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IR L A N D JA P Ó Ł N O C N A
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanji składa się z szeregu części, położonych na jednej
wielkiej wyspie i licznych wyspach okolicznych. Obejmuje Anglję, Szkocję, Walję, Irlandję
Północną (Ulster), wyspy Szetlandzkie i Orkady, wyspy kanału L a Manche, wyspy Scilly, wyspę
M an i szereg drobniejszych.
Położenie geograficzne poszczególnych części jest następujące:
W yspy Szetlandzkie:
„ Orkady (Orkney):
Szkocja z Hebrydam i:

Anglja z Walją:
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szer. pin.
(szer. Kopenhagi)
szer. pin.
(szer. Krakowa)
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tt

(Saxa Vord)
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szer. płn.
(szer. Tatr)
„ płn.

N : 55°22'
S : 5 i°2 7 '
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dług. zach.
E : 5°24'
W : i o ° 28 '
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Południk zerowy przebiega przez Greenwich

(przylądek Dunnet Head)
(M ill of Galloway)
(Buchan Ness)
(Barren Head na Hebrydach)
(około ujścia rzeki Tweed)
(przylądek Lizard)
(Lowestoft)
(przylądek L an d ’s End''
(Bishop Rock)
(La Roque)
(Malin Head)
(przylądek Clear)
(Burial J.)
(Dunmore Head)
pod Londynem.

Powyższe dane wskazują na to, że Wielka Brytanja z Irlandją Północną rozpościera się za
ledwie na pięciu stopniach długości geograficznej, natomiast obejmuje prawie dziewięć stopni,
a wraz Z Orkadami i i stopni szerokości, co znajduje swe odbicie w klimacie kraju. Jak widzimy,
Anglja wraz Z Walją leży na szerokości geograficznej Europy środkowej, Szkocja zaś winna już
być zaliczona do Europy północnej, leżąc na tej samej wysokości, co Szwecja południowa. Całość
obejmuje kompleks wysp, otaczających jedną wielką wyspę Wielkiej Brytanji, leżących na Atlan
tyku na zachód od kontynentu Europy, do którego się też zalicza.
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Obszary poszczególnych większych wysp oraz kompleksów wysp mniejszych są następujące:
Wyspa Wielka B r y t a n ja : ............................................................... 218.790 km2
„
Irla n d ja :............................................................................
82.930 ,,
W yspy H ebrydy: przeszło 400 wysp iwysepek:
p rz y b rz e ż n e
..... ..............................
4-570 ,,
z których największe:
Skye:
1.53 3 l ™ 2
M uli:
9 10 „
Islay:
606 ,,
z e w n ę tr z n e .
3-093 km 2
(największa Lewis)
W yspy Szetlandzkie: 1 1 7 wysp i wysepek . . . . . .
1.4 2 1
„
z których główna:
Mainland — 536 km2
„
Orkady (Orkney): 67 w y s p
1.044
>>
z których główna:
Pomona — 938 km2
7 15
„
Wyspa Anglesey, do W a l j i .....................................................
„
Man, do Anglji (ale z autonomją)
572
,,
Wight, do Anglji
381
„
W yspy Scilly, do A n g l j i ..........................................................
14
,,
Cały archipelag:. . .

3 13 .5 3 0 km2

W yspy Normandzkie t. zw. K a n a ło w e
główne: Jersey: 1 1 7 km2
G uernsey: 78 „

195

Ogółem Wielka Brytanja wraz z Irlandją i in. wyspam i:

„

3 13.7 2 5 km2

Korzystne położenie geograficzne W. Brytanji, a w szczególności Anglji, oddzielonej od Europy
kanałem L a Manche i cieśniną Kaletańską (Pas de Calais), której szerokość w najwęższem
miejscu wynosi zaledwie 33 km, spotęgowane jest jeszcze tem, iż kraj ten leży prawie w środku
półkuli lądowej. Okoliczność ta spowodowała, że w miarę postępu żeglugi morskiej rola W. B ry
tanji, a w szczególności Anglji, wzrosła niepomiernie, stawiając kraje te przez długie lata na
czoło ruchu kolonizacyjnego i gospodarki światowej.
Poszczególne polityczne części składowe W. Brytanji, jako kraju macierzystego, obejmują
obszary następujące:
A n g l j a ...................................................... 131-76 4 km2
Szkocja
7 7 -17 1
,i
W alja.....................................................
19.366
„
Irlandja Północna
13-564
,,
Wyspa M a n ....................................
572
„
W yspy Normandzkie
..................
195
„
Razem . . . . .

