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PAŃSTW A W SCHODNIO-BAŁTYCKIE
W A R U N K I PR ZYR O D ZO N E
Rzeźba terenu. — Hydrografja. — Klimat. — Wpływy kulturalne.

Wojna światowa zmieniła zasadniczo polityczną fizjognomję Europy, zakreślając między
innemi i na wschodzie Bałtyku granice państwowe Litw y, Ł otw y i Estonji. Przed wielką wojną
terytorja powyższych państw rozpatrywano w ramach cesarstwa rosyjskiego, pewien zaś regjonalizm geograficzny w traktowaniu wyżej wymienionych obszarów wynikał z dawnego podziału
historycznego lub opierał się na wyraźnie zaakcentowanych odrębnościach narodowościowych.
Pod względem swej budowy geologicznej, terytorja państw wschodnio-bałtyckich uzależniają
się od obszaru „płyty rosyjskiej", rozciągającej się szerokim pasem poprzez Rosję ku wscho
dowi, wybrzeża zaś Bałtyku stanowią jej kraniec zachodni. Nieco ku północy, równolegle do
zatoki Fińskiej, na terytorjum dzisiejszego państwa estońskiego przebiega granica południowa
„tarczy bałtyckiej“. Na południu poprzez terytorjum państwa litewskiego dochodzą do
„płyty rosyjskiej" utwory niżu niemiecko-polskiego.
W ogólnym więc zarysie „płyta rosyjska" — paleozoiczna — dominuje w kształtowaniu się
geologicznem powyższych terenów, różniąc je znacznie od rozpościerającej się na „tarczy bał
tyckiej" Finlandji. W swych formach powierzchniowych odmienna jest też i rzeźba terenu,
która na obszarach Litw y, Ł otw y i Estonji zostaje pod znakiem najścia, postojów i cofania się
lodowców skandynawskich, tworzących procesy akumulacyjne, grzebiąc swojemi utworami
warstwy starsze geologicznie materjalem od 10— 100 m miąższości (w niektórych okolicach
Estonji nawet znacznie mniej), odsłaniając jednocześnie na północy archaiczne złoża „tarczy
bałtyckiej", czyli stwarzając tam w znacznej mierze proces odwrotny. Materjał skalny, unoszony
Z obszaru półwyspu Skandynawskiego, został złożony na drodze ruchu lodowców, obejmujących
znaczne terytorja, położone nietylko w ramach państw przez nas rozpatrywanych, lecz też
i obszarów, rozciągających się bardziej na południe.
Granica 6o° płn. szerok. geogr., przebiegająca zatokę Fińską, zarysowuje tu bardzo dobitnie
i różnice klimatyczne, jakie występują po obu jej stronach. Znaczne różnice temperatur, różnice
w rozmieszczeniu opadów atmosferycznych, różne usłonecznienie, rozpiętość w czasie trwania
poszczególnych pór roku dają nam w sumie odmienne warunki geograficzne, do których się
nagina czynność człowieka, upodabniając Finlandję pod względem antropogeograficznym
do Szwecji i Norwegji, czyli włączając ją do kompleksu p a ń s tw s k a n d y n a w s k ic h lub północno-bałtyckich w odróżnieniu od Litw y, Łotw y i Estonji, jako kompleksu p a ń s tw w s c h o d 
n io - b a łt y c k ic h .
Państwa wschodnio-bałtyckie od wschodu i południa stapiają się w całokształcie otaczających je
zjawisk geograficznych, nie wytwarzają silnie podkreślonych, odrębnych regjonów, a zamykając
przeważające etnograficzne skupienia ramami granic politycznych, wykazują od wschodu na
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Typowy krajobraz estoński.
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rubieży tych państw z óżniczkowanie produktów zlodowacenia, odzwierciedlających się w for
mach terenu.
R z e ź b a te r e n u . Form y terenowe obszaru wschodniego Bałtyku są formami młodemi;
formacja dyluwjalna jest
najświeższym decydują
cym czynnikiem ,w ich
rozwoju. Lodowcom skan
dynawskim, ich oscylacji
i stadjom postoju, ich
utworom
fluwjoglacjalnym zawdzięcza Litwa,
Łotwa i Estonja swą
rzeźbę terenu. Pod wzglę
dem form krajobrazo
wych posiadamy tu cały
szereg skupień, które urozmaicają te tereny, na
dając im wyraz barwny,
na wschodnich krańcach
nawet wesoły, graniczący
może z pewną niespokojPagórek Gai2in3i wyniosły na 3 I Ą m n, p. m.
nością form, zrzadka jeFot. K r aut cs. — Ryga*
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dynie przetykany obsza
rami bardziej monotonnemi, występującemi re
gularniej w pasie nad
brzeżnym.
W ybitne piętno na ca
łości krajobrazu pozosta
wiają tu formy morenowe.
Pojezierze bałtyckie wkra
cza na omawiane tereny
w okolicach Kalwarji i Olity; poza doliną Niemna
przechodzi to pojezierze
w wyniosłości, które mo
żemy nazwać pojezierzem
litewsko-wileńskiem. Cią
gnie się ono pasem dłuKrajobraz pojezierza na Łotwie.
Fot- s t. Gorzuchowskt.
gości 250 km, wykazują
cym znaczne rozczłonkowanie przez doliny rzek, stanowiących prawobrzeżne dopływy Niemna.
Wysokość pojezierza litewsko-wileńskiego waha się w granicach 120— 290 m n. p. m. Na pół
noc od D źw iny przechodzi ono następnie w pojezierze letgalskie, od którego znowu ku pół
nocy rozciąga się pojezierze inflanckie, rozczłonkowane na trzy grupy wyniosłości: na wynio
słość południowo-inflancką, wahającą się w granicach 100— 314 m, zwaną inflancką Szwajcarją,
Z wyniosłościami Gaizina 314 m, Bakazu 280 m, Spinu 266 m itd .; wąskim pasem, o wysoko
ści około 160 m, oddziela się od inflanckiej Szwajcarji wzniesienie wschodnio-inflanckie, któ
rego wysokość nie przekracza 280 m, natomiast na północ od niego już na terytorjum Estonji
wyniosłość Munamagi na wyżynie Haanji dosięga 325 m, stanowiąc największe wzniesienie
w całości opisywanego terenu; wreszcie dolina Aa inflanckiej pozostawia na zachodzie wynio
słość zachodnio-inflancką, nie przekraczającą 120 m n. p. m.
Na zachód od pojezierza litewsko-wileńskiego pasem szerokim na 50 km rozciąga się poje
zierze żmudzkie; przechodzi ono z południo-wschodu na północo-zachód na przestrzeni
około 120 km, osiągając maksymalne wzniesienie do 250 m. Na północ od pojezierza żmudzkiego
rozpościera się nieco niż
sze od niego pojezierze
kurlandzkie, zwane kurlandzką Szwajcarją, za
warte pomiędzy rzeką
Windawą a jej dopływem
prawobrzeżnym Abawą.
Krajobrazy pojezierne
odznaczają się, w szcze
gólności na całej granicy
wschodniej, wielką ilo
ścią jezior, drzemiących
spokojnie wśród otocze
nia wyniosłych pagórków,
Krajobraz pojezierza letgalskiego.
Poang Biimama.
pokrytych lasem iglastym,

6

STANISŁAW GORZUCHOWSKI

Krajobraz morenowy w okolicy Darguz na Litwie.

nadając tym okolicom niewymowny
wprost urok. Moreny denne, a
w szczególności czołowe, rozrzucone
są na całym obszarze krajów wschodnio-bałtyckich, znacząc sobą większą
lub mniejszą smugę, zajmowaną co
do przestrzeni w terenie; przebiega
my tu wzrokiem w krajobrazie fali
stym, usianym licznemi pagórkami,
rozrzuconemi w pewnych określo
nych kierunkach; napotykamy liczne
głazy narzutowe, które po odbyciu
długiej wędrówki zostały na tym te
renie złożone. Kierunki złóż moreno
wych pozostają tu w ścisłym związku
i zależności od ruchu lodowca w cza.
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sie trwania okresu dyluwjalnego. Na
formy te składa się czerwona chuda
glina zwałowa, często silnie żwirowata, lub też mocna glina zwałowa. Obok występują gleby
piaszczyste lub tereny sandrowe, będące produktem wymycia wód podlodowcowych, wreszcie
torfowiska.
Rozpowszechniony dość silnie, występuje jednocześnie krajobraz drumlinowy, wytwór
moreny dennej, dający w terenie niewysokie, ciągnące się równolegle względem siebie pa
górki w kształcie owalnym. Są one rozrzucone na przejściu krajobrazu denno-morenowego
w krajobraz moreny czołowej. Typow y, o znaczniejszych rozmiarach krajobraz drumlinowy
znajdujemy na północo-wschodzie od Dorpatu (Tartu) i w okolicach jeziora Wirtz-Jarv, skąd
się rozciąga aż po Parnawę (Parnu). M niejszy obszar drumlinowy, lecz bardziej skupiony, w y
stępuje na południe od jeziora Burtnickiego w obramowaniu zachodniej wyniosłości inflanckiej;
znajdujemy go też na południo-zacho
dzie od M itawy (Jełgawa). Krajobraz
drumlinowy występuje w dalszym
ciągu wyraźnie na północ od linji
Poniewież— Rakiszki; wydłużone pa
górki mają tu określony kierunek
N — S. Łącznie z krajobrazem drumlinowym spotykamy też krajobraz
ozowy, zaznaczony formami niskich,
nieco spłaszczonych i znacznie wy
ciągniętych pagórków na kilka lub
nawet kilkanaście km; układają się
one do siebie równolegle, stanowiąc
co do swego pochodzenia produkt
wód podlodowcowych. Na południu,
tj. na terenie państwa litewskiego,
występują ozy nielicznie; małe i drob
Podług Mortensena.

ne są rozrzucone pomiędzy drumlinami okolic Poniewieża, parę znacz-

Krajobraz polodowcowy pola kamienistego u wschodniej granicy
państwa litewskiego.
Podług Monemena.
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niejszych ciągnie się na połu
dnie od Poniewieża w stronę
Kowna, występując następnie
na zachód od Szawel w obrębie
moreny czołowej. Bardziej wy
raźnie są skupione formy ozowe na południo - wschodzie
zachodniej wyniosłości inflanc
kiej, stanowią wreszcie kra
jobraz typowy na wybrzeżu za
toki Fińskiej w okolicach mia
steczka Tapa i na wschód od
niego. Z powyższemi falistemi
formami krajobrazowemi łączy
się krajobraz nizinny czyto
w swej postaci sandrowej, czy
też w postaci zabagnionych
Krajobraz wydmowy u zatoki Kurońskiej.
i •
Fot. R. Schmidt.
powierzchni.
D o tych terenów nizinnych, wahających się w granicach od o— 50 m n. p. m., należy zaliczyć
przedewszystkiem pas całego wybrzeża wschodniego Bałtyku, osiągający w dolnym biegu
D źw iny szerokość około 60 km, zwężając się następnie w miarę posuwania się ku północy. T ą
największą niziną jest nizina Mitawo-Ryska o stopniowem obniżaniu się terenu z południa
na północ. Obniżanie się powyższe, począwszy od mniej więcej 25 m n. p. m., przechodzi regu
larnie wysokości 10, 5, 2 m, dążąc do poziomu morza. Średnie wzniesienie nad poziomem
morza rozpatrywanego przez nas obszaru waha się w granicach 120 m, nachylenie jego zaś prze
suwa się ze wschodu na zachód, osiągając zwierciadło morza Bałtyckiego.
Wreszcie ostatnim ciekawym krajobrazem jest krajobraz wybrzeża. Rozpada się on tutaj właści
wie na dwa zasadnicze typy: krajobraz wybrzeża wydmowego i bagnistego oraz krajobraz wybrzeża
klifowego. Krajobraz wy
dmowy o nieznacznem
wzniesieniu występuje na
całem wybrzeżu zachodniem Kurlandji i wybrze
żu zatoki Ryskiej, gdzie
jest często przetykany
pasmami bagnistemi; ten
że wydmowy charakter
posiada też część północ
no-wschodnia, wybrzeża
granicząca z zatoką Fińską
oraz zatoką Kurońską,
gdy natomiast część pół
nocno - zachodnia
tego
wybrzeża nosi charakter
klifowy. Opada ono stroDolina rzeki Windawy w okolicy m. Lenas (pojezierze kurlandzkie).
Z toyd. Lettonie — Bilmans.
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ulega łatwo abrazji morskiej,
wykazując silne rozczłonkowa
nie. W ybrzeże klifowe nie osią
ga jednak znaczniejszej wynio
słości i dochodzi w swym punk
cie kulminacyjnym zaledwie do
56 m n. p. m. Pokłady starsze
geologicznie występują jedynie
sporadycznie w odkrywkach, jak
na północy kambryjskie, sylurskie i dewońskie, zawierające
łupki tzw. kukersytu i piaski
obolusowe, jak również i fo
sforyty; na południu, w szcze
gólności w dolinach rzecznych,
Mały wodospad w łożysku rzeki Perse, prawobrzeżnym dopływie Dźwiny.

z

,uyd. Lettonie - BUmans.

P rzezierają

u tw o ry

jurajskie

1 kredY senonskiej; zrzadka wy
stępują na powierzchni wapie
nie górnodewońskie i wtłoczone w postaci kry pływającej wśród utworów morenowych wa
pienie epoki sylurskiej.
Moreny, krajobraz pojezierza, wyniosłości jego pagórków, utwory gliniaste i liczne jeziora,
skupione wokół łąki, sprzyjają hodowli bydła, zbocza złocą się jęczmieniem lub żytem. Kraj
obraz drumlinowy jest przez człowieka chętnie zamieszkiwany, gleba wytwarza tu pomyślne
warunki dla rolnictwa, a rozrzucone w zagłębieniach podłużne jeziora, otoczone łąkami, sprzy
jają jego osiedlaniu się. Podłużne wały ozowe piaszczysto-żwirowe pokryte są rzadkim lasem
lub anemiczną roślinnością. Krajobraz wydmowy, lekko sfalowany, pozostaje nagi lub jedynie
suchotnicza czepia się go roślinność. Na nizinnych obszarach sandrowych występuje tu zazwy
czaj uroczy las iglasty, wreszcie tereny kotlinowe zalegają liczne torfowiska obok istniejących
mniej licznych torfowisk wyżynnych. Symbioza człowieka z podłożem występuje na tych
obszarach w całej swej rozcią
głości.
H y d r o g r a f ja . Terytorjum
wschodniego Bałtyku w całości
swego systemu rzecznego znaj
duje się pod przemożnym wpły
wem dorzecza Niemna oraz
dorzecza D źw iny obok wyraź
nie zarysowanej sieci rzecznej
rzek
mniejszych,
rozwinię
tych w szczególności wydatnie
na północy rozpatrywanego
obszaru. Część południową na
przestrzeni przeszło 30.000 km2
obejmuje dorzecze Niemna;
długość ogólna głównej arterji
wynosi około 930 km, która,
WyniosJe . ufoc2e brzeg, rzeki Perse_
biorąc swoj początek W pow.
Z u y d . Ltttonic - Bilm am .
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ihumieńskim, przepływa
tereny Z. S. R. R., część
północną obszarów Pol
ski i dopiero w okolicy
Druskienik wkracza na
teren państwa litewskiego.
Płynąc o małym spadku,
przerzyna się Niemen
przez kraj pojezierny do
liną głęboką, znacząc swój
bieg łożyskiem bardzo
krętem, aż po Birsztany
i nadaje tym okolicom
cały charakter i piękno
krajobrazu
litewskiego;
doliną bardziej szeroką,
łożyskiem,
zbaczającem
^
,
, . ,
, ,
Porohy rzeki Windawy w okolicy miasta Kuldiei.
wyraźnie ku zachodowi,
płynie Niemen od Kowna,
wpadając do zalewu Kurońskiego; jedynie większy lewobrzeżny dopływ Szeszupa zasila od
południa wody Niemna na omawianym terenie, wydatnie natomiast zasilają Niemen dopływy
prawobrzeżne, jak Mereczanka, Wilja, Dubissa, Jura i mniejsze, bogate w liczne dopływy
drugorzędne, spływające z pojezierza litewsko-wileńskiego lub wyraźnie rozczłonkowujące
brzegi południowe pojezierza żmudzkiego. D opływ y powyższe, o spadkach przeważnie więk
szych niż bieg wód Niemna, płyną krętemi dolinami wśród wyniosłych brzegów, scho
dzących niejednokrotnie terasami ku łożysku na terenach sfalowanych, to znów wiją się wśród
brzegów niskich w dolinach szerokich, dochodzących nad brzegi łąk, rzadziej zaś pól upraw
nych. Biegi górne prawobrzeżnych dopływów Niemna na północnej granicy dorzecza, wygiętej
nieznacznie i rozciągającej się na linji Jeziorosy— Poniewież— Wornie, stanowią dział wodny
pomiędzy częścią południową a częścią
środkową obszarów wschodniego Bałtyku.
Od linji powyższej rzeki i ich dopływy
przybierają kierunek odwrotny w odniesie
niu do prawobrzeżnych dopływów Niem
na, dążąc z południa na północ ku za
toce Ryskiej.
Dźwina, o ogólnej długości 970 km,
przybiera na omawianym terenie kierunek
północno-zachodni i zaledwie w okolicach
Drui wkracza na obszar państwa łotew
skiego, płynąc monotonnie doliną szeroką
wśród brzegów płaskich. Dryssa, Dubna,
Ewikszta, Oger i Mühlgraben stanowią jej
ważniejsze dopływy prawobrzeżne, które
z licznemi swemi dopływami, wrzynając
Zanikające jezioro.
z uyd. Latonie— Biimans.

