompasem i mapą okolicy; 
b) tylko mapą~ 
-!) Ktoś wybiera się z Baczyny do leśniczówki (3-1) 

w Buczowie drogą gospodarczą, wiodą.cą przez kotę 444 
a dalej obok koty 451 w kierunku Starejsoli. Przypuszcza, 
że z drogi tej wybiegają na wschód, prócz podanych na 
mapie, inne jeszcze drożyny leśne. Jakich środków ostro
żności zatem użyć powinien ów wędrowiec, by nie chybić 
w lesie buczowskim wskazanej na mapie drogi bocznej, 
łączącej główną drogę z leśniczówką? 

b) Ze stacyi kolei żelaznej w Waniowicach mamy naj
bliższą, drogą. skierować się do Bereźnicy. N a dworze pa
nuje gęsta mgła. Jakich sposobów użyćby można, by nie 
stracić oryentacyi, zwłaszcza na punktach, w których drogi 
się dzielą,, jeśli 

a) mamy kartę, zegarek i kompas; 
b) tylko kartę i zegarek; 
c) tylko kartę~ 
NB! Polecamy rozwiązywać powyż ze zadania takż~ 

:na wyłącznej podstawie wycinka map, generalnej. 
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SPIS DZIEŁ, 

rn o g ą, c .Y c h po s 1 użyć cl o uzupełnieni a i po gł~
hi en i a wył o żon ego przed mi o tu, a w y z y s k a

n y c h po części w niniej zej pracy: 

Erliiuterungen zum Zeichenschliissel und Vorschrif t u ber 
die Anwendung der Signaturen in den Militar-Aufnahm -
blatt rn. 4. Auflage. Wien, 1905. Militargeogr. Institut. 
·tr. 82 (o hecnie wyczerpane). 

Umann L., Die Spezialkarte der ost.-ung. Monarchie. 
2 Aufl. Wien, Lechner. 1895. 8°, str. 75, z kluczem i kartą. 
przeglą,dową. do mapy specyalnej. 

Hartenthurn , V. Haardt von, Die Genęralkarte von 
Mitteleuropa. Wieh, Lechner. 8°, tr. 36, z kluczem i kart~ 
pr,zeglądową. do mapy generalnej. ' 

Fambri G„ Das Kartenlesen. Erklarung der pezialkarte 
1: 75.000 u. der Generalkarte 1: 200.000. 4. Aufl. 1912. 
Insbruck- chwick. Wielka oktawka, str. 96, z mapką. i klu: 
czem znaków. · 

Tenże, Theoretische u. praktisch-applikatorische Dbu~
gen im Kartenlesen. 5. Aufl. 1909. In bruck. so, str. 64. 

Harbauer K., Handbuch fur den Unterricht der Terrain
lehre an den Freiwilligen- u. Unteroffiziersschulen. Mit 
Zeichnungen im Texte u. 7 Tafeln. 2 Aufl. 1906. 8°, str. 55. 
Wien- tern. 

Liebhart M., Lehrbuch der Terrainlehre, Terraindarstel
lung u. Terrainaufnahme for die k. k. Militarakademien 
u. Kadettenschulen, verfaBt im Auftrage des k. u. k. Reichs
kriegsmini teriums. 2 tomy. 1902. Wien-Seidel u. Sohn. 
4°, str. 123 i 124. (Najlepsza praca; znakomite wyłożeni~ 
zasad rysunku kartograficznego, stosowanych w zdjęciach 
wojskowych au. tryackich). 

I nstruktion fur die militarische Landesaufnahme. II. 
Technischer Te11. 2. Aufl. Wien, 1903. Milit.-geogr. Institut. 
8°, 29 str. 

Rudzki M. P., Fizyka ziemi. Kraków, 1909. (Rozdział 
I i III zajmują. się określeniem figury ziemi i pomiarami 
geodezyjnymi. Wymagają. znajomości wyższej matematyki). 

H erz, Dr. N., Geodiisie. Eine Darstellung der Methoden 
for die Terrainaufnahme, Landesvermes ung u. Erdmes
sung. Mit einem Anhange: Anleitung zu astronomi chen, 
geodatischen u. kartographi chen Arbeiten auf Forschungs-

ll l 

rei en. 190:5. Leipzig und Wien-Deutick Wi 11 a oktawka, 
tr. 417. (Dzieło to napisane jest zczególni dla g agrafów 

z zawodu). 
Neumayer , Dr. (}. von, Anleitung zu wi enschaftlichen 

Beobachtungen au/ Rei en. 3. ~ ufl. Band I. 1906. Hannover
.faneck . s0, 842. (Dzielo zbiorowe; do na ·zego przedmiotu 
odno zą. ię tylko pierw, ze rozclzial~v: Ambronn, eogr. 
Ort hestimmung auf Rei en tr. 1 - 73; Vogel, Aufnahme 
d Rei ewege. u. de Gelande , tr. 74 - 164; Fin terwal
der, die Photogrammetrie al Hilf. mitt 1 der G l~'inde
aufnahme, tr. 16.- - 202). 