242.632 km2
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G d y sobie uprzytomnimy, że obszar terytorial
ny całego imperjum W. Brytanji wraz z dominjami i kolonjami obejmuje 39.666.000 km2, czyli
mniej więcej czwartą część całego lądu stałego na
powierzchni kuli ziemskiej, to uderzy nas fakt, że
obszar samej W. Brytanji nie stoi w żadnym sto
sunku do obszarów kolonjalnych, wynosząc zale
dwie 242.632 km2. W ten sposób W. Brytanja, jako
kraj macierzysty, pod względem obszaru zajmuje
trzynaste miejsce wśród państw europejskich,
a trzydzieste pierwsze w szeregu niepodległych
państw świata.
P o d w z g lę d e m s t r u k t u r a l n y m
wyspy
W. Brytanji oraz Irlandji stanowią niezaprzeczal
nie część składową kontynentu Europy, gdyż izobata 200 m okala je od zachodu, włączając te
wyspy, otoczone płyciznami, wyraźnie do masy
kontynentalnej. Na zachód od tego progu dno
morskie szybko zapada i głębie powiększają się
bardzo znacznie. — Największa głębokość cie
śniny Kaletańskiej wynosi zaledwie 62 m, i to tylko
w wąskim rowie; natomiast ławica Dogger leży
w morzu Północnem zaledwie na 13 m głębokości.
t t i

i i - i

/

•
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Przylądek Land s End w Kornwalji.
^ ot* z : Oear O ld Cormoall. The Homeland Associatiott Ltd.

W yspy H ebrydy i Szetlandzkie leżą również na
tym szelfie kontynentalnym, natomiast Far-Oer oraz Islandja oddzielone są odeń już znaczniejszemi głębiami. Odłączenie W. Brytanji i Irlandji od Europy nastąpiło bardzo niedawno,
a mianowicie dopiero pod koniec dyluwjum. Najpierw oddzielona została W. Brytanja od
Irlandji, która już poprzednio w pliocenie była jakiś czas wyspą samodzielną. Następnie zaś
W. Brytanja oderwana została od masy kontynentalnej. Przemawia za tern świat zwierzęcy tych
w ysp; podczas gdy W. Bryta
nja posiada 46 wspólnych
Z kontynentem odmian ssaków
i 13 odmian płazów, Irlandja
posiada pierwszych tylko 22,
a drugich 4. Rozdział tych
dwóch wysp nastąpił prawdo
podobnie już po pojawieniu
się człowieka, na początku
wieku kamiennego.
Obydwie wyspy odznaczają
się silnym rozwojem linji brze
gowej, szczególnie od strony
zachodniej. Wcinają się tam
głęboko zatoki w rodzaju fior
dów, pozwalając żegludze morT yp skalistego wybrzeża w Kornwalji. Okolice Camborne.
Fot. z : Dear Old Cormoall. The Homeland Association Ltd.
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kraju nie jest oddalony od morza
bardziej niż o 70 km, w Irlandji
zaś nawet o 50 km. Rozwój linji
brzegowej jest najintensywniej
szy na zachodzie Szkocji oraz
na południo-zachodzie Irlandji
i Anglji. Na tym obszarze, za
równo jak na południu Anglji,
wybrzeża są wysokie i strome,
przeważnie skaliste, na wscho
dzie zaś są niskie i często pła
skie, a także znacznie mniej
pocięte. Tem się też tłumaczy,
iż większość miejscowości ką
pielowych leży na wybrzeżu
wschodniem. Przodujące kąpie
Kamieniste wybrzeże w Kornwalji podczas odpływu. Okolica Newquay.
Fot. z : Dear Old Cornwall. The Homeland Association Ltd.
liska morskie leżą wprawdzie
na wybrzeżu południowem, ale
zawdzięczają one swój rozwój nietyle istnieniu pięknych plaż, które tam przeważnie są ka
mieniste, ile raczej bliskości Londynu, skąd w lecie co sobota na tak zwany ,,week-end“
(koniec tygodnia) przybywają dziesiątki tysięcy wycieczkowiczów. Pomimo spokojniejszego
przebiegu linji brzegowej na
wschodzie, istnieje tam cały
szereg portów, które wszakże
powstały nie w zatokach, lecz
w estuarjach rzek. Postrzępienie
brzegów zachodnich przypisują
nieraz działaniu prądu Zatoko
wego, który tam silnie naciera.
Niewątpliwie działanie jego
przyczyniło się do abrazji tych
brzegów skalistych, ale genezy
ich zarysu szukać należy raczej '
w ruchach tektonicznych. G łę
boko wcięte estuarja rzek, wpa
dających do morza na wybrzeżu
wschodniem, świadczą o obniŻaniusię linji brzegowej. Dzięki
takiemu ukształtowaniu brze
gów, wyspy W. Brytanji oraz
Irlandji wyposażone są w liczne porty, łatwo dostępne i nader dogodne dla rozwoju handlu
zamorskiego. Okoliczność ta spowodowała wczesne obudzenie się ducha morskiego u ludów
W. Brytanji, zamiłowanie do zawodu marynarskiego i wspaniały rozwój żeglugi angielskiej.
Przylądek Gurnard's Head w Kornwalji.