s i? w pojezieree inflanckie, to znów w let-

galskie, zasilają w znacznym stopniu wody
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Dźwiny. Brak prawie zupełny dopływów lewobrzeżnych, począwszy od Dyneburga. wdół rzeki,
zastępuje Aa kurlandzka, która jeszcze niedawno łączyła się z Dźwiną opodal jej ujścia do
zatoki Ryskiej, odwadniając obszar leżący po jej stronie południowo-zachodniej. Aa kurlandzka,
szeroko i wachlarzowato rozpięta w swej sieci rzecznej, składa się z M uszy i Niemenka, wrzy
nających się swemi dopływami w dział wodny Niemna; rozlewając się na znacznej przestrzeni,
przybiera Aa w szczególności liczne dopływy na nizinie Mitawo-Ryskiej. Z prawej strony
D źw iny wpada, też u jej wylotu, Aa inflancka, która, biorąc początek z pojezierza południowo-inflanckiego, opisuje znaczny łuk ku północy i w swym biegu 380 km posiada łoży
sko kręte, dolinę bardzo urozmaiconą, w szczególności podczas przepływania przez pojezierze
inflanckie, które wyraźnie rozczłonkowuje i rozdziela. Wreszcie rzeka Windawa, biorąca swój
początek na pojezierzu żmudzkiem, o długości 330 km i dorzeczu, obejmującem około
12.000 km, posiadając nieliczne, lecz wyraźnie wykształcone dopływy, przepływa przez część
zachodnią Kurlandji, wpadając do Bałtyku.
Na północy obszaru wschodniego Bałtyku występują rzeki bardzo licznie, są jednak krótkie,
o stosunkowo małych masach toczonych wód i spływające w różnych kierunkach w zależności
od spadków terenu. W głębokich przeważnie dolinach płyną równoległe do siebie rzeki, wpa
dające do zatoki Fińskiej, z których Narowa posiada największe znaczenie. Część zachodnią od
wadnia Parnawa z licznemi swemi prawobrzeżnemi i lewobrzeżnemi dopływami, uchodząc do
Bałtyku; z części wschodniej zbiera wody rzeka Embach, o długości 250 km, przepływająca przez
jezioro Wirtz-Jarv i wpadająca do jeziora Pejpus, oraz szereg rzek mniejszych, uchodzących
do tegoż jeziora i połączonego z nim jeziora Pskowskiego.
Całość sieci rzecznej powyższego obszaru odznacza się obfitością i równomiernem rozmie
szczeniem w terenie, znaczna część rzek posiada swe rozległe dorzecza, zasilające główne arterje
o szerokich łożyskach i biegu nizinnym, nadające się znakomicie przy odpowiedniej regulacji
do wyzyskania jako drogi komunikacyjne na szerszą skalę; rzeki części północnej, tworzące często
liczne porohy na krawędzi utworów paleozoicznych, krótkie, o łożyskach wąskich i nieregular
nych spadkach, zepchnięte przeto w znacznym stopniu z roli dróg komunikacyjnych, posiadają
pierwszorzędne znaczenie jako zasoby węgla białego.
Krainy pojezierne to obszary mozaikowo przetykane jeziorami, to też spotyka się je na wscho
dzie Bałtyku w wielkiej ilości. Rozrzucone na znacznej przestrzeni, różnią się od siebie jedynie
kształtem i wielkością. Na północy granicę terytorjum estońskiego od strony Z, S. R. R. stanowi
rozległe jezioro Pejpus, wydłużone z południa na północ i obejmujące przestrzeń 3.600 km2,
zwierciadło wody którego wznosi się zaledwie na 30 m n. p. m., głębokość zaś nie przekracza
15 m. Wewnątrz kraju, na zachód od Dorpatu, leży jezioro Wirtz-Jarv długie — 31 km,
o szerokości 13 km i o maksymalnej głębokości 8 m. Przeszło 1.000 jezior zalega na obszarze
państwa łotewskiego, skupiając się przeważnie na północy i wschodzie kraju. Największe z nich
jest jezioro Lubań o powierzchni 88 km2, jezioro Raźna — 57 km2, Engur — 46 km2, Lipawskie 44 km 2, Burtnickie, Babit itd. Na południu, w granicach państwa litewskiego,
jeziora są mniejsze i obejmują ogółem około 610 km2 powierzchni, o poziomie wód
bardziej wzniesionym, niż ma to miejsce na wyżej omawianych obszarach; skupiają się one
przeważnie na pojezierzu litewsko-wileńskiem oraz pojezierzu żmudzkiem. D o najważniejszych
należałoby zaliczyć jeziora: Duś, Metele, Płatele, Łukszta, Birżule, Daugi, Zuwinta, Duny,
Zołwy, Rekiowskie, następnie kompleks jezior, zalegających pow. jezioroski oraz cały szereg
pozostałych.
K l i m a t . Obszar terytorjalny wschodniego Bałtyku ulega znacznym wahaniom klima
tycznym, brak mu wyraźnej jednostajności. Wpływają na to dwa zasadnicze czynniki: po
pierwsze — ścieranie się na tym obszarze wpływów klimatu oceanicznego z wpływami klimatu
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kontynentalnego, po drugie — rozpiętość
w szerokości geograficznej, choć względ
nie nieznaczna, gdyż wahająca się w gra
nicach 54— 59,3° pin. szerok. geograficznej.
W reszcie nie bez wpływu pozostaje tu też
krajobraz pojezierza, który — dzięki swym
wzniesieniom nad poziomem morza — pod
wyższa na wzniesieniach ujemną wartość
temperatur. Pozostaje więc tu klimat pod
znakiem minimum północno-atlantyckiego,
maximum zimowego azjatyckiego, ulegając
też wpływom lokalnym maximum karpac
kiego; jest to w ścisłym związku z rolą
wiatrów, które w zależności od pór roku
posiadają kierunek przeważający S i SW
lub N W i E, rywalizując też często wza
jemnie. T o też zmienność ciśnienia atmosfe
rycznego powoduje gwałtowne i niepożą
dane częstokroć zmiany temperatury, po
twierdzające zawziętą walkę pomiędzy wpły
wami klimatu oceanicznego a klimatu lądo
wego. Izotermy miesięcy zimowych są przy
kładem tej rywalizacji: ujemna ich wartość
wzrasta przy zachowaniu wyraźnego kie
runku południkowego w miarę posuwania
Izotermy miesiąca stycznia, lipca i średnich temperatur
się z zachodu na wschód, wykazują tu izo
rocznych na obszarze państw wschodnio-bałtyckich.
przeryw ana — tem p. lipca, linja przeryw ana z kropką — tem p.
termy jedynie znaczniejsze wygięcia ku Linja stycznia,
linja kropkow ana — tem p. roczne. Skala 1:7.500.000.
wschodowi na obszarze zatoki Fińskiej.
W miesiącu styczniu obramowują teren wschodniego Bałtyku izotermy od — 30 do — 8° C ;
izoterma — 8° C przebiega jedynie w linji wygiętej jezioro Pskowskie i Pejpus oraz nieco na północ
od tego ostatniego, zachowując następnie kierunek wschodni; wartość izotermy — 7,5° ogranicza
mniej więcej państwa wschodnio-bałtyckie od strony wschodniej. Odmiennie kształtują się
izotermy miesiąca lipca. Zachowują one kierunek z południo-zachodu na północo-wschód;
wartość ich wzrasta w zależności od odległości brzegu morskiego, a odchylenie ku wschodowi
na tym obszarze kształtuje się w zależności od szerokości geograficznej. I tak izoterma
+ 1 6 0 C wygina się wzdłuż wybrzeża, izoterma + 1 7 0 wchodzi głębiej na ląd, posuwając
się z południo-zachodu na północo-wschód, przebiegając przez zatokę Ryską, zmie
niając swój kierunek na wschodni na wybrzeżu północnem Estonji i w zatoce Fińskiej,
izoterma + 18° przebiega w głębi tych obszarów, nie dochodząc na północy do 58° szerok.
geogr. płn., omijając tem samem Estonję. T o też przeciętnie temperatury miesiąca stycznia
poszczególnych miejscowości, leżących na terenie wschodniego Bałtyku, dochodzą różnicy
— 5° C. I tak Kłajpeda posiada temperaturę przeciętną — 2,7°, Lipawa w tymże miesiącu
— 3,3°, wybrzeże zachodnie wysp Dago i Ozylji — 3,2°, Kowno — 5,2°, Ryga — 5,2°, Lubań — 7,7°,
wreszcie okolice Óorpatu — 7,2°. Przeciętne temperatury miesiąca lipca wynoszą dla Kłajpedy
17,0°, dla Lipawy 16,8°, dla wybrzeży wschodnich wysp Dago i Ozylji 16,6°, dla Kowna 18,5°,
Rygi 18,0°, Lubania 17,3° i okolic Dorpatu 17,0°.
Roczna średnia temperatura na terenie państw wschodnio-bałtyckich wynosi 5,7° C ; na war
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tość powyższą składają się przeciętne roczne temperatury trzech regjonów: regjonu południowego,
obejmującego terytorjum państwa litewskiego, ze średnią temperaturą w roku 6,5°, regjonu
środkowego — terytorjum państwa łotewskiego, o temperaturze rocznej 6,o°, i wreszcie regjonu
północnego — Estonji, o przeciętnej rocznej 4,7°. Cechą charakterystyczną w przebiegu tempe
ratur poszczególnych miesięcy jest ich terytorjalne przesuwanie się na obszarze, przez nas oma
wianym. Na wschodzie najzimniejszym miesiącem jest miesiąc styczeń, na wybrzeżu zaś miesiąc
luty, a znowu najcieplejszym miesiącem w głębi tych obszarów jest lipiec, a wzdłuż wybrzeża —
sierpień. D o podkreślenia pozostają jeszcze dzienne temperatury krańcowe, które wyjątkowo
w miesiącach zimowych
w ciągu roku jest jednak
osiągały — 38° C, w mie
bardzo nieproporcjonal
siącach zaś letnich prze
ne; występują one na po
wyższały + 36° C.
wyższych obszarach naj
Odległość od morza
obficiej w sierpniu, naj
i wyniosłości terytorjum
mniej w miesiącu lutym.
wschodniego Bałtyku w y
Wielkie ilości opadów
wierają znaczny wpływ
zraszają ziemię w lipcu
na
wysokość opadów
i czerwcu, nieznaczne
atmosferycznych,
które
w kwietniu, a przeciętne
wahają się w granicach
w miesiącach jesiennych.
500— 650 mm, osiągając
T o też znaczne zachmu
najwyższe wartości na
rzenie daje się notować
pojezierzach oraz na wy
w ciągu jesieni i lata, a
brzeżu, a więc na zacho
najmniejsze w
okresie
dzie, dochodząc nawet
zimowym.
do 700 mm w okręgu K łaj
W związku z obniża
pedy, najniższe są zaś Kierunki ścierania się wpływów niemieckich, niem się temperatur w
polskich i rosyjskich na obszarze terytorial
na nizinach. Rozłożenie
miesiącach
jesiennych
nym wschodniego Bałtyku.
opadów atmosferycznych
pozostaje zjawianie się
opadu w postaci śniegu; na południu opady śnieżne zjawiają się w ostatnich dniach października,
znikając w połowie lub w ostatnich dniach kwietnia, a spadają przelotnie nawet i w pierw
szych dniach maja; zalegają więc stale od połowy listopada do końca marca. N a północowschodzie szata śnieżna zalega z początkiem listopada, ustępując dopiero w połowie kwietnia.
Stwarza to, iż na południu powłoka śnieżna utrzymuje się przez trzy i pół do czterech mie
sięcy, dcchodząc na północo-wschodzie do okresu pięciu miesięcy; budząca się wiosna opóźnia
się przeto w Rydze 0 1 0 dni w porównaniu z Kłajpedą, a prawie o trzy tygodnie w porównaniu
z Tallinem.
Powyższe warunki klimatyczne, a w szczególności ich zmienność i przejściowość odbijają się
wyraźnie na pracy człowieka. Wahania temperatury, powodujące wcześniejsze mrozy lub ich
nawrót, nierównomierność w rozłożeniu opadów atmosferycznych, powodująca mokre lato
lub suchą wiosnę, opóźniają proces rozmarzania gleby i podłoża, hamując rozwój szaty roślinnej;
wreszcie znaczne zachmurzenie, przypadające w okresie kłosowania zbóż, przynosi niejedno
krotnie w całokształcie tych zjawisk meteorologicznych klęskę rolnictwu na powyższych te
renach. Położenie geograficzne stara się wyrównać nieprzyjazne rolnictwu wahania klimatyczne,
wynagradzając raptownem budzeniem się roślinności do życia po długotrwałym śnie zimowym.
Wiosna na tych obszarach przychodzi w tempie przyśpieszonem, na północy w tempie wprost
gwałtownem. Na północ od zatoki Ryskiej na początku lata roślinność układa się zaledwie na
parę godzin do nocnej drzemki, pozostając w letargu białych nocy. Lecz jak na południe od
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Ruiny zamczyska — symbol dawnych wpływów kulturalnych na Łotwie.

F0t. Krauta. — Ryga.

granic L itw y przebiega granica buku, tak na terytorjum Estonji wygasa granica północna drzew
owocowych; warunki klimatyczne wtłaczają te obszary w ramy florystyczne, przez naturę zgóry
zakreślone.
W p ły w y k u lt u r a ln e . Jak wpływy ścierającego się klimatu od zachodu i wschodu, tak na
powyższym terenie ścierały się wpływy kulturalne przez cały szereg wieków. W czasach zamierz
chłych osiedliły się na tych terenach ludy fińsko-ungryjskie, z nich plemię Liwów jeszcze dzisiaj
w wymierających resztkach zamieszkuje północny cypel Kurlandji; plemiona Łotyszów, Estów,
Litwinów i Prusów ulegały ciągłym przeobrażeniom w swej strukturze liczbowej i przesunię
ciom zamieszkiwanych przez nich terenów.
Teren wschodniego Bałtyku uległ najpierw najazdowi Normanów, by później w wieku
X III ulec najazdowi Kawalerów M ieczowych. W pływy germańskie przenikały tu od strony
morza, jak i strony lądu — Prus W schodnich; odegrały one znaczną rolę w kształtowaniu
się kultury materjalnej tych obszarów, i dzisiaj jej znakiem najbardziej widomym są ruiny
zamków, przekazane potomności, i pewne wpływy gospodarcze. Lecz Bałtyk nie stał się wewnętrznem morzem germańskiem. Rywalizacja Polski i Rosji, a ostatnio wydarzenia polityczne
zniweczyły wiekowe dążenia niemieckie. Równocześnie prawie postępowała kultura polska
w południowej połaci kraju, hamując wpływy germańskie i uniemożliwiając zlanie się tych dwu
prądów na terytorjum pogańskiej podówczas Litw y. Wreszcie w wieku X V III ugruntowały
się na tych obszarach wpływy rosyjskie, które przetrwały do czasów wielkiej wojny.
Ścieranie się wpływów kulturalnych odegrało ważką rolę w krajobrazie antropogeograficznym
terenu wschodniego Bałtyku. W pływy germańskie — zarówno szwedzkie, jak niemieckie — za
akcentowały się silnie w procesie urbanistycznym i strukturze rolniczej Kurlandji. Charakte
rystyczną rolę w gospodarce rolnej odegrał też wpływ żywiołu polskiego; dominujące piętno
w kształtowaniu się dróg komunikacyjnych pozostawiły po sobie wpływy rosyjskie.
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Z rywalizacji, pośród sprzecznych interesów, obciążone dziedzicznością zależności gospodar
czych, powstały do życia trzy państwa: Litwa, Łotwa i Estonja, stojące w obliczu konieczności
wewnętrznych przeobrażeń, tak gospodarczych, jak i socjalnych, mających na celu utrwalenie
swej niepodległości.
L IT W A
Zaludnienie. — Osiedla rolnicze. — Gospodarka rolna. — Gospodarka hodowlana
Kopaliny. — Umiastowienie i przemysł. — Komunikacje.