Leitfaden fur den Unterricht in der Feldkunde, im Plccn
zeichnen u. Aufnehmen auf den konigl. Kriegsschulen. 14 
Aufl. 1911 Berlin - Mittler u. • ohn. 4°, tr. 6 . (Przezna
czone dla szkół woj kowych pru kich i do to ·owane do 
m.ap topograficznych ce ar twa niemieckiego). 

tavenhagen, W., Grundri dP.r Feldki1,nd (milit. ~ -
landelehr , militar. Aufnahmen u. Zeichnen). 2. Aufl. 1 9 . 
Berlin - Mittler u. ~ ohn. 0 tr. 169 + 22. (Dla zkól 
wojskowych pruskich). 

Nicolai A. - Kossmann, Die Feldkunde u. militarischc 
Oelandedar tellung. 7° Aufl. Berlin - Ei n chmidt. 
·tr. 258. (Dla zkół wojskowych ni mieckich). 

Larminat, E. M., Topographie pratique de reconnai. -
·ance et cl'exploration. 2-e ćdition. Pari -Lavauzelle. 0

, 

tr. 391, z osobnym dodatkiem, zawierają.cym wzor. itine- _ 
Tarzy i tablice rachunkowe. 

Dziakiewicz Włodzimierz, M ierniclwo. 1 D r. unków 
w tekście. 1906. Spółka Wydawnicza Pol ka w Krakowie, 

0, str. 353. 
Gelcich E., Sauter F. u. Dinse P„ Karlenkunde. Sam m-

lung Goschen. tr. 30. Leipzig-Go eh n. 
Zonrlervan, Dr. H., Allgemeine Kart nkitnde. rn 1. 

Leipzig-Teubner, . tr. X i 210. (Znakomite tr zczenie ca
łej nauki o rzutach kartograficznych i metodach zdjęcia 
i przedstawiania powierzchni ziemskiej). 

Wykład metody zdejmowania szkiców pobieżnych 
i szkiców dokładnych terenu ( 'kizzen u. 1roquis), dając j 
'ię zasto ować także w nauce szkolnej, zawierają. wyż j 
wymienione dzieła Fambriego, Liebharta, Larminata i bez
imienny pru ki „L itfaden fiir den ntcrricht in der Feld
kuncle . 

-- .......... . 



SKOROWIDZ. 
(Liczby oznaczają stronice). 

Aleje 25, 26 
atlasy 4 
azymut 89 

magnetyczny l 06 

Brody 35- 36 
bryła typograficzna 48 
brzegi lasów 42 
brzeżki 37, 62 
budynki 19 - 25 
busola oryentacyjna Bezarda 

107- 108 
szmalkaldzka 107 

Cechy wysokości 26, 85 
cegielnie 41 
cerkwie 20 
charakteryzowanie 26, 85 
cmentarze 22 
cyrkiel Kirchnera 46 
cysterny 35 

J drzewa 24, 39, 42 
dworce kolejowe 31 
dwory 41 

Elementy przekrofu (profilu) 74-80 

I Fabryki 41 
figury przydrożne 26 
formy terenu 61 - 71, 85 

I 
części górnej wyniosłości 

62- 64 
stopy górskiej 69 - 70 
terenu w związku wzaje

mnym 70 
zbocza 64- 69 

Garby stokowe (boczne) 64- 65 
generalizacya 9 
gleby rodzaje 38- 40 
g~eba orna 38- 39, 42 
glinianki 41 

czas potrzebny do przebycia 
98-99 

drogi góry 62 
J gościl1cc 25- 28 
gospody 27 części terenu 3 

Deklinacya igły magnetycznej 
88- 89, 106 

dezoryen tacy a 95 
dno iodła 63 
doliny 70, 71 

krasowe 69 
doły 69 
domki budników kolejowych 32 
domy mieszkalne 19- 25 
drobnostkowe mapy 5 
drogi gospodarcze 29 - 30 

jezdne 28- 29 
dla jazdy konnej i zwierząt 

jucznych 30 
rozstajne 103- 104 

granice gmin 31, 41, 42 
I kultur 38- 39 
I lasów 39 

powiatów politycznych 42 
groble 32, 41 
grunt mokry 40 
grunta orne 38- 39, 42 
grupy drzew 39, 42 

I grzbiety górskie 62- 63, 70, 71 
opadające (stokowe) 64- 65 
poziome 62, 63 

grz ędy 64 
gwiazda polarna 89 

1 I den tyfikacya punktów 92 
I interwały między kre kami 5 



izohypsy 48 

Jary 68 
jazy 37 

Kapliczki 26, 27 
karczmy 27 
karta 1- 2 
kąt kierunkowy 98, 104, 106 
- nachylenia 51 - 52, 57, 58-60, 