Fot. z : Dear Old Cornwall. The Homeland Association Ltd.

Newquay w Kornwalji podczas odpływu morza.
Fot. z : „Dear Old Cornwall

Przylądek Lizard Head w Kornwalji.
Fot. z : Dear Old Cor trwali. The Homeland Association Ltd.
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BUD O W A W YSP
Rzut oka na geologję. — Tektonika oraz hipsometrja.

U k s z t a łt o w a n ie p io n o w e . Rozpoczynając badanie cech geograficznych W. Brytanji,
na samym wstępie zwrócimy uwagę na kontrast, charakteryzujący dwa odrębne obszary geolo
giczne, zarówno pod względem fizjograficznym , jak antropogeograficznym i ekonomicznym (patrz
mapka Nr. i). Pierwszy z nich jest starym obszarem paleozoicznym i obejmuje zachód, środek
wyspy i północ, czyli Kornwalję, Walję, środkowe pasmo górskie (Pennine Chain), tj. Anglję
północną i całą Szkocję. D o tego obszaru geologicznego należy również cała Irlandja. Drugi
zaś stanowi znacznie młodsza, neozoiczna formacja i obejmuje na wschodzie i południo-wschodzie
części Anglji, czyli Anglję właściwą.
O b s z a r p a le o z o ic z n y składa się z całego szeregu oddzielnych okręgów, przeważnie wyżej
położonych. K ażdy z nich ma charakter starej penepleny, głęboko wyerodowanej epigenetycznym
systemem wód odpływowych, mniej lub więcej przystosowanym do zdenudowanych przezeń
skał. W przeciwstawieniu o b s z a r n e o z o ic z n y jest terenem o starej rzeźbie, wyrażającej się
w łagodnych spadkach terenu; posiada on system rzeczny w stanie dojrzałym lub prawie doj
rzałym, ale miejscami odmłodzonym przez zlodowacenie lokalne.
Pierwszy z tych dwu obszarów jest terenem występowania pokładów węgla oraz większości
bogactw kopalnych W. B ry
tanji. Jest on ponadto cha
Wuui
Granica zasiągu
s ta rs z y c h fo rm a c y j
¿Menin
rakterystyczny ze względu
na swą ludność, złożoną
przeważnie z ras, które za
P E r tLias).
mieszkiwały wyspy wielkobrytańskie przed inwazją
Jireciu>
Teutonów. Tutaj leżą też
niemal
wszystkie
miasta
przemysłowe.
D rugi obszar, genetycz
nie znacznie młodszy, po
kryty jest na rozległych
Jfrcusia
przestrzeniach aluwjami i
Środkowa,
zamieszkany przez ludność
pochodzenia
teutońskiego,
zajmującą się przeważnie
rolnictwem.
Jak już zaznaczyliśmy
powyżej, obszar paleozoicz
ny dzieli się wyraźnie na
poszczególne okręgi, pomię
>rruv<_
dzy któremi wyróżniamy
następujące:
i)
Okrąg południowo-za
i.-5.000.000
chodni (SW ), obejmujący ca
ły półwysep Dewonu i Kornwalji. Pod względem hipsox. Podział Anglji i Walji na okręgi tektoniczne.
metrycznym wypiętrzonyjjest

IO

J E R Z Y LOTH

Dartmeet w ks. Devon.
Fot. z : Dear Old Devon. H. A.