Gospodarka leśna. —

Z a lu d n ie n ie . Terytorjum państwowe Litw y rozciąga się na obszarze południowym wschod
niego Bałtyku, dochodząc na północy 56° 25' szer. geogr. Jest ono najgęściej zaludnione
z pośród państw wschodnio-bałtyckich, posiadając 41 mieszkańców na 1 km2. Ogółem 2.380.000
ludności zamieszkuje obszar, wynoszący 55.658 km2. Ludność, rozmieszczona na powyższym
terenie, nie przedstawia się dość jednolicie, gdyż w skład jej wchodzą dość licznie domieszki
narodowości obcych, z których najliczniej jest reprezentowany żywioł polski, stanowiący 9,9%
ogólnego stanu ludnościowego; zkolei następują Żydzi — 8,9% , Niemcy — 2,2% , Rosjanie
i Białorusini, stanowiący łącznie 2 ,1 % w stosunku do całkowitej liczby ludności, i Łotysze —
o odsetku znikomym, wynoszącym zaledwie 0,6% . Ludność litewska reprezentuje odsetek 76,3,
czyli waha się on w ramach 1.800.000 osób.
Ludność narodowości litewskiej przechodzi też i poza granice państwowe dzisiejszego państwa
litewskiego, będąc rozrzuconą w państwach graniczących; wyraża się ona cyfrą 100.000 osób
w swych liczbach ogólnych, pomijając dość liczną emigrację, osiedloną w krajach zamorskich,
tj. w Ameryce Północnej. Ludność polska zamieszkuje zwartą masą stolicę L itw y — Kowno,
rozpościera się następnie od niej na północ i na wschód w stronę granicy polsko-litewskiej. L ud
ność niemiecka jest skoncentrowana na południo-zachodzie, a w szczególności na terytorjum
Kłajpedy i na terenach przygranicznych pow. szakiowskiego oraz pow. wyłkowyszkowskiego.
Rosjanie i Białorusini skupieni są w pow. jezioroskim, a ludność łotewska na północy, rozrzu
cona wzdłuż granicy łotewsko-litewskiej. Jedynie ludność żydowska, szerzej terytorjalnie roz
rzucona, występuje na całej Litwie,
tworząc ośrodki mniej lub więcej
skupione we wszystkich miastach
i miasteczkach państwa litewskiego.
W pływ kultury polskiej utrwaliło
tu bezwzględnie wyznanie rzymsko
katolickie, które obejmuje około 86%
ogółu ludności; pozostała ludność
jest wyznania mojżeszowego, ewangelicko-luterańskiego, a w nielicznym
odsetku prawosławnego.
Ogół warunków geograficznych
wskazał naturalną drogę rozwoju
gospodarki społecznej państwa li
tewskiego, wtłaczając je w ramy rol
nicze, to też 83,7% ludności zatrud
niona jest w tym dziale wytwór
czości; 7,8% ogółu ludności pracuje
Gęstość rozmieszczenia ludności roln. na terenie państwa litewskiego, w drobnym przemyśle, w handlu,
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transporcie i komunikacji, reszta
przypada na wolne zawody, urzędni
ków itp. Rozmieszczenie ludności
rolniczej, uwarunkowane całym sze
regiem czynników przyrodzonych,
jest nierównomierne na obszarze
państwowym i waha się w poszcze
gólnych powiatach w granicach od
31 do 59 osób na km2.
Gęstość zaludnienia rozkłada się
wyraźnie tutaj w dwóch płaszczy
znach: w zależności od wartości
gleby pod względem rolniczym i od
wpływów kultury materjalnej, wyra
żającej się promieniowaniem poszcze
Powstające osady samotnicze w okolicach granicy polsko-litewskiej
gólnych mniejszości narodowych na
jako wynik parcelacji.
p„diug M onetarna.
otaczający je żywioł litewski.
Akumulacyjna praca lodowców, późniejsza działalność opadów atmosferycznych i powietrza
wytworzyły, jako typy gleb drobnoziarnistych, gliny, iły i bielice obok gleb gruboziarnistych,
piaszczystożwirowych i najmłodszych czarnoziemów bagiennych. Naogół gleby L itw y wymagają
drenowania i wapniowania, co jest z powodzeniem stosowane w gospodarstwach ludności nie
mieckiej i polskiej, rozszerzając się i na gospodarstwa inne, powodując intensywniejszą gospo
darkę rolną i pociągając za sobą gęstość zaludnienia. Wysoka kultura rolna ma miejsce w okręgu
kłajpedzkim i w pow. wyłkowyszkowskim, to też gęstość zaludnienia tych obszarów waha się
około 56 osób na 1 km2. Powiat marjampolski dzięki swym czarnoziemom bagiennym
oraz wysokiej kulturze ziemi posiada gęstość zaludnienia 47 osób na 1 km2; zbliżony co do gleby
jest powiat birżański i szawelski, zamieszkane prawie wyłącznie przez żywioł rolniczy litewski;
niska jednak kultura uprawy ziemi, braki w intensywności osuszania czarnoziemów pociągają
za sobą też i mniejszą gęstość zaludnienia, która wynosi w tych powiatach 34 osoby na 1 km2.
Po powiecie marjampolskim następuje powiat kowieński, gdzie o znacznej gęstości zaludnienia —
45 osób na 1 km2— decyduje przedewszystkiem bliskość rynku zbytu, jakim jest Kowno dla
płodów rolniczych, następnie kultura rolna rozrzuconego tam wydatnie elementu polskiego.
Niska kultura rolna ludności białoruskiej i słabo użytkowna gleba dają w pow. jezioroskim
33 mieszkańców na 1 km2. Jeszcze mniejsze zaludnienie posiadają powiaty: Telsze, Rosienie
i Sejny, w których gęstość zaludnienia na 1 km waha się w granicach 31— 32 osób.
O s ie d la r o ln ic z e . Rozrzucona w ten sposób ludność wiejska, trudniąca się rolnictwem,
zamieszkuje wsie przeważnie typu „ulicówek", gdzie skupione w ilości 15— 25 domy ciągną się
po obu stronach drogi; rzadziej daje się obserwować aglomeracje większe, przewyższające liczbę
50-ciu zabudowań mieszkalnych. D om y włościańskie ciągną się rzędem, szczytem zwrócone
ku ulicy, na którą wyglądają najczęściej dwa małe okienka; wejście do izby prowadzi przez
sień od strony bocznej budynku. Otoczone następnie od strony pól i ulicy małym ogródkiem,
posiadają w głębi dziedziniec, dookoła którego skupiają się budynki gospodarskie. Przedzielona
druga strona budynku mieszkalnego służy bardzo często za oborę lub śpichlerz. Stodoły roz
mieszczone są zazwyczaj równolegle do ulicy, jakby chroniły mały, zamknięty czworobok od
wpływów wiatrów, wiejących z pól. Pojedyńcze gospodarstwa różnią się większym obszarem,
zajmowanym pod budynki gospodarskie — ich rozmieszczenie zostaje mniej więcej to samo,
toną one jedynie w okazalszym wieńcu drzew owocowych, stroniąc zazwyczaj od dróg główniej
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szych, z któremi łączą się zapomocą
dróg bocznych.
Inny zgoła wygląd posiadają, po
wstałe w szczególności w ostatnich
latach, gospodarstwa samotnicze,
które powołała do życia reforma rol
na. Zgrupowane w wielkiej ilości
wzdłuż
granicy polsko-litewskiej,
w wielu wypadkach jeszcze niewy
kończone, pozbawione prawie zu
pełnie zadrzewienia, wywierają wra
żenie przypadkowej i dorywczej
pracy człowieka.
Większa własność rolna, majątki
i zaścianki szlacheckie, które, z małemi wyjątkami, należały przeważ
nie do ludności polskiej, różniły się
znacznie od gospodarstw samotniczych włościańskich pod względem obszaru, zajmowa
nego pod zabudowania gospodarskie, dostosowanego do ilości posiadanej ziemi, jakości i ilości
samych zabudowań, jak i niejednokrotnie materjału budowlanego. O ile pojedyńcze gospo
darstwa włościańskie, bardzo często uszeregowane, gdy chodzi o ich rozmieszczenie w te
renie, skupiają się na Żmudzi i w okolicach ujścia Niemna, o tyle majątki i zaścianki są po
rozrzucane na przestrzeni całej Litw y. Na północy jako budulec występuje drzewo, na południozachodzie spotyka się bardzo często cegłę, zarówno w konstrukcji budynków mieszkalnych, jak
też często i w zabudowaniach gospodarskich. K rycie dachów strzechą i gontami przechodzi
stopniowo na południu w dachówkę, a nawet i blachę, co spotykamy niejednokrotnie
w okręgu kłajpedzkim.
W znacznej swej części leżą osiedla ludzkie w bliskości w ó d : jezior, rzek lub strumyków, dokąd
je pociąga jednocześnie związane z tem sąsiedztwo łąk.
Typem przejściowym pomiędzy wsią i miasteczkiem jest wieś kościelna, w której skupia się
zawsze parę sklepików, zaopatrzonych w artykuły niezbędne dla włościanina, stojących zresztą
pustkami w dnie powszednie, nabierających jedynie intensywności ruchu handlowego w święta
i niedziele lub dnie jarmarczne. Stanowi ona typ środowiska rolniczego, gdzie jedynie okresowo
przewija się życie handlowe.
G o s p o d a r k a r o ln a . Rolnictwo stanowi wyłączną podstawę życia gospodarczego Litw y,
to też ziemia orna zajmuje 46% ogólnego obszaru; na łąki przypada 14.%, na pastwiska — 11,3 %
la sy — 15 ,9 %, sady i ziemia pod zabudowania — 3 , 6 % , nieużytki i obszar pozostały — 9,2% .
Daje to ogółem 2.700.000 ha ziemi ornej, będącej w uprawie.
Ogólny podział, gdy chodzi o władanie ziemią, rozpadał się przed wojną na liczbę, wyrażoną
w 48% , która przypadała w udziale właścicielom wielkim, 45% stanowiły posiadłości włościań
skie i około 7 % dobra państwowe i kościelne. Prawie połowa własności prywatnej przekraczała
powierzchnię 1.000 ha, a największe z nich znajdowały się w powiatach: szawelskim, poniewieskim, telszewskim itd. Przeciętna własność włościańska wahała się w granicach 16 ha. Pod
względem % % użytkowości ziemi należy podkreślić, że we władaniu włościanina przeważała
ziemia orna i łąki, gdy w wielkiej własności dominujące stanowisko zajmowały lasy.
Po wojnie stosunek powyższy uległ kardynalnym zmianom. Przedewszystkiem obszary
przestrzeni leśnej przeszły w ręce państwowe, co zredukowało gruntownie wielką własność.
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Następnie przyszła reforma
rolna, która w ten sam spo
sób odbiła się na posiadło
ściach ludności polskiej; po
siadała ona zresztą cel zgóry
określony i antypolskie na
stawienie. D o roku 1926 roz
parcelowano przeszło 103.000
ha ziemi uprawnej na ogól
ną liczbę 500.000 ha wy
właszczonej ziemi do 1928;
w cyfrach tych zawierało się
93 % obszarów, należących
do własności wielkiej, tj.
tej, która niegdyś znajdowała
się prawie że wyłącznie w rę
kach polskich. T o przesza
cowanie w strukturze wła
sności odbiło się szczególniej na powiatach: szawelskim, poniewieskim, kowieńskim, kiejdańskim, wiłkomierskim, mniej na pozostałych.
Z ziemi, będącej pod uprawą ważniejszych ziemiopłodów, pierwsze miejsce zajmuje prze
strzeń, obsiana żytem, wynosząca około 450.000 ha, następnie owies — 380.000 ha, jęczmień —
220.000 ha, ziemniaki — 150.000 ha, pszenica jara i ozima zajmuje około 125.000 ha, len i ko
nopie 85.000 ha, potem następuje wyka, soczewica, buraki pastewne itp. Uprawa pszenicy
dominuje w szczególności w pow. poniewieskim, gdzie obszar obsiany wynosi 21.000 ha, z czego
na samą pszenicę jarą przypada 17.000 ha. Odwrotny stosunek ma miejsce w pow. szawelskim,
gdzie na ogólną liczbę 12.000 ha przeszło 9.000 ha jest obsiewanych pszenicą ozimą. Obszar
uprawny pszenicy w pow. birżańskim przekracza 11.000 ha, a w pow. wiłkomierskim zbliża się
do cyfry 9.000 ha. Len i konopie uprawiane są przeważnie w pow. szawelskim, birżańskim,
kretyngoskim, uciańskim, możejkowskim i rakiszkowskim; w pozostałych powiatach Litwy
uprawa lnu waha się w granicach 1.000— 4.000 ha ziemi, zajętej pod tę uprawę. Największe
przestrzenie uprawy jęczmienia występują w pow. poniewieskim, szawelskim, birżańskim itd.
Pozostałe rośliny uprawne wykazują mniej więcej równomierne rozmieszczenie terytorjalne.
Obszar uprawy poszczególnych zbóż wzrastał powoli, wykazując przyrost powierzchni upraw
nej od 3— 10% , począwszy od roku 1923 do 1928; zyskała na tern przestrzeń uprawy pszenicy,
a w szczególności zwiększył się obszar uprawy lnu i jęczmienia, a nawet koniczyny. Wzrastająca
powierzchnia uprawna nie może tu jednak być miernikiem wzmożonej produkcji lub wydajności,
gdyż wysokość plonów z hektara jest bardzo różnorodna w poszczególnych latach. Złożyły się
na to warunki klimatyczne, ich przejściowość, nierównomierność opadów atmosferycznych
i niejednokrotnie brak dostatecznego usłonecznienia, odbijając się na całości gospodarki rolnej,
chwiejąc podstawami gospodarczemi państwa. Nieznaczny postęp kultury rolnej w okresie
dziesięciolecia nie wpłynął jednak na zwiększenie się zbiorów poszczególnych zbóż, gdyż został
on zniwelowany rozdrobnieniem własności, i o ile zbiór pszenicy z 1 ha w gospodarstwie włościańskiem przynosił w 1911 r. 9,3 q, to obok leżąca wielka własność przynosiła w tym samym
czasie 11,3 q; zbiór jęczmienia w gospodarstwie włościańskiem dawał 8,2 q z ha, a w wielkiej
własności — 9,9 q. Sumaryczna więc wydajność zbiorów pozostała w swych średnich cyfrach
co najwyżej bez zmiany. L iczby przeciętne za okres ostatnich pięciu lat dadzą nam następujące
Gcogr. powsz.
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Krajobraz z powiatu szawelskiego.

Pszenica
1926
1929

9-3
12,8

PodługMonemcna.

Żyto
Jęczmień
(w kwintalach)
7-8
9,5
12,4
12,5

wartości zbiorów z ha dla poszcze
gólnych roślin uprawnych. D la psze
nicy ozimej wyniosły 10,8 q, dla
pszenicy jarej 9,3 q, dla jęczmienia
— 10,6 q, dla żyta — 8,8 q, owsa —
8,5
Większa regularność w występowa
niu czynników klimatycznych lub
ich przejściowość, połączona z gwałtowniejszemi zmianami, sprawiają,
iż zbiory roślin uprawnych różnią
się od siebie znacznie pod względem
wydajności z ha, a więc i ilości ogól
nych zbiorów. I tak wydajność w r.
1929 w porównaniu z r. 1926 da nam
rażące cyfry na niekorzyść 1926 —
roku nieurodzaju.
Owies

Ziemniaki

8,4
12,5

113,6
140,5

Przeciętne zbiory z hektara, uzależnione w wielkiej mierze od kultury gleby, łagodząoej do
pewnego stopnia niesprzyjające warunki atmosferyczne, stoją tu znacznie niżej od przeciętnych
zbiorów ziemiopłodów w państwach, leżących na zachodzie i pozostających pod wpływem bardzo
zbliżonych warunków klimatycznych. W związku z przestrzenią obsianą i wydajnością z hektara
ogólna ilość zbiorów niektórych ziemiopłodów w r. 1929 była następująca: pszenicy ozimej
zebrano 1.902.650 q, pszenicy jarej— 636.350 q, jęczmienia — 2.675.000 q, żyta — 5.596.000 q,
owsa — 4.388.550 q., ziemniaków — 18.529.000 q.
Najmniejsze stosunkowo różnice w zbiorach, pomiędzy latami urodzajnemi a latami nie
urodzaju, tak często przeplatającemi się na tych obszarach, obserwujemy w powiatach o wyższej
kulturze rolnej, jak w pow. wyłkowyszkowskim, marjampolskim. szawelskim, szakiowskim
itd .; największe różnice dają powiaty północno-wschodnie państwa litewskiego. Tam , w szcze
gólności posiadłości włościańskie, do dnia dzisiejszego trzymają się kurczowo trójpolówki
i narzędzi prymitywnych, obniżając przez to znacznie wydajność gospodarstwa rolnego.
G o s p o d a r k a h o d o w la n a . Wysoki stosunek procentowy łąk i pastwisk do ogółu obszaru
świadczy o znacznych możliwościach hodowli zwierząt domowych. Pierwszorzędne znaczenie
posiada hodowla świń, których największe ilości znajdują się w pow. taurogowskim, olickim,
trocko-koszedarskim i kowieńskim. Ogólna ilość nierogacizny w r. 1929 wyniosła 943.600 sztuk;
na owce i kozy przypadło 1.125.000 sztuk, hodowanych w wielkiej liczbie w pow. birżańskim,
poniewieskim, taurogowskim i olickim. Bydło rogate w ilości 1.160.000 sztuk przypada w wiel
kiej mierze na pow. szawelski, możejkowski, birżański itd.; wreszcie konie w ilości 588.300 sztuk
przeważają ilościowo w pow. szawelskim, taurogowskim, poniewieskim i okręgu kłajpedzkim.
Stan powyższy hodowli podniósł się w porównaniu ze stanem przedwojennym, i jeżeli na oma
wianym terenie na 100 mieszkańców ludności wiejskiej przypadało 21 koni, 44 sztuk bydła ro
gatego, 21 świń i 30 owiec, to obecnie cyfry te prawie się podwoiły, w szczególności, gdy chodzi