75 
kępy drzew 25 
klinki 32, 68- 69 
klucz kieszonkowy 13 

znaków 5, 13- 15 
kładki 37 
koleje żelazne 31-33, 42 
kolumny 6 
kompas 88- 89, 105- 108 
kornunikacye 25-33 
konstrukcya przekrojów 80 
kopice 62 
kopy 62 - 63 

boczne 66 
kopuły 62 
kościoły 20, 42 

trygonom. 22, 23, 24 
kotlinki 67 
koty 23, 26, 33, 85 
kreski orograficzne 50- 53, 58-60, 

86 
wodne 35 

krzaki 24, 39 
krzywomierz 46 
krzyże przydrożne 26 
krzyżowanie się dróg 33-34 
księżyc 90 
kultury roślinne 38- 40 
kurwcometr 46 

Lasy 39, 42 
lawowanie • 53 
Lehmanna· metoda 50 
lejki 69 
linia grzbietu 63, 71 

obwodowa stopy górskiej 69 
pochylona 75 
przekroju 81 
(najkrótszego) spadu 52, 72 
wodna 60 

linie komunikacyjne 25- 33, 42 
leśne 39 
sytuacyjne 57, 71 
warstw 48 

linie wklęśnięć 64, 65, 67, 71 
lodowce 40, 53, 54 

Łąki 39- 40, 42 
łęki 63 

Mapa 1- 2 
generalna (ogólna) 8 - 9 
specyalna ( ' rczegolowa 5-

maper 10, 11 
mapy drobnostkowe 5 

drogowe 4 
geologiczne 4 
hypsometryczne 50 
klimatyczne 4 
kolejowe 4 
okolic 7, 12 
polityczne 4 
przeglądowe 4 
topograficzne 4 
ścienne 4 

materyał podstawowy map topogr. 
10- 11 

miara pomniejszenia 2-3 
miasta 19 - 25 
młynówki 35 
młyny 37, 41 
moczary 39 - 40 
mokry grunt 40 
mosty 33, 41, 42 

drewniane 27 
kamienne 25 

muldy 67 

Napisy 17- 19 
nasypy 32, 41 
nazwy 17- 19, 40 
niezgodność między mapą a tere-

nem 101 
niwelacya ścisła 11 
niziny 62 
nosy 66 

Obliczanie odległości 97 
obwodnice 48 
odbitki sekcyi zdjęcia orygin. 12 
odleglo · ć pionowa 75 

pozioma 75 
skośna 75 

odległości ocenianie 97 
obliczanie 97 

odnajdywanie punktów i linii 96-98 
ogrody 19, 24, 42 
ogrodzenia 20 
opisanie mapy 15-17 

orycntowanie karty 87- 92 
się 87- 108 
- na drogach rozstaj

nych 102-105 
osady 19 - 25, 42 
ostrogi (rzeczne) 37 
oświetleni e zenitalne 51 
otwory ziemne 69 
oznaczanie tanowiska 92- 96 

Pagórki 62 
pa ł ace 41 
parowy 68, 71 
pas obwodowy stopy górskiej 69 
pastwiska 39, 42 
pa y (strefy) 6 
pismo 16- 19 
plan kartograficzny 1- 2 

kreskowany 71 
sytuacyjny 9 
warstwic 49, 71 

plany 3- 4 
gospodarskie 4 
katastralne 3- 4 
lasowe 4 
okolic 5 
miast 4 
hydrotechniczne 4 

płaskonóża 70 
płaskowierzchy 62, 63 
płaskowzgórza 70 
płyty wierzchołkowe 62 
pochód na przełaj 98 
poczty 21 
podjazdy 33 
podmokle obszary 40 
podnóże 69 
podstawa linii pochylonej 74 

przekroju 81 
wyniosłości (podnóże) 69 

podz i a ł kart 3- 4 
p9działka 2- 3 
pola ś ni egowe 53 
poł udnik magnetyczny 106 

geograficzny 88, 89, 106 
pomiary długości 43- 47, 84 
postoj e 65 
potoki 35 
poziom geodezyjny 

normalny (zerowy) 23 
pozorny 1 
porównawczy 80- 81 

poziomnice 48 
profil ab ołutny 81 

profil względny 81 
profilowanie 74~ 85 

przedmioty terenu 3 
przejścia 33 

przez wody 35 
przekopy 32, 33 
przekroje 74- 84 

podłużne 80 
poprzeczne 80 

przekroju elementy 74- 80 
przemniejszanie 3 
przepusty 33 - 34, 41 
przesieki 39 
przewiększanie 3, 19 
przystanki kolejowe 20, 30, 42 
punkty homologiczne 88 

stałe tryangulacyjne 11 
załamania 74 

Racheln 68 
repery 14 
rogi 63 
rowy 32, 41 

naturalne 37 
przydrożne 30 
sztuczne 33 

równiny 62 
rozpadliny 70 
rumowiska 36 
rynki 21 
rynny 68, 71 
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rysunek mapy 9- 10, 13 - 73 
poziomy (sytuacyjny) 16-43 
pionowy (terenu) 48-73 

rzeki 35- 38 
rzut kartograficzny 1- 2 

linii pochylonej 74 
ortogonalny 5 
wielości enny (drobnosiatkowy) 