PAŃSTW A WSCHODNIO-BAŁTYCKIE

19

0 owce, bydło rogate i niero
gacizn?, pozostając natomiast
bez zmiany w odniesieniu do
hodowli koni. W szeregu po
szczególnych lat, jak przed
wojną, tak i po wojnie, cyfry
absolutne ilości hodowanych
zwierząt wykazywały znaczne
odchylenia. Po wojnie osiągnęły
one maximum w 1922— 23,
wykazując do 1926 nieznaczne
wahania, zmierzające w kierun
ku cofania się bydłostanu. Ten
dencja ta silnie zarysowała się
w szczególności w latach ostat
nich, odbijając się na liczeb
ności przedewszystkiem świń
1 owiec, a następnie bydła ro
gatego. Obecnie ilość zwierząt
domowych w swej przygniata
jącej większości przypada w sumie na gospodarstwa włościańskie, a biorąc przeciętnie, jedno
gospodarstwo włościańskie rozporządza inwentarzem 2-ch koni, około 4-ch sztuk bydła roga
tego, 5-ciu świń i 4-ch owiec.
Gorzej znacznie przedstawia się zadanie uszlachetniania inwentarza żywego; poza małemi
wyjątkami, należy on do rasy krajowej. Świnie nieracjonalnie tuczone; bydło rogate o niskim
wzroście, a zatem i małej wadze, jest naogół za mało dokarmiane, co się odbija na wydajności
mleka. Konie o przeciętnym, a nawet małym wzroście odznaczają się wielką siłą i wytrzymałością,
stanowiąc tu podstawową siłę pociągową dla potrzeb rolnictwa; są jednak w średniem utrzymaniu.
Znaczne usiłowania są skierowane, w miarę sił i możności, na poprawienie powyższego stanu,
a dodatnie rezultaty dają się już obserwować w powiatach południowej L itw y i w okręgu kłajpedzkim. Należy też nadmienić o znacznej liczbie hodowanego drobiu, w szczególności kur
i gęsi, których cyfra ogólna waha się około 3-ech milj. sztuk.
G o s p o d a r k a le śn a . Najpoważniejszem bogactwem państwa litewskiego są lasy. Przejściowość klimatu tych obszarów raczej sprzyja ich rozwojowi, lecz ulegają one, niestety, ni
szczycielskiej działalności człowieka, objawiającej się w dodatku w jednostronnej gospodarce
leśnej, opierającej się przeważnie na gospodarce rabunkowej. W ramach dzisiejszej L itw y pod
koniec X IX stulecia powierzchnia zalesiona stanowiła 26,4% ogólnego obszaru, a tuż przed
wielką wojną wynosiła zaledwie 2 1 % ; po gospodarce okupantów spadł procentowy stosunek
lasów do 17% , wynosząc obecnie zaledwie 1 4 % ; całokształt gospodarki leśnej spoczywa
w ręku państwa, gdyż zaledwie 3% przestrzeni leśnej pozostało we władaniu prywatnem,
gdy tymczasem przed wojną stosunek ten miał się wręcz odwrotnie. Rozmieszczenie największe
obszarów leśnych w terenie spotykamy na południu i wschodzie państwa litewskiego. Powiat
marjampolski posiada 26,9% zalesienia, w pow. trocko-koszedarskim istnieje 22,3% lasów,
w szakiowskim — 20,9%, taurogowskim — 20,4% ; powiaty najmniej zalesione, to pow. wyłkow yszkow ski, rosieński i rakiszkowski.
Na ogólny drzewostan składają się lasy mieszane o znacznej przewadze drzew iglastych,
wynoszących 6 9% ; reszta, tj. 3 1% , przypada w udziale lasom liściastym. Pierwsze miejsce pod
2*
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względem zajmowanej prze
strzeni przysługuje świerkom—
40%, następnie 29% zajmuje
sosna. Z drzew liściastych wy
suwa się na czoło brzoza— 13 %
i osina, dochodząc do 12 % ;
mały odsetek przypada na olchę
czarną oraz znikomy na dąb.
Szybko
obniżająca się po
wierzchnia lasów świadczy wy
mownie o wielkiem zapotrze
bowaniu materjału leśnego; sto
sunkowo mała ilość jego idzie
na potrzeby rynku wewnętrz
nego. Mamy tu do czynie
Widok na rn. Popielany.
Podług Mortettsena.
nia z prowadzonym forsownie
wywozem, gdyż drzewo — to
materjał łatwy do zbycia i stale poszukiwany na rynku zewnętrznym. Odbija się to fatalnie na
gospodarce leśnej, tern bardziej, iż wielkie nakłady racjonalnego zalesiania nie mogą nadą
żyć za wyrębem, anormalny stan taki nie może liczyć
na dłuższą metę bez uszczerbku dla
gospodarstwa społecznego.
Hodowla wskazuje wielkie wahania i spadek, gdy chodzi o jej stan liczbowy, zmieniający się
Z każdym rokiem, reagując w ten sposób na pojemność rynku, w szczególności zewnętrznego, gdyż
rynek wewnętrzny posiada możliwości bardzo ograniczone, nie dając się w większej mierze
rozszerzyć. Wreszcie podstawa kraju — rolnictwo, podlegająca wpływom przejściowego klimatu,
stojąca poza nielicznemi powiatami na średnim stopniu rozwoju, w latach urodzaju przewyższa
zapotrzebowanie wewnętrzne, a w latach nieurodzaju nie jest zdolna zaspokoić własnych potrzeb
konsumcyjnych. Pewną równowagę w całokształcie gospodarczym mógłby tu jedynie zbilansować
przemysł, niestety, na Litwie nie istnieje on prawie — brak mu naturalnych warunków
rozwoju.
K o p a lin y . Państwo litewskie jest pozbawione podstawowych bogactw kopalnych, które
decydują o rozwoju przemysłowym kraju, jednoczącego te bogactwa w odpowiedniej ilości
przy możliwych warunkach eksploatacyjnych. Litwa posiada jedynie torf, wapień i glinę. Po
wyższe zasoby mają jednak znaczenie i zastosowanie ograniczone i lokalne. Charakter powstania
torfowisk na obszarze L itw y jest w większości nizinny, a rozmieszczenie pokładów torfowych w y
stępują tak na południu, jak i północy kraju. Leżą one w szczególności w pow. szawelskim, poniewieskim, kowieńskim, możejkowskim itd. Ogólna przestrzeń, zajęta przez torfowiska, jest dość
znaczna i waha się w granicach 60.000 ha, jednakże z powodów małej miąższości i domieszek
części mineralnych jedynie 1/3 pokładów posiada wartość i opłacalność wydobycia. Głębokość
tych torfowisk waha się od 2— 3 m, a zapas pokładów jest obliczony na około 2 milj. m3, co da
się wyrazić wagowo liczbą około 200 milj. tonn torfu wysuszonego o dobrej wartości cieplnej.
Występujące na powierzchnię lub znajdujące się na małej głębokości formacje wapienne
lub wtłoczone gniazda wapieni narzutowych odznaczają się wielką zawartością tlenku
wapnia. Wypalanie wapna istnieje tu wyłącznie dla celów budownictwa, uskuteczniane jest
przytem sposobem zresztą bardzo prymitywnym; niedoceniane są tu korzyści, jakie pokłady
wapieni mogą oddać życiu rolniczemu Litw y, służąc jako produkt wapniowania gleb. Stoją też
temu na przeszkodzie i względy natury finansowej, powstrzymujące uruchomienie tej gałęzi
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przemysłu. Wreszcie gliny i piaski wartościowe przemysłowo występują w wielkiej obfitości
prawie na calem terytorjum Litwy, umożliwiając puszczenie w ruch hut szklanych, cegielni,
fabryk drenów, wyrobów przemysłu ceramicznego itp.
W każdym razie są to bogactwa, mogące oddać pewne usługi przy podniesieniu kultury
rolnej, a nawet rozwinąć się przy pewnem wyspecjalizowaniu w samodzielne gałęzie prze
mysłu. Wymaga to jednak znacznie większej zamożności ludności rolniczej, niż ma to miejsce
dotychczas.
U m ia s to w ie n ie i p r z e m y s ł. Pod znakiem braku pierwszorzędnych bogactw kopalnych
pozostaje też miejski krajobraz Litwy. Prawie nigdzie nie widać skupienia czerwonej cegły,
wyniosłych kominów, sadzy fabrycznej, oplatającej pierścieniem i dławiącej skupienia ludzkie,
jak to się dzieje na Zachodzie. Jedynie wzbijające się w porze letniej od czasu do czasu obłoki
kurzu, zakrywające pole widzenia, świadczą o charakterze mniejszych miasteczek i ich za
niedbaniu. Z trudem da się tu ustalić sam termin „miasto“ i być zgodnym co do tego pojęcia;
możemy jednak przeprowadzić pewne rozgraniczenie zależnie od ilości mieszkańców oraz
ustosunkowania się wzajemnego ich interesów odśrodkowych i dośrodkowych.
Zaledwie 13% ogółu ludności stanowi element miejski, koncentrując się w miastach i miastecz
kach, rozrzuconych po całem terytorjum państwa litewskiego. Pod terminem „miast właściwych“
dla obszaru Litw y należy ująć miasta o zaludnieniu od 10.000 do 100.000 mieszkańców, gdzie
interesa dośrodkowe mieszkańców występują bardziej różnorodnie, łącząc w sobie czynności
administracyjne, handel, a nawet przemysłowe.
K o w n o — stolica L itw y — liczy około 100.000 mieszkańców; będąc siedzibą władz central
nych, skupia też przeważającą liczbę ludności, pracującej w handlu, wolnych zawodach i prze
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myślę. Około 14% z ogólnej liczby
zakładów przemysłowych jest tu
skoncentrowane, zatrudniając 25%
ogółu pracowników przemysłowych.
Drobny przemysł chemiczny, słabo
dzisiaj prosperujący przemysł meta
lurgiczny, najlepiej stosunkowo re
prezentowany przemysł spożywczy
i odzieżowy składa się na całokształt
przemysłowy miasta.
K ł a j p e d a , o zaludnieniu 36.000
osób, leżąc na północ od ujścia
Niemna, stanowi ważny port i od
grywa pierwszorzędną rolę w życiu
gospodarczem Litw y. Należy też do
miast najbardziej uprzemysłowio
nych, skupiając w swych ramach
około 30% ogólnej ilości zakładów, zatrudniających 35% ludności przemysłowej, w szczegól
ności pracującej w przemyśle drzewnym, papierniczym i spożywczym.
S z a w l e posiadają 22.000 mieszkańców, Poniewież— 20.000, W iłkom ierz— 11.000, a wreszcie
Olita, o 7.000 ludności, którą należałoby zaliczyć do wyżej omawianej kategorji, gdyż tu przewagę,
nadającą charakter skupienia miejskiego, ma administracja i handel, spychając drobny prze
mysł na plan drugi. D o miast, a właściwie już miasteczek o charakterze przeważająco han
dlowym należy zaliczyć skupienia zwarte, od 3.000— 10.000 mieszkańców; poza Kiejdanami,
Birżami, Wołkowyszkami, Kibartami, Radziwiliszkami i Rosieniami pozostałe, w liczbie 22,
nie przekraczają liczebnością 5.000osób, wahając się przeciętnie w granicach 4.000 mieszkańców.
Trzecią kategorję stanowią miasteczkao charakterze interesów tak handlowych, jak i rolniczych;
liczebność ich waha się w granicach 1.000 do 3.000 ludności. Charakter powyższych skupień
miejskich jest dość jednostajny; przedewszystkiem, jeżeli chodzi o położenie, należy podkre
ślić ich styczność z rzekami lub jeziorami, nad któremi się one rozpościerają.
Miasta właściwe odznaczają się przewagą domów murowanych, piętrowych, znaczną
powierzchnią pod względem zajmowanego obszaru i dobrem rozplanowaniem. Miasteczka średnie
zachowują charakter bardziej miejski w swem położeniu centralnem, poza którem gromadzą
się domy drewniane. Główną ulicę stanowi tu zazwyczaj droga brukowana, będąca częścią prze
biegającej szosy lub traktu, do której równolegle po obu stronach rozłożone są w obrębie mia
steczka uliczki. Miasteczka małe, o znacznej przewadze, a nawet prawie wyłączności domów
drewnianych, stojących wzdłuż głównej drogi, z placem targowym i kościołem w środku,
skupiają w swem centrum życie handlowe. Skrzydłami dotykające zabudowania włościańskie
ześrodkowują element, trudniący się rolnictwem.
Skupienia miejskie, rozpatrywane pod kątem struktury narodowościowej, zarysowują się
bardzo charakterystycznie. Ludność narodowości litewskiej jest w nich najczęściej zepchnięta
na plan drugi; jeszcze w miastach dużych występuje ona równolegle z żywiołem polskim i żydow
skim, stanowiąc wobec tych dwóch połączonych narodowości mniejszość, za wyjątkiem Kłajpedy,
posiadającej wyraźną większość elementu niemieckiego. W miastach średnich i małych więk
szość przypada w udziale ludności żydowskiej, a w nielicznych już dzisiaj przypadkach żywio
łowi polskiemu. Wynika to ze struktury gospodarczej samego kraju, z jego stopnia kultury
i z wrodzonych uzdolnień poszczególnych narodowości.
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Życie przemysłowe przed wojną, w szczególności
w Kownie i Kłajpedzie, odgrywało niepoślednią ro
lę, dzisiaj jednak zostało skurczone niepomiernie.
Przemysł litewski nosi, ogólnie biorąc, wszelkie zna
miona przemysłu chałupniczego lub rzemiosła. Na
ogólną liczbę czynnych w 1926 roku 7.257 zakładów
przypadało 6.238zakladów, zatrudniających przeciętnie
1,5 pracownika, zaledwie 75 zakładów miało w zatrud
nieniu ponad 50 robotników, z których to zakładów
fabryki papierosów, zapałek, przędzalnie wełny, fa
bryki tektury, garbarnie, obróbka drzewa, elektrow
nie i dział spożywczy zasługują na uwagę.
K o m u n i k a c j e . Drogi wodne Litw y, za wyjąt
kiem Niemna, nie posiadają większego znaczenia ko
munikacyjnego. Utrudniają zresztą tak spław, jak
i komunikację anormalne warunki, istniejące do
chwili obecnej pomiędzy Polską a Litwą. Koleje że
lazne, budowane przed wojną jedynie dla celów stra
tegicznych i gospodarczych państwa rosyjskiego, wy
noszą 1*730 km długości, co stanowi na 100 km2 za
ledwie 3,4 km linij kolejowych; jest to liczba niewy
starczająca. Dwie linje wylotowe znajdują się od
strony południowo-zachodniej, łącząc Litwę z Pru
sami Wschodniemi, pięć na północy przechodzi przez
Kapliczka przydrożna na Żmudzi,
teren Łotw y, z których w szczególności dwie poFo‘ ■S t- Oarzuehoash.
siadają charakter tranzytowy. Natomiast od strony
Polski ruchu kolejowego niema. Połacie kraju, bardziej wysunięte ku południowi, wschodowi
i zachodowi, są niejednokrotnie odległe o 30— 50 km od linij kolejowych, co utrudnia
wewnętrzną komunikację. Gorzej jeszcze przedstawia się liczba i stan dróg bitych, posiadających
tu pierwszorzędne znaczenie dla rolnictwa. Gęstsza ich sieć występuje na południu kraju,
przewijając się rzadziej przez tereny, położone na zachodzie i wschodzie państwa litewskiego.
ŁOTW A
Zaludnienie. — Osiedla rolnicze. — Gospodarka rolna. — Gospodarka hodowlana. — Gospodarka leśna. —
Ogólna charakterystyka struktury gospodarczej. — Umiastowienie i przemysł. — Komunikacje.

Kształt terytorjalny państwa łotewskiego, jego polityczne położenie i granice różnią się wielce
od sąsiadującej z południa Litw y. Obszar terytorjalny Ł otw y wydłuża się znacznie z zachodu
na wschód; krańcowe odległości w tym kierunku, zmierzone w linji powietrznej, wahałyby się
w granicach 440 km. Od strony wschodniej graniczy Łotwa z Z. S. S. R., od zachodu posiada
wygiętą linję brzegową na przestrzeni 494 km (Litwa 91 km), różni się też od pozostałych państw
wschodnio-bałtyckich swym obszarem, wynoszącym 65.791 km2, który zamieszkuje 1.900.045
osób, stanowiąc słabą gęstość zaludnienia, gdyż zaledwie 29 mieszkańców na 1 km2.
Z a l u d n i e n i e . Jak na Litwie, tak i na Łotwie występują w równym stopniu mniejszości
narodowościowe, różniąc się jednak krańcowo pod względem swego stanu narodowościowego.
Na ogólną liczbę 26,6% mniejszości, z ogółu ludności, 12,6% stanowią Rosjanie i Białorusini,
zamieszkując przeważnie wschodnią prowincję Letgalję (Letgale), gdzie się skupiają w liczbie
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170.800 osób wzdłuż pogranicza Z.
S. R. R .; poza Rygą są oni jeszcze
w nieznacznym odsetku rozrzuceni
w pozostałych prowincjach. Zkolei
następuje żywioł żydowski, w od
setku 5% rozrzucony w miastach
i miasteczkach po całej Łotwie,
wykazując jednak największe sku
pienie w Rydze, a poza nią w mia
stach Letgalji i Kurlandji (Kurze
me). Niem cy stanowią 3,7% . Prze
szło 41.100 osób narodowości nie
mieckiej zamieszkuje Rygę, około
15.000 osób prowincję Kurlandję,
_
, .
ześrodkowując się w miastach porTyp włościanina łotewskiego.
, •, ,
•
towych 1 będąc rozrzuconemi na w si; Strój narodowy z okolic Lipawy.
nieznaczna zaś ilość zamieszkuje
miasta Letgalji i Semigalji (Zemgale). Ludność polska, wyrażona w 3 ,1% na ogólną liczbę
ludności, skupia się przeważnie w prow. Letgalji i Semigalji, oprócz tego przeszło 16.500 osób
zamieszkuje Rygę, a znikome ilości są rozrzucone w Liflandji (Vidzeme) i Kurlandji. Pozostałe
2,2% przypada w połowie na ludność litewską, która, poza Rygą, rozrzucona jest wzdłuż
granicy łotewsko-litewskiej, przedewszystkiem w prowincji Semigalji, zaś następnie w K u r
landji, a nikły odsetek stanowią Estowie, wymierający Liwowie i inni o narodowości
niewyświetlonej. Wynika z powyższego, iż prawie połowa obcych narodowości zamieszkuje
prowincję Letgalję; 40% ich stanowi ludność miasta Rygi, około 19% przypada na stan ludno
ściowy Semigalji, 14,5% w Kurlandji, najmniejszą domieszkę wykazuje natomiast Liflandja,
gdzie na ogólną liczbę ludności łotewskiej przypada zaledwie 6,2% innych narodowości.
Znaczny wzrost ludności na Łotwie zarysował się szczególnie w przeciągu jednego wieku.
W r. 1800 ludność Łotw y, w obecnych jej ramach państwowych, wynosiła 725.000 osób,
w sześćdziesiąt lat później przekroczyła liczbę 1.260.000, dochodząc w 1900 r. do 2.000.000
mieszkańców, osiągając swe maximum 2.550.000 w r. 19x4.
Wojna światowa zahamowała świetnie prosperujące życie gospodarcze, załamując też i stan
ludności, który w r. 1920 spadł do cyfry 1.600.000 osób, wykazując do chwili obecnej stały
i systematyczny wzrost, uwypuklający się szczególnie dobitnie w prow. Letgalji. Spadek cyfr
absolutnych ludności w r. 1920 w porównaniu z r. 1914 przyczynił się jednak znacznie do
spoistości narodowej na Łotwie. Odpadł przedewszystkiem element napływowy o narodowości
obcej. Większość ludności państwa łotewskiego jest wyznania luterańskiego — przeszło 57% ogółu
ludności; drugie miejsce zajmuje ludność wyznania rzymsko-katolickiego — 23,5% ; zkolei nastę
pują prawosławni — 8,7% , a 5% stanowią izraelici i około 4,5% staro-obrzędowcy. Ludność
wyznania ew.-luterańskiego skupia się prawie wyłącznie w Liflandji, Kurlandji i, za małemi
wyjątkami, w Semigalji, ludność wyznania rzymsko-katolickiego w Letgalji i płd. Semigalji,
ludność wyznania grecko-katolickiego w północnej części Letgalji i we wschodniej części Liflandji.
Ludność narodowości łotewskiej, poza wyznaniem ew.-luterańskiem, jest wyznania rzymsko
katolickiego i w niewielkiej ilości grecko-katolickiego.
Warunki klimatyczne kraju, w szczególności położenie geograficzne i wynikające stąd wpływy
niemieckie, polskie, szwedzkie, a ostatnio rosyjskie zaważyły na całości zawodowego zatrudnienia
ludności. Jeszcze w dawnych czasach zawodowe zatrudnienie ludności szło w dwóch zasad-

PAŃSTW A WSCHODNIO-BAŁTYCKIE

25

niemych kierunkach: rybołów
stwa, uprawianego przez L i
wów, i rolnictwa — przez lud
ność łotewską. Z biegiem cza
su, z wpływami kulturalnemi
zaczęło się wyraźnie kształto
wać życie handlowe, pociąga
jąc za sobą rozwój portów, rze
miosł, następnie wyspecjali
zowanie przemysłowe, a tak
że i doskonalenie rolnictwa.
To też podział zawodowy
ludności jest bardziej różno
rodny, niż ma to miejsce
w państwie litewskiem, świad
cząc o szerszych możliwościach
gospodarczych. Przed wojną
Stare budownictwo w Letgalji. z wyd. LatonU -BU m am .
stosunek procentowy ludności,
zatrudnionej w przemyśle i komunikacji, był znacznie wyższy, niż ma to miejsce dzisiaj, nato
miast znacznie mniej ludności było zatrudnionej na roli. W r. 1920 z powodu upadku przemy
słu ludność, zatrudniona w nim, spadła do 6,6% , zwiększyła się natomiast ludność rolnicza,
dochodząc do 80%. Przez szereg lat następnych stosunek % % ludności przemysłowej do rol
niczej kształtował się dodatnio dla tej pierwszej, dochodząc obecnie do 11 % ludności, zatrud
nionej w przemyśle, około 5% w handlu i 2,5% w komunikacji, obniżając się natomiast dla
ludności, zatrudnionej w rolnictwie łącznie z rybołówstwem do 68%.
Rozmieszczenie terytorjalne ludności, zatrudnionej w rolnictwie, nie przedstawia się
jednolicie, uzależnia się ono przedewszystkiem od jakości gleby, wahając się w gra
nicach od 11— 32 osób na 1 km2, dając przeciętną gęstość ludności rolniczej 20 osób
na 1 km2. Najniższą gęstość rozmieszczenia ludności rolniczej posiada Kurlandja, gdyż
zaledwie 14,5 osób na
1 km2; w prowincji tej
pow. windawski liczy 11
osób na 1 km2, zaś do
wyjątków należy pow.
lipawski, o gęstości za
ludnienia 20 osób. W Liflandji gęstość zaludnie
nia na wsi dochodzi do
16 osób na 1 km2, a w Semigalji do 16,5; na po
wyższej liczbie przeciętnej
zaważył pow. iłłuksztański, posiadający gęstość
zaludnienia 21 osób na 1
km2. Jedynie w Letgalji gę
stość zaludnienia dochoPrzysiólek w północnej Kurlandji.
Fot. Krautes. — Ryga.
dzi do 32 osób na 1 km2,
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wykazując we wszystkich swych
powiatach cyfry dość wysokie,
wahające się w ramach 29— 32 osób na 1 km2. Z powyższego wyni
ka, że gęstość zaludnienia dla lud
ności rolniczej jedynie na wscho
dzie kraju waha się w granicach
30 osób na 1 km2, a w pozostałych
trzech prowincjach wykazuje nie
znaczne odchylenia od przeciętnej
cyfry 16 mieszk. na 1 km2.
Okofo 16 m ieszk. na
-H- 3 0 ...............
W okresie ostatnich lat dzie
sięciu gęstość rozmieszczenia lud
ności rolniczej wzrosła około 2-ch
Gęstość rozmieszczenia żywiołu rolniczego na Łotwie.
osób na 1 km2 i to w Semigalji,
K reska poziom a na lln jach prostopadłych oznacza obszary zm niejszenia się ludności
Letgalji, wschodniej Kurlandji
rolniczej w okresie ostatnich lat dziesięciu, krzyżyk — zwiększenie się takowej.
i
w
południowej
Liflandji,
zmniejszając się natomiast około 1 osoby na 1 km2 w zachodniej Kurlandji i północnej Liflandji.
O s i e d l a r o l n i c z e . Jako typ charakterystyczny osiedla ludności wiejskiej występuje na
całej Łotwie wieś samotnicza, składająca się z pewnej grupy zabudowań, oddzielona od innego
osiedla obszarem posiadanej ziemi; zabudowania gospodarskie rozrzucone tu są w mniej lub
więcej regularnym prostokącie. Na zachodzie, u wybrzeży Bałtyku, spotyka się czasami wioskę
rybacką o typie zbliżonym do ulicówki. Występuje ona także w Letgalji — zamieszkuje ją
przeważnie włościanin rosyjski; spotkać też można zrzadka rozrzucone przysiółki. Wsie
samotnicze budowane są z drzewa; większe rozmiary posiadają zabudowania gospodarskie,
w odróżnieniu od domu mieszkalnego pokryte najczęściej słomą; toną one w zadrzewieniu, różniąc
się kontrastowo od znacznej liczby nowych samotnic, rozrzuconych po całem terytorjum, często
niewykończonych, stojących nago wśród płaskiego terenu. Wyróżniają się one znacznie tak
pokryciem dachu, jak i zajmowanym obszarem w rozmieszczeniu lub wreszcie przybudówkami
lub ozdobami, gdy
chodzi o posiadłości
większych właścicieli.
Osiedla ludzkie sku
piają się zazwyczaj w
pewnem oddaleniu od
główniejszych
dróg,
kryjąc się pod osłoną
lasków, rozciągając się
nad brzegami rzek lub
przeglądając
się
w
Zwierciadle jezior. W y
gląd bardziej opuszczo
ny posiadają natomiast
osiedla,
rozrzucone
ku zachodowi w tere
nie nizinnym.
Tego rodzaju typ
Przysiółek w Liflandji w szacie zimowej, z wyd. Leuome-Bitmam.
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budownictwa potwierdza
słabą gęstość rozmieszcze
nia ludności rolniczej, a
co za tem idzie, i niewiel
ki odsetek ziemi upraw
nej. Ziemia uprawna zaj
muje na Łotwie 31,4%
całego tery torjum, łąki
wynoszą 14,4% , pastwi
ska 13,4% , lasy i ogrody
26,8%, wreszcie nieużytki
14% (w tem pod zabudo
waniami i drogami 2,1% ).
Hodowla, gospodarka le
śna i rolnictwo stanowią
podstawę
gospodarczą
kraju.
„
1 1 1
Samotnie stojące kościoły, charakterystyczne dla osiedli rozproszonych.
G o s p o d a r k a r ol na.
z ^
LettonU_
Przed wojną, w dzisiej
szych ramach państwowych, istniały przeważnie wielkie posiadłości, należące w większości do
państwa i ludności niemieckiej, 70% ludności całej Ł otw y stanowił natomiast proletarjat
bezrolny. Historja ustroju rolnego w całym szeregu wieków była może jedną z najcięższych
w Europie dla włościanina łotewskiego, trwając z dorywczemi przejaśnieniami do r. 1905, po
którym to znowu roku zaczął rywalizować z włościaninem łotewskim kolonista niemiecki. Oku
pacja niemiecka, wierna swej idei politycznej, nie zawahała się snuć daleko idących planów
w kierunku zniesienia nielicznej łotewskiej własności włościańskiej, przygotowując projekty
parcelacyjne dla Kurlandii, które miały objąć 1.000.000 ha ziemi, przedewszystkiem pań
stwowej, i umożliwić
osadzenie około 50.000
rodzin kolonistów nie
mieckich. Proletarjat
wiejski wskutek upad
ku życia gospodarczego
po wojnie znalazł się
w sytuacji krytycznej.
T o też pierwszym za
daniem powstającego
państwa było ulżenie
jego doli, zrobienie z
niego posiadacza, rato
wanie się wprost przed
zagrażającym bolszewizmem;
radykalne
przeprowadzenie refor
my rolnej było więc tu
koniecznością. DotknęGłazy narzutowe rozsiane po polu.
Fot. St. Gorsuchowski.
ła ona przedewszyst-
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Na pastwisku niziny Mitawo-Ryskiej.

Fot. K ram es. — Ryga.

kiem ludność niemiecką, a w znacznym też stopniu i ludność polską. Wymagały tego względy
państwowe i zasada równości.
W myśl reformy agrarnej z r. 1920 wielka własność prywatna i dobra kościelne przeszły na
własność państwa, co dało ogółem 3.800.000 ha. Wielkim posiadaczom ziemskim pozostawiono
zaledwie 50, wyjątkowo 100 ha ziemi. Zapas ziemi, przeznaczony na potrzeby reformy rolnej,
wyniósł około 1.800.000 ha, z czego do r. 1930 zostało rozparcelowane 1.529.670 ha, stwarzając
przeszło 110.000 działek i powołując do życia około 90.000 nowych gospodarstw włościańskich,
co utworzyło łącznie około 212.000 drobnych posiadaczy. Wśród posiadłości przeważa własność
od 10— 20 ha, zkolei następuje własność od 20— 30 ha i od 30— 50 ha. Reforma rolna zmusiła
państwo łotewskie do wielkiego wysiłku, nie wystarczyło bowiem ograniczenie się do nadziału
ziemi, należało udzielić znacznych kredytów na zagospodarowanie się, dostarczyć materjału
budowlanego itp,
Z ogólnej przestrzeni zasiewów w r. 1929 największe cyfry przypadły pod zasiew owsa —
302.200 ha, następne miejsce zajęło żyto — 238.900 ha, w tern żyto jare wyrażało się bardzo
nikłym odsetkiem. Pod uprawą jęczmienia było 182.700 ha, pod uprawą ziemniaków 82.600 ha,
pszenicy ozimej i jarej 58.700 ha, lnu i konopi 55.800 ha, wreszcie koniczyna i inne pasze wyniosły
433.200 ha. Obszar zasiewów, w porównaniu z r. 1920, wzrósł bardzo znacznie, wykazuje jednak
w ciągu ostatnich lat dziesięciu znaczne wahania, a w szczególności w 1927 i 1928 r. pewien
spadek przestrzeni uprawnej wszystkich gatunków zbóż. Zbiór ważniejszych ziemiopłodów
w tymże roku wyniósł: żyta 2.413.900 q, pszenicy 635.8009, jęczmienia 2.078.000 q, owsa —
3.401.300 q oraz ziemniaków x0.797.700 q. Największe przestrzenie uprawy pszenicy przypadają
na wysuniętą ku południowi prowincję Semigalję, dającą około 45% ogólnej produkcji,
najmniejsze ilości przypadają na prow. Letgalję, gdzie pszenica jest wypierana przez Żyto, które
tam zajmuje około 40% ogólnej przestrzeni, będącej pod uprawą. W pozostałych trzech prowin
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cjach tak produkcja, jak i prze
strzeń, będąca pod uprawą ży
ta, rozkłada się równomiernie
Obszar zasiewów jęczmienia
jest najmniejszy w Kurlandji,
skąd go wypiera uprawa owsa,
zajmującego największe obsza
ry w Liflandji. Letgalja i Liflandja są, obok wyżej wymie
nionych zbóż, terenami upra
wy lnu.
Krajobraz morenowy nadaje
tu charakter kulturze rolnej,
różniąc się kontrastowo od te
renów błotnistych i obszarów
ozowych. Warunki klimatyczne
nie mogą znowu zapewnić
szerokiego rozwoju rolnictwu,
to też i wydajność z ha poszczególnych płodów rolniczych jest mniejsza niż w rozciągającej się
bardziej na południu Litwie, wahając się ilościowo w zależności od mniej lub więcej sprzyja
jących warunków atmosferycznych. Tak więc wydajność z ha w kwintalach w r. 1929, w po
równaniu z r. 1926, ważniejszych płodów rolniczych wahała się następująco:
Pszenica
1926
1929

9-8
xo,8

Jęczmień
Żyto
(w kwintalach)
9,9
6,2
11,4
10,1

Owies

Ziemniaki

8,6

123,4
130,7

11,2

Różnice w wydajności z ha w poszczególnych latach są nierównomierne i wahania te są nieraz
bardzo znaczne. Zbyt mokre lata, a w szczególności jesień lub wcześniejsze przymrozki jesienne
odbijają się nieraz katastrofalnie na sprzęcie jęczmienia, owsa lub kartofli. T o też w r. 1928 wydaj
ność ziemniaków z ha wyniosła zaledwie 40,4 q, jęczmienia — 4,9 q, owsa — 6,1 q. Semigalja
i Kurlandja przodują pod względem wydajności z ha w porównaniu z Liflandją, pozostawiając
jeszcze bardziej poza sobą prowincję Letgalję.
Specjalną uwagę należałoby zwrócić na uprawę lnu, którego obszar zasiewów i wydajność
Z każdym rokiem wzrastały. O ile w r. 1920 obszar zasiewów wynosił 30.500 ha, to już w r. 1925 prze
wyższał 78.000 ha, wyprzedzając obszar zasiany przed wojną. W 1928 r obszar uprawny lnu spadł
do liczby 68.700 ha, w 1929 wynosił zaledwie 55.800 ha. Zmniejszenie się uprawnej powierzchni
lnu należy uważać za chwilowe. Niepomyślne konjunktury na rynku europejskim, idąca za niemi
zniżka cen i jej wahania odbiły się ujemnie na uprawnej przestrzeni, a dzisiaj w szczególności
przy trudnościach kredytowych i braku kapitałów obrotowych racjonalna uprawa i handel
lnem jest bardzo utrudniony. N ic więc dziwnego, że monopol lniany na Łotwie wobec takiej
sytuacji ma ciężkie zadania przed sobą. W związku z uprawą lnu istnieje też znaczna produkcja
nasienia lnianego, które obok nasienia koniczyny odgrywa pokaźną rolę w produkcji rolniczej.
Wreszcie zapoczątkowano uprawę buraków cukrowych w Semigalji; nie rokuje jednak ona zbyt
wielkich nadziei — warunki klimatyczne stoją temu na przeszkodzie — przyczynić się może
jedynie do podniesienia w pewnej mierze gospodarki rolnej i hodowlanej.
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Spław drzewa przeznaczonego na eksport.

Fot. Kramcs. — Ryga.

G o s p o d a r k a h o d o w l a n a . Prawie 28% łąk i pastwisk stwarzają szerokie podstawy dla
rozwoju gospodarki hodowlanej, odgrywając w życiu gospodarczem Ł otw y bardzo znaczną rolę.
W r. 1929 ogólna liczba koni wynosiła 359.600 sztuk, z czego największe ilości przypadały na Letgalję; zkolei następowała Liflandjai Semigalja, zaledwie 67.500 sztuk posiadała Kurlandja. Bydło
rogate w ilości około 30% ogól
nej liczby hodowanej przypada
ło na Liflandję, mniejsze ilości
posiadała Semigalja, następnie
Letgalja i Kurlandja. Ogól
na liczba bydła rogatego wyno
siła 975.100 sztuk. Liczba ho
dowanych owiec rozpadała się
proporcjonalnie na wszystkie
cztery prowincje,
osiągając
w sumie 899.900 sztuk. H o
dowla świń przeważała w Liflandji, gdzie na ogólną liczbę
387.700 sztuk wypadało 134.800.
Gospodarka hodowlana w okre
sie dziesięciolecia
wykazała
charakterystyczne wahania, i
w porównaniu ze stanem przedDrzewo przygotowane do eksportu. Fot. K ram cs. — Ryga.

PAŃSTW A WSCHODNIO-BAŁTYCKIE

Ogólny widok Rygi od strony Dźwiny.

Fot. K ra ,a a . — Ryga.

wojennym ilość koni i bydła rogatego wzrosła, ilość owiec i nierogacizny znacznie natomiast
spadła. D o r. 1928, wzrastając systematycznie od 1920, hodowla bydła wykazywała stały postęp,
przewyższając nawet cyfry przedwojenne. Rok 1929 załamał te liczby gwałtownie, w szczegól
ności w dziale hodowli świń, a nawet owiec; głównej przyczyny szukać tu należy w skurczeniu
się pojemności rynku zewnętrznego. W swej linji zasadniczej gospodarka hodowlana Łotw y
dąży przedewszystkiem do zwiększenia ilości bydła rogatego i uszlachetnienia rasy, na
ginając i zastosowując do niej w pewnej mierze całokształt gospodarki rolnej.
Struktura rolnicza Ł otw y w przeciągu dość krótkiego czasu przeszła znaczne przeobrażenia,
które się wyraziły i wyrażają przejściem z gospodarki zbożowej do gospodarki hodowlanej.
W związku z tern możemy wydzielić cztery regjony gospodarcze w ramach podziału admini
stracyjnego: regjon kurlandzki, o przewadze gospodarki zbożowej obok uprawy koniczyny
i ziemniaków; w Semigalji gospodarka zbożowa zaczyna się powoli cofać od wschodu przed
uprawą lnu i intensywniejszą hodowlą bydła; w Liflandji obok uprawy lnu istniejąca gospodarka
zbożowa zaczyna ustępować przed postępem uprawy koniczyny i wzrostem hodowli bydła roga
tego; wreszcie w Letgalji przeważa uprawa lnu i żyta, a w porównaniu z wyżej wymienionemi
regjonami rozwinięta jest też znacznie hodowla bydła, jednakże w ogólnym postępie gospodar
czym Ł otw y Letgalja wykazuje pewne zacofanie.
G o s p o d a r k a l eśna. Gospodarka leśna stanowi jeden z najpoważniejszych działów
w całokształcie gospodarczym państwa łotewskiego, a wywóz materjału drzewnego osiąga miejsce
naczelne. Ogólna przestrzeń, będąca pod lasem, sięga 1.660.000 ha, z czego 78% powierzchni
leśnej przypada na lasy iglaste z przewagą sosny, reszta zaś na lasy liściaste, pośród których
pierwsze miejsce zajmuje brzoza — 12% , następnie olcha oraz czarna olcha. Najwięcej przestrzeni
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Ryga — rynek starego miasta

Z

domem Czarnogłowych.

Fot. K ram cs.

— Ryga.

leśnej wypada na Liflandję, a w szczególności na jej powiat ryski i wałcki. Przeszło 26% lasów
z ogólnej przestrzeni prowincyj przypada na Kurlandję, gdzie przoduje pow. windawski. Zkolei
następuje Semigalja, posiadająca w swych powiatach jednakowe zalesienie za wyjątkiem pow.
iłłuksztańskiego; najmniejsze zalesienie występuje w Letgalji i to w powiatach środkowych.
Obszar leśny w 84% skupia się w ręku państwa, które roztacza ścisłą kontrolę nad cało
kształtem gospodarki leśnej, regulując prawo wyrębu i dopilnowując racjonalnego zalesienia.
Około 10% powierzchni leśnej uległo zniszczeniu podczas wojny; luki te są już dzisiaj poczęści
wypełnione. W zasadzie zmiany w powierzchni lasów wykazują nieznaczne wahania od szeregu
lat, powstaje natomiast wielka różnica co do ich wieku, a zatem jakości.
Około 10.000 rodzin zajmuje się rybołówstwem, jako zajęciem pobocznem, i to przeważnie
rybołówstwem morskiem, przybrzeżnem. Skupienia rybaków znajdują się w portach łotewskich
lub z niemi sąsiadują. Przeciętna wysokość połowu z ostatnich pięciu lat dochodzi rocznie do
10.500.000 kg, z czego pierwsze miejsce przypada na teren zatoki Ryskiej, dostarczającej naj
większych ilości śledzi bałtyckich.
O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a s t r u k t u r y g o s p o d a r c z e j . Produkcja zbożowa Ł otw y nie
jest wystarczająca na potrzeby rynku wewnętrznego, nie istnieje nawet możliwość jej forsowania.
T o też wysiłki zostały skierowane ku uprawie lnu, produkcji nasienia lnianego i nasienia koni
czyny, w miarę możności i środków na racjonalne gospodarstwo leśne, które jest czynnikiem
niejednokrotnie decydującym, gdy chodzi o zachowanie możliwej równowagi bilansu handlowego,
wreszcie na gospodarkę hodowlaną. Przetwory gospodarki hodowlanej odgrywają wielką rolę
w życiu handlowem Ł otw y: masło, jaja, wyroby mięsne przy silnie rozwiniętym ruchu spół-
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Plaża morska w okolicy Rygi.

Fot. K ra m u . — Ryga.

dzielczym i specjalnej opiece państwa, wytężonej kontroli i standaryzacji mają podstawy naj
bardziej realne, najbardziej twórcze.
Jak na Litwie, tak i na Łotwie brak podstawowych bogactw kopalnych, któreby mogły
stanowić podwaliny właściwego przemysłu. Wapień, glina i torf mają jedynie ograniczone
znaczenie. Istnieją pokłady węgla brunatnego i uboga ruda żelazna, lecz o wydobywaniu
ich z braku opłacalności mowy być nie może. T o też charakter przemysłowy Ł otw y opiera
się przedewszystkiem na podstawach gospodarki rolnej. Rozwijają się jednak także gałęzie
przemysłu, opartego na obcym surowcu, prosperujące dobrze dzięki wyrobionym rynkom
zbytu i posiadanym tradycjom. Przemysł ten skupia się w miastach i miasteczkach, zatrud
niając n % ogółu ludności.
U m i a s t o w i e n i e i p r z e m y s ł . Charakter samych miast jest bardzo niejednolity, więc też
specjalnie należałoby odróżnić miasta portowe od miast lądowych, a właściwie miasteczek.
Całokształt życia przemysłowego i handlowego był tu zawarty w tranzytowym charakterze
państwa łotewskiego. To też punkty krańcowe nabrały w nim pierwszorzędnego znaczenia;
usadowiły się one od wieków nad brzegiem morza Bałtyckiego, w zmienionych jednak warunkach
politycznych zachowują dzisiaj zaledwie częściowo swój tranzytowy charakter. Utraciły one
możność ekspansji przemysłowej ku wschodowi, obierając z konieczności jednostronny kierunek
zachodni, kierunek wielkiego oporu.
D o miast o charakterze portowym zaliczamy przedewszystkiem Rygę, Lipawę (Liepaja)
i Windawę (Ventspils), następnie położony nad Dźwiną Dyneburg (Daugawpils) oraz nad Aą
kurlandzką — Mitawę (Jelgawa). Są to jednocześnie największe miasta Łotw y.
R y g a należy do najstarszych miast, leżących nad tą częścią Bałtyku; założona w r. 1201,
należała do związku miast hanzeatyckich. W swem budownictwie daje odzwierciedlenie wpłyG eogr. powsz.
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Ryga, nadbrzeże portowe nad Dźwiną.