2, 5 

Sady 24, 42 
ścieżki dla pieszych 30 
sekcye wojskowego zdjęcia orygin. 

4- 5 
siodła 63 

podłużne 64 
poprzeczne 64 
ukośne 64 

sitowie 40 
skala (podziałka) mapy 2- 3 

linii pochylonych 79 
normalna kreskowania 

58- 60 
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skala rzutów pochyłości (profilo
wych) 77 

wysokości 78 
skały nagie 39, 40, 53 
skłon 64 
skraje lasów 39 
słońce 89 
spad łagodny 97 

sromy 97 
bardzo stromy 97 
urwisty 97 

spód siodła 63 
stacye kolei żelażnej 20, 31, 42 
stanowiska oznaczanie 92- 96 
starostwa 22 
stawy 38 
stepy 39 
stok 64 
stopa górska 69 

spłaszczona 70 
stopnic ziemne (terenu) 41, 66 
stos piarżysty 70 
stosunek pomniejszenia 2- 3 
stożki 63 

1asypowe (napływowe) 70 
strumienie 22 
studnie 35 
suchodoly 69 
sygnatury 9, 13- 15, 41 
system pól stopniowych 5 
sytuacya 9 
szczyt 62 
szkielet karty 9 
zrafy 59- 53, 58- 61 

szumerowanie 53 
szutrowiska 36, 40 
szuwary 40 

Tablica znaków 13 - 15 
tarasy 66 
targowice 21 
tartaki 38, 41 
telefony 41 
telegrafy 21, 41 
teren 3, 9, IO 
terenu części 3 

przedmioty 3 
torfowiska 39- 40 
trakty bite 25- 28 
treść mapy 9- 10 
trójkąt pochyłości (przekroju) 74 
tryangulacya 11 

tuszowanie 53, 85 

Ugory 38 
ulice 19- 25 
uprawy roślinne 38-40 
urzędy polityczne 22-23 

pocztowe 22- 23 
telegraliczne 22 - 23 
telefoniczne 23 

usypiska napływowe 70 
utożsamianie punktów 92 
uzdrowiska 23 

I 

Warstwice 48- 50, 54- 57, 85, 
97- 98 

- ekwidystantne 49, 57 
posiłkowe 52, 60 

wąwozy 32, 68, 70 

I 
wcięcia 67, 71 
wcinanie się wsteczne 94 
widzialno~ć punktów 82, 84, 99- 101 
wierzchołki kopulaste 62, 63 
wiszerowanie 53 
wody bieżące 35- 38, 42 

lądowe 35- 38 
wsie 19 - 25 
wyniosłości 62 
wyplóczyska 68 
wyrwy wodne 68 
wysokości bezwzględne 23 

obliczanie 74- -84 
wyszukiwanie linii i punktów 97 
wyżyny 62 
wzgórza 62 

Zagłębia 67, 71 
zajazdy 27 

I 

zakręty dróg 25 
zamki 41 
zarośla 24, 39, 42 
zbocze 64 
zboczenie magnetycżne 88- 89, 106 
zdjęcie oryginalne 10 - 11 
zdroje 23 
zegarek 89 
zmylenie drogi 101 
znaki topograficzne 9, 13- 15 

Źródla 35 

Żebra 66 
Żwirowiska 36, 40 . 
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Zabudowania. 

;i = Wohngebłiu.de. Domy mieszkalne. 

• „~ .~ ~ Wirtllchaftagel>łiude. Budynki gospodarskie. 

ł ~ ~ Hli:1uerinaeln. Skupienia domów. 

Befahrbare 6a8aen. Ulice zdatne do przejazdu. 

Nicht befahrl>are 6a8atm. Ulice niezdatne do przejazdu. 

•f.Sc1iL. o<L i. SchL BchlojJ. Pałac, zamek. 

wH.Jf. Herrnhaua. Dwór. 

fi r{;JUs.} { ti ó Jas. Kloate-r. Klasztor. 

.r:..M.H. ~ - .HJ[ Meierhof. Folwark. 

J'. Fb. ( Eb. Fabrik. Fabryka. 

..-W:Jf. Wirtahau.a. Gospoda, Karczma. 