Fot. Krautcs. — Ryga.

wów niemieckich, gdzie szczytowo zakończone domy, pokryte czerwoną dachówką, skupiają się
w centrum wśród ciasnych a krętych uliczek. Na peryferjach przeważają domy drewniane,,
upodabniające je do konstrukcji typowych przedmieść miast rosyjskich. Port ryski jeszcze
w wiekach średnich wysunął się na czoło na wschodzie Bałtyku, prowadząc handel woskiem,
miodem, futrami, skórą, smołą, drzewem itd.; pośredniczył zkolei pomiędzy jarmarkami
w Polocku a zachodem, a w miarę wzrostu rolnictwa w kraju zaczął wywozić len, konopie i znaczne
ilości zboża do Szwecji, Powoli
w X IV wieku obok handlu
rozwijać się zaczęło rzemiosło,
które w X V wieku liczyło już
około 140 zakładów rzemieślni
czych; część z nich w wieku
X V I II stała się zarodkiem wła
ściwego przemysłu, rozwijają
cego się szybko w wieku X IX ,
nabierając szczególnego tempa
z rozwojem kolei żelaznych
przez uzyskanie połączenia ze
wschodem.
Jak zachodziły zmiany w her
bie miasta R ygi, tak też
szedł z wpływami obcemi
i rozwój życia gospodarczego.
W r. 1760 liczy Ryga 14.028

Wielka chłodnia przetworów gospodarki hodowlanej, przeznaczonych na
eksport w porcie ryskim.
Fot. S t. GorzuchowskL
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mieszk., w 1853 — 65.413 osób;
otwarcie szeregu linij komuni
kacyjnych między r. 1860—1870,
łączących Rygę z Dyneburgiem i Rygę z Mitawą, wpływa
na zwiększenie się stanu lud
nościowego Rygi do 118.644 °*
sób, który w r. 1914 przekra
cza 520.000, spadając w 1920
do liczby 188.662 mieszkańców.
W przeciągu lat dziesięciu wzra
stała ludność miasta Rygi sy
stematycznie przy jednoczesnem proporcjonalnem zmniej
szaniu się odsetka obcych narodowości na korzyść ludności
Wyprawianie skór w fabrykach ryskich. Fot. Krautcs.— Ryga.
łotewskiej, osiągając w r. 1930
liczbę 377.917 mieszkańców. Ze wzrostem ludności postępował też i przemysł, który w r. 1834
liczył zaledwie 33 zakłady, zatrudniające 1.593 robotników, gdy natomiast w 1874 liczba zakła
dów przemysłowych wzrosła do 141, a liczba pracowników, w nich zatrudnionych, przekro
czyła 12.000 osób. Wartość produkcji szacowano na około 16 milionów rb. Przemysł osiągnął
przed wojną swe maximum produkcji, której spadek katastrofalny nastąpił w czasie wojny,
a powolny wzrost po wojnie. W r. 1929 liczba zakładów przemysłowych wynosiła w Rydze 1.124
przedsiębiorstw o personelu 47.276 osób, z czego 41.459 robotników na ogólną liczbę 2.948 za
kładów i zatrudnionych 62.371 robotników dla całego państwa. Gros więc całej produkcji
przemysłowej posiadała i posiada Ryga; należy przytem zaznaczyć, iż z ogólnej ilości zakładów
przemysłowych 186 z nich zatrudniało 30.888 robotników, świadcząc dobitnie o charakterze
przemysłu ryskiego. Od samego początku powstania przemysłu zarysował się tu wyraźnie
przemysł drzewny, tkacki, tytoniowy, chemiczny, spożywczy i skórny, następnie dział
przemysłu metalowego, przemysł gumowy i cementowy. Dzięki sprężystej organizacji han
dlowej w dziale skupu i stan
daryzacji lnu Ryga stała się
dzisiaj jego giełdą, to też len li
tewski, rosyjski i nawet polski
zostaje tam skierowywany.
L i p a w a , położona nad Bał
tykiem i jeziorem Lipawskiem
od wschodu, posiadała przed
wojną około 94.000 mieszk.,
dzisiaj liczba ludności obniżyła
się do 57.238 osób. Ogólna
ilość przedsiębiorstw przemy
słowych wynosi 102 zakłady, za
trudniające 5.308 pracowników.
Z przemysłów wybijają się na
Wędzarnia śledzików w Asari (okolica Rygi).
z toyd. Lettonie — Biimans

pierwsze miejsce: przemysł
drzewny, metalowy, chemiczny
3*
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(linoleum), spożywczy, skór
ny i ceramiczny.
W i n d a w a , położona nad
Bałtykiem u ujścia rzeki W in
dawy, liczy obecnie zaledwie
17.253 mieszkańców i w całości
swego okręgu posiada przemysł
drobny, obejmujący 56 zakła
dów, zatrudniając 1.842 pra
cowników. Na pierwsze miej
sce wysuwa się tu przemysł
drzewny i spożywczy.
Mitawa,
o zaludnieniu
33.048 osób, straciła swe znaOkręt w okowach lodowych w porcie windawskim.
z
L e u o „ ie - B i ,mans.
czeme rzeczno-portowe, nato
miast pod względem uprzemy
słowienia stoi wyżej od Lipawy, posiadając w swym okręgu 142 zakłady i 3.881 pracowników,
zatrudnionych w przemyśle tkackim, ceramicznym, drzewnym i spożywczym.
D y n e b u r g — port drzewny nad Dźwiną — posiadał przed wojną zaludnienie, przekraczające
105.000 osób, obecnie liczy zaledwie 43.226 mieszk. Przemysł drzewny zajmuje tu dzisiaj
miejsce podrzędne, wyróżnia się natomiast nieznacznie przemysł maszynowy, tkacki i spo
żywczy. D o miast, a właściwie już miasteczek, należy zaliczyć Rzeżycę, Wolmar oraz ośm
skupień, posiadających ponad 5.000 mieszkańców.
Wielkie zaludnienie Dyneburga, dawniej węzłowego szlaku komunikacyjnego, tłumaczy
przedewszystkiem jego położenie geograficzno - polityczne, pociągające w swych skutkach
zamarcie życia komunikacyjnego i handlowego, gdy natomiast Mitawa zachowała dość
duże znaczenie w wewnętrznym ruchu kolejowym Łotwy, jak i w ruchu tranzytowym.
Pomiędzy właściwemi portami, tj. Rygą, Lipawą i Windawą,
zaszły znaczne przesunięcia, gdy chodzi o ich znaczenie por
towe. Lipawa posiada najlepsze warunki przyrodzone wśród
pozostałych portów. W tej części Bałtyku jest ona portem
prawie niezamarzającym, lecz ruch okrętowy w niej, jak
i w Windawie stopniowo zamiera. Obrót towarowy tak Lipawy,
jak i Windawy spadł w porównaniu z obrotem przedwojennym
do 1/3 swego tonażu. Skorzystała z tego Ryga, której obrót
tonażu, wzrastając systematycznie przez ostatnie dziesięć lat,
wykazał w r. 1929 około 2.300.000 tonn, osiągając prawie 70%
obrotu przedwojennego. Lipawa i Windawa, wśród barjer gra
nic politycznych, utraciły swe tereny zasilające. Dzisiaj już na
wet połączenie Libawa— Romny straciło na aktualności wobec
chaosu gospodarczego na wschodzie, zaś tranzyt rosyjski jest
kierowany przeważnie na Rygę. Przed wojną 18,2% wywozu
i 16 ,1% przywozu państwa rosyjskiego przechodziło przez
port ryski, 4 % wywozu i 3 % przywozu było przerzucane na
Lipawę, około 6 % wywozu załatwiała Windawa, Zboże rosyj
skie, w ilości 15 % ogólnego wywozu, było kierowane na porty
Krzyż przydrożny.
bałtyckie, w tern 80% z całości wywozu — owsa. Około 45%
Z wyd . Letton ie — [B ilm a n s .
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ogólnego wywozu lnu przypadło na Rygę; wielkie transporty drzewa, jaj, masła i przetworów
zwierzęcych z głębi Rosji kierowane były na rynki zagraniczne przez powyższe porty, a w dro
dze powrotnej zawijały okręty z surowcami, umożliwiając bardzo tani ich przewóz i przyczy
niając się wybitnie do rozwoju przemysłowego Rygi, Lipawy i Windawy. Po wojnie konjunktury
uległy rewelacyjnej zmianie; funkcje przeładunkowe portów łotewskich muszą się ograniczać
w przeważającej ilości do własnych wytworów. T o też jako artykuły eksportowe, wywożone
w największej ilości, idą dzisiaj: materjał drzewny, stanowiący około 30% wartości ogólnego
eksportu, masło — 2 1% , len — 5% , wyroby gumowe, skóry, nasiona lnu, tkaniny lniane, pa
pier, linoleum itp. Z artykułów wwożonych pierwsze miejsce zajmują: zboże, tkaniny baweł
niane, węgiel kamienny, cukier, produkty naftowe itp.
K o m u n i k a c j e . Ogólna ilość kolei żelaznych wynosi na Łotwie 2.813 km, wliczając w to
176 km kolejek prywatnych. Przeważającą liczbę stanowi układ linij szerokotorowych, następnie
wąskotorowych, wreszcie normalnotorowych. Poza połączeniami z Polską, Litwą i Estonją
najważniejsze szlaki komunikacyjne przebiegają ze wschodu na zachód, od granicy Z. S. R. R.
na Rygę przez Dyneburg, Rzeżycę lub Ritupę, dążąc następnie w kierunku Mitawy, skąd przez
Możejki, położone na terytorjum litewskiem, dochodzą do Lipawy lub przez Mitawę do Windawy.
Silnie zarysowana hydrografja terenu daje możność spławu na ogólnej długości około
3.5000 km, z czego około 530 km rzek nadaje się do żeglugi. Łotwa pod względem
tranzytu stała się pomostem, łączącym Z. S. R. R. z morzem Bałtyckiem, zapewniając
daleko idące ułatwienia tranzytowe, z czego największe korzyści przypadałyby na tran
zyt rosyjski. W r. 1929 na 882.025 tonn towaru tranzytowego przeszło 54% pocho
dziło z Z. S. R. R., 18% z Niemiec było skierowanych do Z. S. R. R., około 17 % było
pochodzenia polskiego, około 3 % szło z Estonji, tyle samo z Litwy, z czego przeważająca część
była skierowana do Niemiec, Z. S. R. R., Anglji i Litw y. Należy nadmienić, iż Łotwa wy
stępuje tu w wielkiej mierze jako pośrednik stosunków handlowych polsko-litewskich.
Cała struktura gospodarcza Ł otw y oparta więc jest o gospodarkę rolną, ściślej — o będącą z nią
w związku gospodarkę hodowlaną i bogactwo leśne. Pewną też rolę odgrywa przemysł,
dość wyraźnie zarysowany, oraz handel zewnętrzny, opierający się o miasta portowe.
Położenie geograficzne Łotw y, pomiędzy państwami o bardzo zbliżonych podstawach go
spodarczych, oraz warunki polityczne, zmuszające do ekspansji na zachód, stawiają gospodarkę
państwa łotewskiego w warunkach ciężkich, uzależnionych w przeważnej mierze od konjunktur,
panujących na rynkach zachodnich.
ESTO N JA
Zaludnienie. — Osiedla rolnicze. — Gospodarka rolna. — Gospodarka hodowlana. — Gospodarka leśna. —
Rybołówstwo. — Kopaliny. — Umiastowienie i przemysł. — Komunikacje. — Struktura gospodarcza obszaru
wschodniego Bałtyku.

Państwem najbardziej wysuniętem na północ w szeregu państw wschodnio-bałtyckich jest
Estonja, o obszarze terytorjalnym najmniejszym z pośród tych państw, wynosząc ogółem 47.539
km2, z czego na Dago i Ozylję oraz drobne wyspy przypada około 4.000 km2. Granica morska
Estonji w porównaniu z granicami lądowemi jest granicą najdłuższą, rozciągając się na północy
wzdłuż zatoki Fińskiej, a dochodząc na południu do właściwej zatoki Ryskiej. Granica wschodnia
od strony Z. S. R. R . na znacznej przestrzeni przechodzi środkiem jeziora Pejpus i połączonego
Z niem jeziora Pskowskiego; od południa rozciąga się granica lądowa, ciągnąc się wzdłuż tery
torjum państwa łotewskiego.
Estonja jest też państwem o małem zaludnieniu; posiada około 1.150.000 mieszkańców.
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Zachodnie wybrzeże Estonji z charakterystycznie wygiętemi od wiatru karlowatemi sosnami.
Fot. Parikas. — Tallin.

Gęstość zaludnienia kształtuje się tu w ramach państwowych zaledwie w ilości 24 osób
na x km2, gdy natomiast na Łotwie mamy 29 mieszk. na 1 km2, a na Litwie 41 mieszk. na 1 km2.
Z a l u d n i e n i e . Stosunki narodowościowe w Estonji przedstawiają największą jednolitość
w porównaniu do pozostałych państw wschodnio-bałtyckich. Estowie występują na swym te
renie zwartą masą, stanowiąc 87,7% ogółu ludności. Mniejszości narodowościowe wykazują
pewne skupienia jedynie od wschodu przy granicy od strony Z. S. R. R. i w miastach państwa
estońskiego. Najpoważniejszym odsetkiem, wynoszącym 8,2% ogółu ludności, są reprezentowani
Rosjanie; skupiają się oni w trzech prowincjach przygranicznych, jak Peczory (Petseri), obej
mującej 1.891 km2 i stanowiącej jedną z najmniejszych jednostek administracyjnych, gdzie sta
nowią 64% jej zaludnienia, następnie rozrzuceni są na północy od jeziora Pejpus w prowincji
Wezenbergskiej (Viru), stanowiąc 14,5% jej ogólnego stanu ludnościowego, oraz w prowincji
Dorpatu, gdzie wahają się w odsetku 8% , skupiając się poza tern w Tallinie. Ludność niemiecką
reprezentuje dzisiaj zaledwie 1,7 % ludności, stanowiąc prawie że wyłącznie element miejski,
zepchnięty obecnie pod względem ilościowym do roli podrzędnej, gdy tymczasem w r. 1881 ludność
niemiecka w Tallinie stanowiła 27,8% ogółu ludności, a sto lat temu 42% . W Dorpacie stosunki
były analogiczne, i żywioł niemiecki w r. 1881 odgrywał tam rolę pierwszorzędną, stanowiąc 35,2%
zaludnienia miasta. Ludność narodowości szwedzkiej, wyrażona ułamkiem 0 ,7% ogółu ludności,
skupia się na zachodzie Estonji, i to w szczególności w prowincji Wiek (Laane), do której należy
administracyjnie i wyspa Dago, nie przekraczając 7 % ludności w stanie narodowościowym tej
prowincji. N ikły odsetek ludności szwedzkiej zamieszkuje poza tern stolicę Estonji. Ludność
żydowska, ześrodkowana w miastach, jest naogół bardzo nieliczna; nie przekracza ona ułamka
0,4% w ogólnem zaludnieniu państwa. 1,3% składa się na narodowości pozostałe lub niewy
jaśnione. Terytorjalne rozmieszczenie poszczególnych mniejszości narodowych odpowiada
kierunkom dawnej ekspansji, trwającej szereg wieków. Dzisiaj obserwujemy proces odwrotny
wchłaniania tych narodowości, a przez to wypierania ich na korzyść elementu estońskiego.
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Gęstość rozmieszczenia ludności wiejskiej w ramach państwa estońskiego.

Jedynie liczby ludności żydowskiej odpowiadają wyznaniu mojżeszowemu, liczby natomiast
wyznania prawosławnego — 19% ogółu ludności — przewyższają znacznie stan ludności ro
syjskiej — 8,2% . Wskazuje to na wielki wpływ religji, panującej przed wojną, do której zwracała
się ludność wiejska, zrażona przez baronerję niemiecką. W pływ wyznania prawosławnego, jak
i postęp rusyfikacji przed wojną, nie ograniczył się jedynie do prowincyj mieszanych, tj. tych,
gdzie żywioł rosyjski występował obok żywiołu estońskiego; sięgał on jednocześnie do prowincyj,
położonych dzisiaj nad granicą łotewską. I tak prowincja Peczory posiada 90,9% ludności wy
znania prawosławnego, Parnawa 31,6% , Wałk 24,3% itp. Przeszło 78,5% ludności państwa
estońskiego jest wyznania ewangelicko-luterańskiego.
Zawodowe zatrudnienie lud
ności Estonji jest bardziej zróż
niczkowane, niż na Łotwie, co
w szczególności jaskrawo wy
stępuje w porównaniu z Litwą.
62,5% ludności trudni się rol
nictwem, wliczając w to rybo
łówstwo, 15,2% zatrudnione
jest w przemyśle, około 7,5%
pracuje w handlu, transporcie
i komunikacji, 5,9% w admi
nistracji oraz zawodach wol
nych, reszta przypada naTsłużbę domową i zawody bliżej
niezdefinjowane.
Około 70% ogółu ludności
Zamożna osada włościańska.
parikas. — Tallin.
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rozrzucone jest po wsiach,
stanowiąc ich gęstość za
ludnienia bardzo różną
dla poszczególnych gmin,
wahającą się w granicach
od 5 do 40 osób na 1 km2,
a nawet i więcej. Na po
wyższe
rozmieszczenie
ludności wpłynęły wa
runki klimatyczne i war
tość
użytkowa gleby.
W związku z tern dałyby
się wydzielić w ramach
poszczególnych prowincyj trzy zasadnicze ob
szary. Pierwszy— o znacz
nej gęstości zaludnienia,
wahającej się w granicach
Powstająca wśród lasu osada samotnicza.
z wyd. L ’Estonie.
30 mieszkańców na 1 km2,
obejmujący prowincje, po
łożone na południo-wschodzie kraju; drugi obszar, o gęstości zaludnienia około 20 mieszkańców
na 1 km2, rozciągający się na północy kraju, obejmuje właściwie trzy prowincje, w tym jednak
pasie znacznie mniejszą gęstość zaludnienia mają gminy, otaczające z północy jezioro Pejpus, ze
względu na znaczne obszary nieużytków; równoważą zaś średnią gęstości zaludnienia na tym
terenie gminy, otaczające stolicę Estonji. T ę samą cyfrę przeciętną gęstości zaludnienia posia
dają wyspy Dago i Ozylja, można tu jednak obserwować pewne napięcie, idące z północy na
południe, od obszarów o małej gęstości zaludnienia do terenów o gęstości zaludnienia znacz
niejszej. Trzeci obszar jest terenem słabego zaludnienia; obejmuje on prowincje Parnawę
i Wiek, położone na zachodzie kraju, wahając się w granicach 15 osób na 1 km2.
O s i e d l a r o l n i c z e . Osiedla włościańskie na terenie Estonji są rozrzucone rzadziej, niż na
obszarach państw, omawianych poprzednio. Wynika to przedewszystkiem z samej gęstości
zaludnienia kraju, następnie obszar osiedleńczy jest z natury rzeczy mniejszy od całkowitego
obszaru gospodarczego, pośród
którego niezamieszkany krajo
braz przedstawiają liczne błota
i tereny, nie nadające się pod
uprawę. Łatwiejsze jest więc
może śledzenie w terenie typu
osiedli rolniczych, które zresztą
tutaj nie przedstawiają wielkie
go zróżniczkowania; jako typ
zasadniczy należy uważać osa
dę samotniczą, która domi
nuje na całym obszarze. Skła
da się ona z budynku mie
szkalnego oraz kilku zabu
dowań gospodarczych, ZamyNa pastwisku.
Fot. Parikas. — Tallin.
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kających obszerny zazwyczaj
dziedziniec. Są one otoczone
licznemi drzewami liściastemi,
szukając w nich osłony od wia
tru; rzadko natomiast wystę
pują wokół ogrody owocowe.
Następną formę osiedla stano
wią przysiółki o charakterze
bezkształtnym, rzadziej zaś uli
cowym. Powstały one z po
wodu rozdrobnienia własności,
stanowiąc rozmieszczone obok
siebie lub w nieznacznem od
daleniu grupki zabudowań. Jako
formy osiedli bardziej zgru,

.

.

Mechaniczna uprawa roli — sprężynowanie,

powanych występują dwa tyFo, P a r ik a s .-T a „i„.
py, różniące się od siebie pod
względem swego kształtu, terenu rozmieszczenia i wreszcie wpływów, jakim ulegały. Będzie to
wieś ulicówka lub też wieś, zgrupowana u wybrzeża morza, często z charakterystycznemi
wiatrakami, jak to ma miejsce na wybrzeżu Kurlandji. Występuje tak pierwsza, jak i druga
naogół nielicznie na zachodzie kraju, z wszelkiemi znamionami wpływów szwedzkich. Ulicówka,
a nawet szeregówka, znacznie coprawda zniekształcona pod względem formy, jak i ograniczona
co do ilości zabudowań, występuje na południo - wschodzie kraju; zamieszkiwana jest
przez ludność rosyjską, która wywarła też znaczne piętno na jej charakterze. Jako typ więc naj
bardziej rozpowszechniony należy przyjąć osadę samotniczą, Z zastrzeżeniem, iż powstanie jej,
pomijając osiedla, powołane dożycia drogą reformy rolnej, jest dosyć młode. Były one tworzone
celowo przez wielkich posiadaczy ziemskich kosztem wsi i przysiółków i miały na celu osła
bienie spoistości ludności włościańskiej.
Jako materjał budowlany wybija się na czoło materjał drzewny, który poddostatkiem znaj
duje się w E stonji; obok zaś niego nie brak też wapni i głazów narzutowych, które bardzo często
na północy i południu kraju
służą do konstrukcji budynków
gospodarskich osiedli zamoż
niejszych.
Charakterystyczną
też cechę posiadają pokrycia
dachów; są one zazwyczaj
spadziste i długie, kryte słomą,
gontami, a nawet sitowiem,
którego nie brak w okolicach
błotnistych lub nad brzegami
jezior.
Gęstość zaludnienia i rzad
ko rozrzucone tam osiedla rol
nicze zdają się wskazywać na
mały odsetek ziemi, będącej
w uprawie; stanowi ona 23,4%.
Kultywowanie ląk w środkowej Estonji.
, .
. ,
Fot. Parikas. - Tam,,.
Odsetkiem większym są repre-
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zentowane łąki; wynoszą
one 24% ogółu obszaru,
pastwiska stanowią 18% ,
lasy 19% , wreszcie nie
użytki 15,6% .
G o s p o d a r k a r ol na.
Ogólny obszar ziemi w y
nosi w państwie estońskiem 4.380.000 ha, z cze
go na ziemię orną przy
pada 1.025.000 ha. W do
bie wojny wielka wła
sność, wyrażona liczbą
1.149 posiadaczy, zawiera
ła obszar ziemi, wynoszący
2.428.087 ha, co dawa
ło przeciętnie na jedno
Uprawa lnu w Estonji.
z wyd. UEstome.
gospodarstwo 2.113 ha;
wielka własność należała do osób prywatnych (dobra rycerskie), w małym odsetku sta
nowiła dobra państwowe i kościelne oraz Państwowego Banku Rolnego. Przeciwstawieniem
jej była własność mała, gdzie 50.961 właścicieli miało 1.761.015 ha ziemi, co dawało 31 ha
na poszczególne gospodarstwo, koncentrując się przeważnie w prowincjach, graniczących dzi
siaj z Z. S. R. R. Należy jeszcze podkreślić, iż własność wielka uprawą samodzielną swych
posiadłości trudniła się zaledwie w 25% posiadanej przestrzeni, 75% obszaru wielkiej wła
sności było w dzierżawie drobnych posiadaczy lub proletarjatu bezrolnego. Własność wielka
Z natury rzeczy i środków swych materjalnych składała się ze znacznej ilości lasów, łąk,
pastwisk i nieużytków, gdy natomiast we własności włościańskiej przeważała procentowo
ziemia orna.
Historja władania ziemią przez włościanina w Estonji upodabnia się do historji włościanina
łotewskiego. Prawo nabycia z wolnej ręki przyznane zostało włościaninowi estońskiemu dopiero
w r. 1846, nastręczały się jednak ogromne trudności w zdobyciu własnego kawałka ziemi, a to ze
względu na ogólne ubóstwo chłopa i całego szeregu tam sztucznych, uniemożliwiających to na
bycie. Wreszcie zapasy ziemi, przeznaczone do sprzedaży, okazały się niewystarczające, to też
rząd estoński został względami państwowemi zmuszony do przeprowadzenia reformy rolnej
w 1919 r.
Reforma rolna uzyskała dla swych celów 2.346.494 ha, z czego 29% rozparcelowano
wśród bezrolnych lub małorolnych, 23% pozostawiono w posiadaniu zasiedziałych drob
nych dzierżawców; 52% , stanowiące lasy i ziemie nieproduktywne, pozostało w ręku pań
stwa, z czego część jest uważana jako rezerwa dla dalszych celów reformy rolnej, W ten
sposób stworzono 30.820 nowych gospodarstw rolnych, idąc im z pomocą materjalną w for
mie kredytów długoterminowych, umożliwiających zagospodarowanie się.
Gospodarka rolna jest podstawowym czynnikiem w rozwoju gospodarczym państwa estoń
skiego. Istnieje obecnie przeszło 126.000 gospodarstw rolnych, władających ilością około
3.100.000 ha, w czem 25% właścicieli posiada własność od 10— 20 ha, 2 1% własności waha się
w granicach od 30— 60 ha, 18,5% gospodarstw od 20— 30 ha, 17 % od 0,5— 5 ha itd.
Ogólny obszar, zajęty pod uprawę, wliczając w to i łąki sztuczne, odrzucając zaś ziemie, leżące
chwilowo odłogiem, wyniósł w r. 1929 liczbę 841.356 ha; w tern pod żytem, pszenicą, jęczmie-
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niem, owsem oraz roślinami
strączkowemi było zaledwie
434.847 ha. Największa prze
strzeń
zasiewów
przypada
na uprawę ow sa— 150.288 ha,
następnie na żyto jare i żyto
ozime, które zajmuje łącz
nie 133.323 ha; uprawa jęcz
mienia obejmuje 113.893 ha,
znacznie mniejsza jest prze
strzeń,
zajęta pod uprawę
pszenicy, gdyż pszenica jara
obejmuje 22.678 ha, a psze
nica ozima zaledwie 10.660
ha; rośliny strączkowe —
Olejarnia i trzepalnia lnu.
z wyd. UEstome.
4.005 ha.
Rozmieszczenie w terenie poszczególnych zbóż jest bardzo różne. Zasadniczą rolę odgry
wają warunki klimatyczne i gleba; tej ostatniej odpowiada krajobraz morenowy i drumlinowy,
a także ozowy lub
wreszcie sandrowy na powyższym obszarze, pozostawiając obszar
zasiewów i wydajność z hektaraw związku z poszczególnemi formami krajobrazowemu Z pośród
zbóż uprawnych dominujące miejsce zajmuje uprawa owsa w prowincjach: Werro (Vóru) —
21,5% , Dorpatu — 20,8% i Wa ł k u — 1 6 %; w prowincji Wezenberg, Jerwen (Jarwa) i Felin
(Viljandi) przestrzeń pod uprawą owsa waha się 15— 10% , rywalizując z jednakową cyfrowo
uprawą żyta, które jest uprawiane w szczególności na wyspie Ozylji, zajmując do 23% z uprawy
innych zbóż, następnie w prowincji P eczo ry— 17,2% . Uprawa jęczmienia, poza Ozylją, gdzie
stanowi 16,4% , W i e k — 15,2%, Harja — 14% , rozrzucona jest równomiernie, stanowiąc około
10% z pośród pozostałych zbóż. Nieznaczne naogół ilości pszenicy uprawiane są w całym kraju,
dając największy odsetek — 5,2% wśród innych zbóż na Ozylji, następnie w prowincji Dorpatu,
Felin itd.
Uprawa ziemniaków obejmuje 61.703 ha. Przodują tu prowincje: Wezenberg, Harja i Ozylja,
obejmując przeszło 10% wśród pozostałych roślin uprawnych. Wreszcie uprawa lnu, na ogólną
przestrzeń 31.935 ha, w największej ilości, stanowiącej przeszło połowę, tj. 19.000 ha, występuje
w prowincji Werro, Peczory i Dorpatu, obejmując prawie równe przestrzenie; 4.392 ha jest pod
uprawą lnu w prowincji Parnawie oraz drobne ilości w pozostałych prowincjach.
Obszar, zajmowany pod uprawę poszczególnych roślin, wykazał w ciągu lat dziesięciu znaczne
zmiany i przesunięcia. Wzrósł on znacznie od r. 1920 do 1927, by się następnie w przeciągu 1928
i 1929 r. stopniowo obniżać. Znaczny spadek daje się zauważyć w uprawie żyta, jęczmienia,
ziemniaków i lnu, pewien zaś wzrost przestrzeni uprawnej w stosunku do pszenicy, i to w szcze
gólności jarej, owsa oraz łąk kultywowanych.
Ogólne zbiory w r. 1929 przedstawiały się następująco: owies — 1.491.719 q, żyto —
1.457.029 q, jęczm ień— 1.238.107 q, pszenica jara — 233.280 q, pszenica ozima — 109.717 q,
wreszcie ziemniaki 7.530.815 q.
Zmienność warunków atmosferycznych, przejawiająca się w wahaniach temperatury, roz
mieszczeniu ilości opadów atmosferycznych w odniesieniu do poszczególnych pór roku, stwarza
też znaczną różnicę w wydajności z hektara poszczególnych ziemiopłodów, która w r. 1926
w porównaniu z 1929 kształtowała się jak poniżej:
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Eksploatacja lasów państwowych na północy Estonji.

Kopalnie łupku palnego w okolicy Kohtla.

Z wyd. L ’Estonie.

Pszenica
1926
1929

9,2
10,3

Jęczmień
Żyto
(w kwintalach)
9,8
8,2
xo,9
xo,9

Z tvyd.- U.Estonie.

Owies
9,2

9>9

Ziemniaki
104
122

Tak jak pasami przebiega gęstość zaludnienia w Estonji, tak też terytorjalnie zarysowuje
się wyraźnie stopień intensywności gospodarki rolnej; cały południo-wschód posiada pod tym
względem największe wartości gospodarcze, najmniejsze zaś strona zachodnia.
Obok uprawy zbóż wielką rolę odgrywają łąki; łąki naturalne występują w znacznym odsetku
na zachodzie kraju, rozkładając się następnie mniej więcej równomiernie w pozostałych prowin
cjach; łąki sztuczne dostarczają obok innych traw bardzo znaczną domieszkę koniczyny i przy
zajmowanych w r. 1929 około 164.500 ha przestrzeni zdołały dać około 5 milj. q siana. W yspy Dago
i Ozylja oraz szeroki pas, przebiegający środkiem kraju z południa na północ, stanowią tereny
największych przestrzeni tych łąk. Należy też uwzględnić pierwszorzędną rolę jęczmienia i owsa,
który ma w Estonji wielkie znaczenie, jako pokarm dla bydła.
Nasiona traw, a w szczególności nasiona koniczyny, mają dość duże znaczenie w tej dziedzinie
gospodarki, dając w r. 1929 około 13.100 q nasienia koniczyny.
Produkcja płodów rolniczych zajmuje naogół małą przestrzeń w porównaniu z Łotwą, a w szcze
gólności z Litw ą; wysokość zbiorów z hektara jest też znacznie niższa. Gospodarka rolna,
kształtująca się pod wpływem mało sprzyjających warunków klimatycznych, nie jest zdolna
pokryć wewnętrznej konsumcji, to też wielkie ilości żyta, pszenicy, owsa i jęczmienia są rok
rocznie sprowadzane na zaspokojenie potrzeb kraju, wzrastając z każdym rokiem w miarę
zmniejszania się przestrzeni uprawnej, a także i minimalnego wzrostu ludności drogą przyrostu
naturalnego.
G o s p o d a r k a h o d o w l a n a . Około 18% pastwisk, użytkownych w porze letniej, wielkie
obszary łąk, pozwalające zmagazynować znaczne ilości siana na czas trwania długiej i uciążliwej
zimy, stanowią niezaprzeczalne podstawy pomyślnego rozwoju gospodarki hodowlanej. Dane
statystyczne z r. 1929 wykazują największe ilości bydła rogatego. Liczba 603.949 sztuk rozpada się
mniej więcej równomiernie na wszystkie prowincje, z których jednak na czoło pod względem
posiadanej ilości wybija się prowincja Dorpatu, Wezenberg, Harja itd. Ilość hodowanych owiec
wynosi 475.935 sztuk; przoduje tu też prowincja Dorpatu, Wezenberg, Werro, obejmując w swych
ramach administracyjnych około połowy ogólnej ilości owiec. Konie i świnie są hodowane w znacz
nie mniejszej ilości. Nierogacizna hodowana jest w ilości 279.080 sztuk, wykazując większe
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ilości w prowincjach po
łudniowych i wschodnich
omawianego obszaru. Na
ogólną liczbę 205.448 szt.
koni przeszło 30.000 szt.
skupia się w prowincji
Dorpatu, przeszło 20.000
wypada na prowincje:
Wezenberg, Harja i Parnawę; w pozostałych pro
wincjach liczby rozkła
dają się równomiernie,
zależnie, jak zresztą i
w wyżej wymienionych
powiatach, od posiada
nego obszaru ziemi ornej.
W ciągu ostatnich lat
gospodarka
hodowlana
Estonji, jak zresztą i pozostałych państw wschodnio - bałtyckich, przeżywa znaczne prze
obrażenie. Jakość jej bezwzględnie się poprawia, jeżeli chodzi o uszlachetnianie ras, lecz
ilość nie stoi w żadnym z tern związku, wykazując dość gwałtowny spadek. Ilość inwen
tarza żywego z r. 1920 wzrosła od 20— 50% w 1927, obniżając się znacznie w 1928
i 1929 r .; w tym ostatnim roku wykazywała w porównaniu z r. 1927 spadek ilościowy w wy
sokości 20%, który w szczególności dotyczył owiec i hodowli świń. W hodowli bydła obok rasy
krajowej występuje też licznie reprezentowana w inwentarzu żywym rasa angielska, fryzyjska
w odniesieniu do poszczególnych gatunków, wykazując w tern dużo wspólnego z gospodarką
hodowlaną na Łotwie. Licznie zorganizowane kooperatywy, mające na celu uszlachetnienie rasy,
skup produktów hodowlanych i kontrolę nad niemi, dążą do podniesienia tak jakości, jak i ilości
wytworów, starając się zdobyć sobie rynki Zachodu w eksporcie masła, bekonów, jaj itp.
G o s p o d a r k a l eśna. Ogólny obszar lasów w państwie estońskiem wynosi około 900.000 ha.
Występuje tu charakterystyczne ich rozmieszczenie, wykazujące stopniowe zwiększanie się
przestrzeni zalesionej w miarę posuwania się z zachodu na wschód.
M ały odsetek przestrzeni leśnej przypada w udziale samorządom wiejskim, instytucjom
społecznym lub osobom prywatnym, 82,5% stanowi własność państwową, podlegając gospodarce
państwowego urzędu eksploatacji lasów. Drzewa iglaste stanowią 72,3% ogółu lasów, wśród
których dominuje świerk, stanowiąc blisko połowę ogólnego stanu zadrzewienia, na ziemiach
zaś zandrowych występuje sosna. Z drzew liściastych, stanowiących 27,7% , pierwsze miejsce
i przeważające zajmuje brzoza, następne osina. Rzadko występują lasy zwarte co do poszczegól
nego gatunku drzew; stanowią one przeważnie kompleksy lasów silniej lub słabiej mieszanych.
Eksploatacja lasów odbywa się w miarę możności racjonalnie, przy zachowaniu systematycznego
wyrębu i prawidłowego zalesiania, starając się jednocześnie wysyłać na rynki materjał w postaci
półfabrykatu lub nawet zupełnie obrobiony.
R y b o ł ó w s t w o . M orze Bałtyckie, będąc morzem śródlądowem, w szczególności w swej
części północnej, mało sprzyja rybołówstwu morskiemu, a to ze względu na swe zasolenie, które
waha się w granicach od 2 ,1% do 0,2% , w miarę posuwania się od wylotu na morze Północne
w kierunku zatoki Botnickiej. T o też gatunki ryb morskich wykazują tu znaczne skarłowacenie,
a obok nich występują na Bałtyku ryby słodkowodne i wędrowne. Pomimo to, z pośród państw
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Widok Ogólny Tallina.