V JJC Jiiger(Forst)ha'U8. Leśniczówka. 

V Jfgh. Hegerhaus. Gajówka. 

! JUL* DampfmiiJU.e. Młyn parowy. 

-~ Waaaer(Mahl)mV.hle. Młyn wodny. 

'IŁ WindnniiJU.e. Wiatrak. 

f JJ.S.' DampfaiigemV.hle. Tartak parowy: 

-if S.M:• SiigemiiJIU. Tartak wodny. 

• tf-Jtm... Hammerwerk. Hamernia. 

~Jl.O. Hochofen. Wielki piec. 

fJJJC Dampjhammer. Młot parowy. 

o:Jl.O. KaJJeojen. Wapiennik. 

oz.o. Ziegelofen. Piec cegielny. 

~ z.s. Z~gel8chlag. Mała cegielnia. 

Najważniejsze znaki na mapie specyalnej (1: 75.000). 

o ó 

... • 

KircM. Kościół. 

Bynagogt. Bóżnica. 

Kapdlt. Ka.plica. 

c. :R.. .Buine. Ruina. 

~ oi!Lr l!I Friedhof. Cmentarz. 

i. Krem. Krzyż. 

it Bildatocle od.er iihnlichu rUuel1u Objekt. Fignra. 

Ogrodzenia. 

~ Mauer. Mur. 

~ Zaun. Płot . 

Groble i rowy. 

ErtJ,.. oder Fa8chimndamm. 
Grobla ziemna lub fa.szynowa. 

Kii.natliche?·, trock.trłe'r Graben. 
Suchy rów sztuczny. 

Natii.rlicker, trockener Graben und iilmlicke Terrainatufen. 
Suchy rów naturalny. 

Rodzaje uprawy ziemi. 

.A..cke?·land. Pole orne. 

llutweide, Heide oder Wie.te. Pastwisko, step, łą.ka . 

Einselne Baume. Drzewa. odosobnione. 

Weil Bichthare, zur Orientitrung besonderageeignete.Bii.ume. 

Z daleka. widoczne drzewa (oryent.). 

Badbav.m. Drzewo z obrazem świętym. 

Bav.mreihen. Rzędy drżew. 

:; ~ ~ Bav.mgruppen. Kępy drzew. 

Weit Bicht-Oare, zur Orientierung beaonder1 geeignete 
Bauf11{}7'Uppen. 

Kępy drzew z daJeka widoczne (oryent.). 

Obat- und Gemii.aegii.rten. Sady i ogrody warzywne . 

Parka:nJ,a.gen mit Promtnadewegen. Parki ze ścieżkami : 

Geatrapp und Gebfi.ach. Zarośla i krza.ki. 

Wala mit Durchhauen nebat Bezeichnung der Holzart. 

Las z przesiekami. 

Remiae. Za.gajnik. 

Hopfengarten <><kr Hopfenf eld. Chmielnik. 

Rodzaje gleby . 

&hotter- und SandjlJkhe. Szutrowisko i piaski. 

Nuaer Bodttł. Grunt podmokły. 

Jfoorboden mit Torf at ich und TorftrockenliiUten. 

Ziemia torfiasta z torfowiskiem i suszarniami torfu. 

BohNJTl.ldi.a. Szuwary, trzcina, sitowie. 

Komunikacye. 

} 
Normalllpurige 

{ 
mit zwei Gleil!en. o· 2 torach . 

Eiaenbahn mit einem Gleia und Untcrbau 
fu1· zwei G-leiae. 

Kolej żelazna o 1 torze z miejecmi pod 2. tor. 
norm.-torowa 

włit einem Glei8. o 1 torze. 

o<kr • Bchmalapul"ige Ei8enboJm (* in neueren BUi.ttern). 

-=-= =-==-- Kolej żel. wązkotorowa. 

Stra}Jeneiaenbahn (Tramway), Btrecke aujJerhalb der 
Kommunikation. 

Tramwaj. 

MateriaUraT111portbahn. Kolejka leśna lub fabryczna.. 

<Jhauaaee. Trakt bity 1. klasy. 

Landatra}Je. Gościniec 2. klasy. 

_ ----------- Erhaltener Fahrweg. Droga utrzymywana. 

------- --------·-- Beaae?·er (at1•aflena1·tiger) Fahrweg. 
Droga jeszcze dobre.. 

Nicht Prhaltener Fahrweg. 

Droga nieutrzymywana . 

Karr1mweg (Feld,. und Waldweg). 

Droga gospodarcza. 

Baumweg (Reitweg) . 

Droga dla jazdy wierzćhem. 

Fuflweg (F-u}Jateig). Droga dla pieszych. 

Btreckenweiae i1ł der Natur nic/a erkennbarer 
Saum- ocler FujJweg. 

Droga lub ścieżka miejscami u.tarta. 