Fot. Parikas. — Tallin.

wschodnio-bałtyckich, rybołówstwo w Estonji odgrywa najpokaźniejszą rolę. W r. 1929 wartość
połowu śledzi wyniosła 16% , gdy natomiast na Łotwę przypadło zaledwie 10% z ogólnej war
tości. Obok śledzi poławiane są też szproty, gatunki fląder, łososia itp.
Całokształt gospodarki rolnej, hodowlanej i leśnej wskazuje nam właściwe podstawy gospo
darcze Estonji. Pierwsza z tych gałęzi stara się usilnie zmniejszyć bierny bilans handlowy w tym
dziale, lecz, ulegając niesprzyjającym warunkom tak gleby, jak i klimatu, poza wywozem znacznej
ilości ziemniaków do państw skandynawskich, skazana jest zawsze na import zbóż. Gospodarka
hodowlana, gdzie ilość łąk powiększa się nawet kosztem ziemi ornej, racjonalnie zresztą pro
wadzona, walczy z wielkiemi trudnościami o rynki zbytu, zmuszając się do ograniczenia ilości
hodowli inwentarza żywego. Rybołówstwo posiada znaczenie wewnętrzne, i to ograniczone. Jedynie
gospodarka leśna jest zdolna dać wielkie korzyści, gdy chodzi o jej wartość wywozową.
K o p a l i n y . W porównaniu z Litwą i Łotwą państwo estońskie jest bardziej uprzywilejo
wane pod względem kopalin dzięki swej strukturze geologicznej, gdzie warstwy stare,
jak Kam br, Sylur czy Dewon, są przykryte niejednokrotnie bardzo cienką warstwą utwo
rów dyluwjalnych. W łonie ich zawarty jest wapień, gips i dolomity, służące jako materjał
budowlany; istnieją też piaski obolusowe o wielkiej wartości fosforytowej i łupki palne. Dotych
czasowe poszukiwania łupków palnych dały przestrzeń około 3.000 km2; zapasy ich obliczone
są na 6 miljardów tonn, a wydobywanie odbywa się zapomocą tuneli podziemnych lub w odkryw
kach na powierzchni, w zależności od ułożenia warstw. Eksploatacja łupków palnych dla celów
opałowych datuje się w Estonji od r. 1919, wykazując stały wzrost produkcji, i gdy w r. 1920 w y
dobycie wyniosło około 49.000 tonn metrycznych, to już w 1924 przekroczyło liczbę 238.000 tonn
metr., a w 1928 wahało się około 350.000 tonn metr. W postaci brył lub proszku używany jest
łupek palny, w zależności od swej wartości cieplnej, do opału domowego, pieców cementowych,
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Port Tallin — widok z lotu ptaka.
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zdjęcie lotnicze.

cegielni, a nawet lokomotyw. Zasadnicza jednak jego wartość polega na przetworach destylacji,
dających oleje, naftę do motorów, asfalt, benzynę, smary itp. Występowanie i pozostające z tern
w związku kopalnie łupków palnych znajdują się na północo-wschodzie kraju, ześrodkowując
się w okolicach Kohtla i na wschód od miasta Wezenberg (Rakvere). Kopalnie fosforytów są
znacznie mniej liczne i ześrodkowują się na niewielkiej odległości na wschód od Tallina. Wreszcie
gips i jego wydobycie ma miejsce na cyplu południowo-wschodnim państwa wpobliżu granicy
Z. S. R. R. Produktem masowej eksploatacji jest torf, którego wielkie przestrzenie w postaci
bagien torfowych są rozrzucone w całej Estonji. Eksploatacja torfu przynosi znaczne korzyści
uboczne ze względu na osuszanie terenów bagiennych, co zależy przedewszystkiem od moż
liwości przeprowadzenia drenowania. Wydobywanie torfu jest prowadzone przez przedsiębior
stwa państwowe; rola przedsiębiorstw prywatnych jest tu znacznie mniejsza. Naogół nie nastręcza
eksploatacja torfu, poza osuszaniem terenu, większych trudności, gdyż wartość torfu otrzymy
wanego, z nielicznemi wyjątkami, jest dobra i miąższość pokładów znaczna, dochodząca niejedno
krotnie do 6 m. D o wydobycia torfu i jego prasowania są zastosowane nowoczesne środki tech
niczne, jak liczne zakłady elektryczne, służące do poruszania maszyn i dostarczające energji elektrycznej na potrzeby oświetlenia, a nawet kolejnictwa. Kopalnie torfu, jak i jego po
kłady są rozrzucone licznie po kraju, szczególniej zaś intensywnie są eksploatowane na północy
i zachodzie, np. w okolicy Narwy, Tallina, Parnawy itd.
U m i a s t o w i e n i e i p r z e m y s ł . Jako forteca duńska, został założony Tallin w r. 12x9 na miejscu
osady estońskiej. Już w X III wieku Rewel, należący do związku miast hanzeatyckich, odgrywał
wielką rolę handlową, pośrednicząc pomiędzy Nowgorodem a miastami hanzeatyckiemi nad.
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Bałtykiem, orjentując się następnie w kierunku
Szwecji i Finlandji. D o końca prawie X V III wieku
odgrywał też Rewel rolę twierdzy, broniąc się stale
przeciw zakonowi, Szwecji, a wreszcie Rosji,
ulegając pokolei każdej z tych potęg. W pływ wy
bitny na całem jego budownictwie zostawiły
czasy Hanzy, odzwierciedlające się w dachach
spadzistych, wysoko strzelających wgórę, małych
oknach, o charakterze obronnym, krętych ulicz
kach i w architekturze całości poszczególnych
budowli, a szczególniej kościołów, zachowanych
jako pomniki minionych czasów, istniejące obok
ruin wałów fortecznych.
Nowy T a l l i n — to Tallin przemysłowy, roz
wijający się i kwitnący pod zaborem rosyjskim
dzięki licznym kolejom żelaznym, przeprowa
dzonym w końcu X IX wieku, które go skie
rowują wyraźnie ku wschodowi. Linja kolejowa
Port Bałtycki — Tallin — Petersburg przepro
wadzona została w r. 1870, Tallin — Ryga w 1890,
odgrywając decydującą rolę w życiu gospodarczem Tallina. W tym też czasie zaczyna się
rozwijać właściwy przemysł drzewny, papierni
czy, tkacki, chemiczny, elektryczny, maszyno
wy itp., a ludność miasta dochodzi do liczby
51.000 mieszkańców, wzrastając znacznie przed wojną, zmniejszając się następnie w czasie
jej trwania; wojna pociągnęła za sobą ewakuację, a tern samem i znaczną ruinę przemysłu.
W r. 1930 ludność Tallina wynosiła 130.000 mieszkańców. Jako port posiada Rewel wielkie za
lety, tak ze względu na swojeurządzenie, jak i warunki naturalne, wypływające z położenia.
Obszar portu i jego rozplanowanie jestbardzo dogodne; wysunięte w stronę zatoki Fińskiej
molo północne i molo wschodnie ochrania port, zostawiając dwa wejścia do czterech basenów
wewnętrznych, z których basen zachodni jest jednym z najobszerniejszych. Liczne hangary
i magazyny zdolne są w chwili obecnej pomieścić przeszło y 2 miljona tonn towarów, przy
istniejącej możliwości rozbudowy. Elewator zbożowy, liczne dźwigi, zakłady okrętowe, dok
pływający, nadający się dla naprawy okrętów do 5.000 tonn, i doki suche składają się na
całość urządzeń portowych. Ogólny obrót towarowy i ruch okrętowy są jednak nieznaczne.
Około 500.000 tonn towarów wynosi ten obrót w przeciągu roku, pozostając w stosunku nie
współmiernym do jego możliwości przeładunkowych.
Drugiem zkolei miastem pod względem wielkości jest D o r p a t , położony nad rzeką Embach.
Należy on do jednych ze starszych miast Estonji i posiada uniwersytet, założony w 1632. Dorpat
stanowi poważne centrum kulturalne państwa estońskiego, licząc obecnie 61.000 mieszk., gdy
natomiast w r. 1881 liczył zaledwie 30.000 osób. Z przemysłu w tern mieście na uwagę zasługuje
przemysł spożywczy, drzewny oraz maszynowy.
Właściwe miasto przemysłowe, a także i portowe — to N a r w a , licząca 27.000 mieszkańców,
z silnie rozwiniętym przemysłem tkackim, w szczególności lnianym i bawełnianym, oraz prze
mysłem drzewnym. Poważną też rolę w życiu gospodarczem Estonji odgrywa port P a r na wa ,
liczący 22.000 mieszkańców, położony przy ujściu rzeki Parnawy. Najgłówniejszą rolę odgrywa

PAŃSTW A WSCHODNIO-BAŁTYCKIE

49

w nim wywóz drzewa i lnu,
Z przemysłów zaś na uwagę za
sługuje przemysł spożywczy,
drzewny, odzieżowy itp. Wresz
cie przedzielone granicą łotewsko-estońską miasto W a ł k
posiada
zaludnienie
około
14.000 osób.
Pozostałe miasta są miasta
mi o małem zaludnieniu; w ośmiu z nich liczba ludności
przekracza 2.000 osób. N ie od
grywają one jednak wybitniej
szej roli w życiu gospodarczem
państwa estońskiego. Składają
się jednak w sumie na 28% lud
ności, stanowiącej element miej
Potężny żóraw w porcie Tallinie, ładujący lokomotywę.
ski. Występują więc w Estonji
Z wyd. L*Estonie.
dwie kategorje miast: miasta
portowe, o silnie zaznaczonym
charakterze przemysłowym i handlowym, oraz miasta śródlądowe, odgrywające, poza Dorpatem,
znacznie mniejszą rolę wgospodarce Estonji, a stanowiące lokalne centra handlowe i administracyjne.
Ogólna ilość zakładów przemysłowych wynosiła w Estonji przeszło 3.700, a ilość za
trudnionych w nich robotników dochodziła liczby 80.000 osób. Z tego 279 zakładów za
trudniało powyżej 20 pracowników. D o największych należy zaliczyć cztery zakłady, zatrud
niające powyżej 1.000 robotników, oraz dziewięć zakładów od 500— 1,000 osób. D o przemysłu
znacznego, tj. przemysłu nacechowanego znaczną produkcją, należy zaliczyć przemysł drzewny,
rozrzucony po całym kraju, przemysł tkacki, ześrodkowany w Narwie i Tallinie, przemysł mi
neralny, a wśród niego specjalnie cementowy, przemysł papierniczy, spożywczy i skórny.
Przemysły powyższe, wytwarzające przed wojną dla rynku wschodniego, pod wpływem którego
powstały, utrwalały się w swej produkcji i rozwijały. Po wojnie i zmianach, zaszłych w Rosji,
zmuszone zostały do szukania nowych dróg zbytu. Czynniki powyższe odbiły się znacznie na
produkcji krajowej, gdyż rynki zachodu, w szczególności dla wyrobów przemysłu tkackiego,
mineralnego i przetworów zwierzęcych, są dzisiaj przesycone, a silna rywalizacja w tych działach
przemysłu utrudnia ich zbyt.
K o m u n i k a c j e . Drogi komunikacyjne, jak koleje żelazne, drogi bite i wodne, posiadają
sieć rzadką. Dostosowane są one wyraźnie do roli tranzytowej pomiędzy wschodem a portami
Estonji, nie mając narazie możności całkowitego wyzyskania swej roli. Koleje żelazne stanowią
ogółem 1.257 km> w czem 444 km wynoszą linje wąskotorowe, będące w użyciu. Wypada tedy
2,6 km linij kolejowych na 100 km2 powierzchni oraz 0,96 km kolei żelaznych na 1.000 mieszkań
ców. Jednem z ważniejszych połączeń jest linja kolejowa, prowadząca z Leningradu na Narwę
i Tallin, mająca swe przedłużenie ku wschodowi do portu Bałtyckiego (Baltiski) i Hapsali, oraz
linja, idąca z Pskowa przez Izborsk na Wałk. W kierunku południowym w stronę Europy za
chodniej biegnie kolej żelazna z Tallina na Dorpat, Wałk i Rygę. Należy podkreślić, iż od
1923 r. zaczęto powolną elektryfikację kolei estońskich, wykonując narazie elektryfikację węzła
tallińskiego.
Drogi wodne Estonji, pomimo licznych, lecz małych rzek o spadkach nieregularnych, nie
G eogr. powsz.
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posiadają wielkiego znaczenia
poza Narową, żeglowną od je
ziora Pejpus do wodospadów
pod Narwą, i rzeką Embach,
żeglowną pomiędzy jeziorem
W irtz— Jarv i jeziorem Pejpus.
Rzeki pozostałe do żeglugi się
nie nadają. Pozostaje do zazna
czenia jeszcze ich rola spławna,
w szczególności rzeki Parnawy i jej dopływów, które, do
chodząc do jeziora Wirtz-Jarv,
uzyskują połączenie z rzeką Em 
bach i służą dla tranzytu drzewa
Hala p ^ t o t a t o zakładów tkackich w Kt.enholm.

rosyjskiego. Tranzyt przez Estonję, w którym moznaby było po
kładać pewne nadzieje, iż ożywi
ruch portowy i kolejowy, dzisiaj ustał prawie zupełnie i gdy w r. 1922 wynosił około 346.000 tonn,
to już w r. 1924 spadł do 162.000 tonn, a w 1929 wyniósł zaledwie 29,170 tonn. Najwybitniejszą
w nim rolę odegrał bezwzględnie tranzyt z Z. S. R. R., wyrażony cyfrą 18.663 tonn i skierowany
przedewszystkiem do Niemiec, Anglji, Finlandji i Belgji; zkolei z Niemiec skierowany do Z. S. R. R.,
następnie z Anglji, z Ł otw y i państw innych, których udział jednak w tranzycie był minimalny.
S t r u k t u r a g o s p o d a r c z a o b s z a r u w s c h o d n i e g o B a ł t y k u . Warunki klimatyczne
obszaru wschodniego Bałtyku, obejmującego 169.000 km2, wykazują znaczne różnice w posu
waniu się z południa na północ, wywierając swój wpływ na florę danego obszaru. Lasy liściaste,
występujące w znaczniejszym odsetku na południu, zmniejszają się stopniowo ku północy, gdzie
występują już w kompleksach lasów mieszanych; z lasów iglastych sosna zmniejsza ilościowo
swój udział na korzyść świerka. Zmniejsza się też stopniowo przestrzeń ziem uprawnych, sta
nowiąc w całości tego obszaru 34% , na korzyść łąk i pastwisk, a nawet nieużytków. Uprawa
pszenicy na północy nie
odgrywa prawie żadnej
roli; zastępuje ją owies
i jęczmień, przytem w y
dajność z hektara poszcze
gólnych roślin uprawnych
stopniowo się obniża z po
łudnia na północ, pomi
mo większych nakładów
pracy i wyższej kultury
rolniczej w części północ
nej, a nawet środkowej,
niż ma to miejsce na po
łudniu. Ogólna produkcja
zbożowa nie jest w stanie
zaspokoić potrzeb we
Fot. Parikas. -

wnętrznych tego obszaru,
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Zakłady tkackie w Kreenholm nad wodospadem Narowy.
p 0[m Parikas. — Tallin.
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portu tych płodów. To też gęstość
zaludnienia na tych terenach,
postępując za kulturą rolną,
Zmniejsza się stopniowo ku pół
nocy,
zmuszając
jednocześnie
ludność do szukania oparcia o
miasta. Brak jednak podstawo
wych bogactw kopalnych uniemoż
liwia stworzenie większego prze
mysłu, któryby pozwolił na za
trudnienie liczniejszej rzeszy lu
dzi. Pociąga to za sobą niepro
porcjonalny rozrost miast w sto
sunku do całości zaludnienia tych
obszarów w ramach trzech państw
wschodnio-bałtyckich. Następuje
tu proces urbanizacji, nabierający
intensywności w miarę przesu
wania się ku północy, a odzwier
ciedlający się w przekształcaniu
się proletarjatu wiejskiego na pro
letariat miejski.
P sń ę fw s

w ę rh n H n in -h a łfT rrk ii»
J
>

Słupek czarny oznacza stosunek procentow y w artości wyw ozu drzew a i m ateriału
drzew nego; słupek o kresce ukośnej — wywóz przetw orów gospodarki hodowlanej

n n a r f p H a w n i p i i t i n c t a w i n n p \x t \t \ p
u p a n c U c łW iilc j l I i a b i a w i u i i e W K I C -

oraz ^nu

runkli Wschodnim

Strzałki wskazują państw a, biorące udział w im porcie. D iagram y kołow e— stosunek
lasów do pow ierzchni gruntów’ ornych.
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odzyskaniem
j

słupek o kresce pionowej — w y w ó z w y rob ów przem ysłow ych; słupek
czw a rty — pozostałe pozycje w yw ozu .

niepodległości i radykalną zmianą
stosunków gospodarczych na wschodzie stanęły wobec ciężkich warunków i konieczności
zorjentowania się ku zachodowi; zmuszone walczyć wśród państw, posiadających dogodniejsze
warunki przyrodzone, obfite bogactwa naturalne i wyrobione rynki zbytu. Materjał drzewny,
przetwory gospodarki hodowlanej i w niewielkiej ilości wyroby przemysłowe Ł otw y i Estonji
kierowane są z trudem na rynki zewnętrzne Anglji, Niemiec, Danji, państw skandynaw
skich itd. Materjał drzewny, wywożony w nadmiernych ilościach, rujnuje najważniejsze
zasoby kraju. Przetwory gospodarki hodowlanej, zależne od konjunktur na rynku euro
pejskim, w latach ostatnich straciły znacznie na intensywności wywozu, doprowadzając do
kurczenia się gospodarki hodowlanej.
Jak od szeregu wieków przenikały wpływy kulturalne, tak i obecnie z tą samą siłą podążają
za niemi wpływy gospodarcze, rywalizując na obszarze wschodniego Bałtyku, jako o teren po
jemny dla bogactw kopalnych i wyrobów przemysłowych, i dzisiaj najgłówniejszą rolę odgry
wają w przywozie tych towarów Niemcy, Anglja, Stany Zjednoczone, Polska i Z. S. R. R.
Trudną sytuację ekonomiczną wyżej omówionych państw może skierować na nowe tory
jedynie ścisła współpraca i wzajemne uzupełnianie się w dziedzinie gospodarczej, wytężone
wyzyskanie sił wodnych i związana z tern elektryfikacja, a wreszcie uzyskanie kolonij czyto
o charakterze mandatowym, czy wspólnego dla tych państw condominium, któreby zapewniły
celowość emigracji, gdzie z większym pożytkiem dla kraju pracowałby włościanin litewski lub
łotewski, posiadający wielkie walory w pracy na roli. Przemysłom łotewskiemu i estońskiemu,
opierającym się w znacznej mierze na surowcu, importowanym ze strefy gorącej, otwo
rzyłyby się nowe możliwości rozwoju w dziedzinie przemysłu bawełnianego, gumowego itp.
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Pociągnęłoby to za sobą rozwój floty i zwiększenie ogólnego dobrobytu — tak jak za czasów
księcia Jakóba Kurlandzkiego w połowie X V II w., kiedy to flota handlowa Kurlandji utrzymy
wała rozległe stosunki pomiędzy macierzą a kolonjami, rozrzuconemi na wybrzeżu Gwinei
i wyspach Antylskich.
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