Znaki: Tab. I. 

~ StrajJt!fl8teile (bei wmig11~ 1: IO). Silny spad drogi. 

~ Viadukte (Talbrii.cken). Wiadukty. 

~:::t:= ~=~ Tunnel8 (gedeckte Einac.\nitte). Tunele . 

.-!" ~ Ji .A.ufged.ammte Kommunikationen. 
-.i~-- ~"··lf ·::;· Komunikacye idą.ce nasypem. 

3 
Ei8enbahneinachnitt. Przekop kolejowy. 

~~ St'l'łLfleneinachnitte und Holllwege. 
~~ Drogi idące przekopem lub wąwozem. 

:=:!:!!!:!:!:!!!!!'!!!!! ____ Stra}Je und Weg mit Beitengriiben. 

Gościniec i droga z rowami bocznymi. 

a;'//' 'a' o. 

•mif. 

Allee?l und eimelne Biiume. 

Aleje i drzewa rozrzucone. 

im Niveau. 

w poziomie. 

mittela Unter- und Uberf ahrl • 

podjazdem i przejazdem. 

~ Bahnhof. Dworzec kolejowy. 

~ EiaenbahmUJli<m. Stacya kolejowa. 

~-=-==-·-l=K._.-=s,..t. EiaenbahnhaltuWJ.e. Przyeta.nek kolejowy. 

-==-_,=-c=o-=-"'·-i.=-s Eiaenbahnwiichte-rha'WI. Domek budnika kol. 



Wody. 

Strom, nicht durchwatbarer Flu.,P od.er durchwatbarer Ff,ujJ 
=:!JE~~~ ii.ber fiO x Breite. 

Rzeka nie do przebycia w bród lub do przebycia, ale na. 
przeszło 50 x szeroka. 

~ Durchwatbarer FlujJ unter ISO x Breite. 
Rzeka do przebycia w bród, mają.ca mniej niź 50 x sze-

rokości. 

~ Nicht durchwatbarer B<Uh. Potok nie do przebycia w bród. 

~ Durchwatbare: B<Uh. Potok do przebycia w bród. 

----- Nicht durchwatbarer kii.118tlicher Wasaergrabt.n. 
Rów sztuczny nie do przebycia w bród. 

----- Durchwa~barer kii.nstlicher W asae1•graben. 
Rów sztuczny do przebycia w bród. 

Zeicht.11 fii.r die .Richtv,ng des Waaae1·laufea. 

Znak wskazujący kierunek biegu wody. 

WaaaerfaJ.l. Wodospad. 

{
von Stein. 

ScJUeuae 
• Hoiz. 

. { kamienna. 
Sluza. 

drewniana. 

{ 

txm Stein. 
Wehr 

• Holz. { 
kamienny. 

Jaz 
drewniany. 

Holz1·echt.n. Grabie drewniane. 

Holzrecht.n bei einer Bri.Uke. Gr. dr. przy moście. 

{ 

txm Stein. 
Bpom (Buhne) 

• Holz. 
3 

Ostroga {
z kamienia. 

z drzewa. 

ergieb1ge, beatandige Źródło stałe 
BeAr { . . .. . { bardzo wydatne. 

Mi-nder Su.,Pwaaaerquelle. mniej n 

&hr { ergie ger Brunnen 
.Mi-nder ohne Bchvringlxsu.m. { 

bard. z.o wydatna. 
Studnia 

IDlll6J 

~.Br. Behr { ergiebiger Feldbrunnen Studnia { bardzo wydatna. 

-1.'B. Jli-nder mit Schvnmgbau_m. z źórawiem mniej „ 

r7 Guundbrv.nnen. Zdrój leczniczy. 

Najważniejsze znaki na mapie specyalnej (1: 75.000). 

•

Bee. 
; Jezioro. 

'{h~ . "'~es 

Teiche (beaeiindige und 
periodiache). 

Stawy stałe i peryo
dyczne. 

Tiimpel und Lachm. 

Błociska i kałuźe. 

Przejścia. 

v. Biem Eiaen Holz 
z k:am. żelaza drzew 

J 

paaaierbar fur geachWasene Infan
berieabteilungen. 

11 11 n 1r)rr 
-t-LL li i 

EisenfJahn

brii.cken 

do przebycia dla zwartych od
dzia-łów piechoty. 

Mosty kolei 

żelaznej 

aonstige. inne. 

I fur eingleiaige JJahn ' 11nit Unterbau 
fii.1· 2 Gleise. 

dla kolei jednotorowej z nasypem 
pod 2 tory. 

von Stein. 

kamienne. 

von Eiaen. 
żelazne. 

von Holz. 
drewniane. l Mit St.fin- od.er Eiaenunterlage. 

na :fi.la.rach z kamienia lub 
żelaza. 

au.f sch10immende11 U11te1·lau1m. 

na pontonach. 

mit Holzjochen. na. jarzmach drewnianych. 

Briickt.n ohm Unterlag1m . Mosty bez filarów. 

Eiaenbahnlr.-ii.cken, zu.gleicJi fur den allgemeinen Verkehr. 

Mosty kolejowe i przejazdowe zarazem. 

{ 

von Stein od.er Eisen. 
Kleine .Brii.cklm z kam. lub żelaza. 

Mostki von Holz. z drzewa. 

1 Durch.Ui.Bae z kamienia lub żelaza. ~J!~m { oon Stein od.er Ei8e1ł. -f ~ ..-i ,_ Przepusty von Holz. z drzewa. 

~t.: ~t~. i { ~' ::... ! { dla koni. 

n ludsi. 

mitkls IJampjschi.ff. Przejazd par<'wcem. 

~ fii.r Wagen. 

{ 
dla wozów. 

?. t; a ;f3 Pjerde. o n koni. „ 
Il. 

. Menach.en. " 
ludzi. 

rw-. 
{ 

dla wozów. 

~ 
't:$ 

• Pjerde. ·O koni. „ 
~ 

. Menachen. „ ludzi. 

Osobne znaki. 

'9"<o)o(•...,.•)'(•)'(• Mona1·ch~grt.11ze. Granica monarchii . 

Kł"eis-, KO'Tliitata- (Geapanschafta-), llezi1-k1lhauptmann-
• •• •• •. •• •• •• achaftagrt'lize. 

Gra.nica okręgu (powiatu) politycznego. 

-···-···-·-- Gemeindegr1mze. Granica gminy. 

i 

Kreia- . Komitata- (Gupanschajta-) l:JellOrde. 
Urząd okręgowy, komitatowy. 

BezwkBbehlirde. Urz~ powiatowy. 

Poatataticm mit Personenbef'<Yrderung. 

Urząd pocztowy z przewozem osób. 

Poatamt ohne Per1onenbef<Yrderunu. 

Urząd pocztowy bez przewozu osób. 

Telegraphen- } 
Btatio-n. 

T1!lep1u:m-
{ 

telegrafu. 
Stacya 

telefonu. 

e Hti.Uxul. Miejsce kąpielowe. 

Znaki wysokości i szczegóły terenu. 

ó. ~75 Trigonometriach1J1• Fixpunkt. Punkt stały trygonometryczny. 

V 1'10 .Aatrono111iacher Fi.xpunkt. Punkt stały astronomiczny. 

! 301 W3ÓI 
Kir che 
Kosciół 

d 
t ~ 

X 560 ~ s6o 
Moachee .c::! t; 
Meczet -~ ... 

~~ ~ 
A 301 "!& 301 

Bynagoge ~ie ... 

Bóżnic.a ~~; 
KapeUe, Windmuhle .s.~ ~ 

D.~ 82 Aklff2 .s ij 

Kaplic.a, wiatrak 
~ 

p. 

o 
.d.U11si.c.ht.~tu1-m, Haua ..l>d 

D.• 56 ~ 261/ -~ 
Wieża, dom 

.ą-2183 
H"ohenpunkt der Detaaaufnahme. 
Wysokość zmierzona przy zdjęciu szczegółowem. 

,5 oil.er-5 Relative Hohenunterachiede. Różnice wyeokości względnej. 

Hohle. Pieczara. 

..,_Stb. Btein"ln-uch. Kamieniołom . 

~.Bgro. .Be?·gwe1·k. Kopalnia. 

r.L.O. Gro.fJere Lehmgrube. Większa gliniaiika. 

Grojlere Schotter· od.er Sandgrube. 
Większy dół do wybierania szutru lub pia.sku. 

Anlagenskala. 
Skala rzutów pochyłości. 

Bchichtenhiihe } 
= 100 m. 

BchichtenhO~ 

Wysokosć warstw Wysokość warstw 

20• lO• '.lf 
I 15• I 1

25
. 1 ~5J !,( 

Schichtenlinien. 

Sehichtenlinie von 100 m 

W. stumetrowa 

Schichtenlinie von fiO m 

W. pi~ćdziesięciometrowa 

Warstwice . 

s· 

}=50m. 

-o 
CIS 
UJ 
o 

.! 
c: 
as 
tD 

o. 
o 

Znaki: Tab. II. 



1 :75.000. 

o p s a n e 

wód obszarów 
częśc i terenu kultur 

MEER GEBIETE ~~ 
.. 'IW~Vup~, FLUS SE GEBIETE 

FLUS SE 
.Muv~. 

Kulturen 
5{,u,pp,M,, ~~. 

JJdal.e Kultu ren ~'f'M\.. 

Według kl ucza z r. 1894. 

1: 75.000 

STADTE 
m:it mihr ols 100.000Eiwvohnern,.Lagerfe.stungen una, lfriRtJshiifen, 

STAD TE 
mit; Jao oo bis 100. ooo .EVu-oolrrwn .JJep otfestungeJV u . bef"estig[:e.Thttenl.ager 

STADTE 
rrr$ roeni.g er alB :JO. O OOEi.nroohnerrv 

Mark.te, 
Spe:rren;lfii.st.enforts UTULBa.tterierl/ 

Pfarrdorfer, 
JJUrfer m:it See Is orgesta:tiun. Ea.stelle, Zi1aiiellen, u . grofsern Fe7.i11JefestigU7lfJł!Tb 

»orf er m:i:t-rmif,oh:neLokalie, 7/Teile'r wul e:i.nzelne objekf.e, 

Najważniejsze znaki, stosowane na mapie generalnej (1 :200.000) a odmienne 
od znaków mapy specyalnej. 

Przysiołek. 

~iu~~' { -~i)\!\v~ STADT 
-il~l~~~ STADT 

i.Wer 100.000 

von, 50.000 bis 100.000 

~~~?il~ { STADT, MJ1RKT, JJORF 
~!(. „„ ,('9·„ ~"""' 
1~l~ ' ~ Stadt. Markt, JJorf 

„ 10.000 „ 50.000 

z.ooo 10.000 

-JM\."t:O~ { 
~!!..~ Stadt. .Afirrlct. Dor( [

mit.bez. J 
ohneKirche 

un:ter z.ooo 

Einzelne Objekte. 

Przedmioty odosobnione. 

Il:) Orlllchaften, de„en Details fehkn. 

CJ Miejscowości. o których brak bliższych szczegółów. 

6 it Kirche. Kościół. 0 Telegraphe1utation ab8eita der Ei1enbahn. 

Stacya telegrafu po za koleją żelazną. 

Tunel. Stacya. Wiadukt. 

--!~ Stali.on- lUulu,ct eingleillige normalspurige Eillenbahn 

Kolej żelazna. normalnotorowa o 1 torze 
a.ut1 eiJiUnmu - · esilmiltene -
:·::l~::::~;:.r:::~:· 1 •W!:J!i 1 ;::jle::=:~;t:~:~~ torach 

idąca po nasypie przekopem. 

Schmalapurige Eisenbahn. 

Kolej żelazna wązkotorowa.. 

Verjal],ene Kommunikanonen. 

Drogi zniesione. 

1: 75.000 
Skala rzutów pochyłości 

Wysolrość warstw = 100 ta. 
l.t5 36 

10' 

Przekrój 

A~~==5=-===-===========================~============'7J=::je 

ai a, . . . a. Grzbiet główny . 

a, b1 b, i a. b1 Odnogi boczne. 
gg Rów dolinny. 
~a, ... a. Kopy. 
o Siodło. 
m Garb stokowy. 
p żebra.. 
h Kopy boczne. 
f Postój. 
t, t1 Stopnie terenu. 

/ 1 Nos. 
q1 Zagłębia. poniżej siodła. 

q1 na zboczu. 
q na stopie. 
u Wcięcia. 
e Rynny. 
w Wyrwy wodne na zboczu. 
k Wyrwa we wcięciu. 
• Stopa łagodna. 

Znaki: Tab. III. 

1 Kamieniołom. 

2 Dół. 

S Lejek. 

4 Otwory ziemne. 

5 ściana. skalna na stoku. 

6 Cypel skalny. 

7 Brzeżek. 

z1 Stopa. stroma. 
z, urwista. 
"1 n skalista. 
z. Usypisko napływowe. 
a Pła.skonóże. 
V Wl}WÓZ. 

x Suchy rów naturalny. 
y Lekkie wzdęcia gruntu. 

wklęśni.ęcie gruntu. 



Wycinek z arkusza mapy specyalnej: 8. XXVlll. Stary Sambor. 

Podziałka 1 : 76.000. 
10km 1000 m 500 LLLMf .U.....,.l,-l---~~..--1~-.-~_L___...--~-t-~~.-'---,-~_._.-~--t~~-._.______,.-:-_,__~~~~~~-

100~ 500 !OOO 2000 3000 'OOO 50 00 6000 7000 8000 9000 10000 kroków 

2. c. i k . wojsk . Instytutu geograficznego. 

Wycinek z arkusza mapy generalnej: 41 ° 49 ° Turka 

Podział!<• 1 : 200.000. 

'j 3 i 
I I I i I i 

,:)000 ~ 3 

5km 
I 

5000 kroków 

Skala normalna kreskowania dotąd stosowana na mapie specyalnej . 

5• 10· 15' 20· 25" 30" 35• 4.0" v. l&.5 °aufw 

;11;11 

Nowa skala normalna kreskowania dla mapy specyalnej . 

.... 
U>, =. 