nieznacznie, ale pomimo to należy do skalistego obszaru armorykańskiego w Bretanji, z którym
jest genetycznie związany. Na południu zbudowany jest z dewonu, syluru i ordowiku. W tym
pasie, w stronę przylądka Land's End (koniec lądu), spotykamy szereg intruzyj granitowych.
Na północ od niego znajduje się obszar, zbudowany na zachodzie z permu, ku wschodowi zaś
Z wapnia karbońskiego. Północna część półwyspu znów zbudowana jest z dewonu. Geneza
tego kraju jest bardzo skomplikowana, gdyż podlegał on wielokrotnym ruchom tektonicznym.
Wartość gospodarcza jego polega na istniejących tu pokładach cyny, znanych już Rzymianom,
oraz na bogatych pokładach kaolinu i glinki porcelanowej, powstałej wskutek wietrzenia
granitów.
2) Kanał Bristolski, będący w zaczątku zapadliną tektoniczną, jest w dalszym rozwoju dziełem
abrazji, spowodowanej docierającym tu prądem Zatokowym, którego napór potęgowany jest
przez znaczne przypływy i odpływy oceanu, z drugiej strony zaś przez działanie erozyjne wód
rzeki Severn, wpadającej od wschodu do zatoki Bristolskiej. T e dwa czynniki hydrograficzne,
działające z przeciwnych kierunków, spowodowały z biegiem czasu poszerzenie i przedłużenie
kanału Bristolskiego w głąb wyspy. Oddziela on półwysep Dewonu i Kornw alji od półwyspu
Walji, którego półwyspowatość jest tu dzięki niemu silniej zaakcentowana aniżeli na północy.
3) Południowe wybrzeża Walji należą jeszcze do fałdowań armorykańskich, podczas gdy
cały środek kraju i północ zaliczyć należy do fałdowania kaledońskiego. U tw ory skalne Walji
reprezentują niemal wszystkie systemy paleozoiczne, głównie zaś dewon (Old Red) i ordowik, miejscami występuje też archaik i eozoik. Struktura Walji świadczy o niezmiernie bu
rzliwej przeszłości, która wycisnęła na kraju swoje piętno w postaci licznych uskoków, antyklin i synklin.
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Subsekwentna aluwjalna dolina rzeki Wye w Walji w wapniu karbońskim.
Fot. z: Hoppi E . O. — England.

Cały kraj jest bądź popękany, bądź też pofałdowany. Na północy szeregi uskoków przebie
gają raniej lub więcej równolegle w kierunku z północo-zachodu ku południo-wschodowi.
Środek kraju wykazuje antykliny i synkliny, przebiegające równolegle do wybrzeża zatoki Car
digan, ale cały jakgdyby oddzielony jest od południo-wschodu jednym długim uskokiem.
Południe Walji wprost zasiane jest licznemi szeregami pęknięć i przesunięć najbardziej usyste
matyzowanych i przebiegających tu w kierunku prawie N — S z lekkiem odchyleniem ku wscho
dowi. W zdłuż samego wybrzeża zatoki Bristolskiej widać znów wyraźnie szeregi antyklin i synklin,
przebiegających z zachodu na wschód, a zatem prostopadle do uskoków, powyżej opisanych.
Cała Walja uznana została przez geologów za wysokie plateau, głęboko pocięte przez pęknięcia
tektoniczne i wyerodowane przez wody płynące. Koryta rzek nie wszędzie jeszcze pokonały
spadki i nie osiągnęły profilu równowagi. Niektóre, jak np. rzeka Wye (wym. Uaj), w dolnym
biegu zataczają zakola na pograniczu piaskowców Old Redu i wapnia karbońskiego, tworząc
to głęboko wcięte jary w pierwszych, to szerokie płaskie doliny w drugim. T e ostatnie, prze
ważnie subsekwentne doliny, służą rolnictwu, pozostałe zaś krainy są niegościnne i rzadziej
zaludnione, z wyjątkiem tych okolic, gdzie istnieje bądź górnictwo, bądź przemysł.
Granica polityczna Walji nie zbiega się z paleozoiczną formacją podłoża, sięgającą dalej
na wschód, prawie do doliny rzeki Severn. Raczej opiera się ona o cechy morfologiczne terenu,
chociaż nie trzyma się ściśle krawędzi gór, wykazując przebieg bardziej pogięty.
4)
N a północo-wschód od Walji wstępujemy w pasmo terenów mezozoicznych, na zachodzie
triasowych, na wschodzie zaś liasowych i oolitowych, wreszcie zaś aluwjalnych. Linja, przecią
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gnięta lukiem od ujścia rzeki
M ersey (Liverpool)
wzdłuż
rzeki Trent do ujścia rzeki
Humber, stanowi w ogólnym
zarysie granicę
geologiczną
pomiędzy Anglją północną a
środkową i południową.
5)
jest przeważnie paleozóiczna,
tylko na wschodzie pomiędzy
rzeką Ouse a morzem znajdu
jemy jurę i kredę. Pośrodku
wyspy, pomiędzy morzem Północnem a morzem Irów cią
gnie się pasmo górskie, zwane
Pennine Chain (Pieniny), któ
rego tektonika wykazuje kieru
nek N — S. Dominującą form a
cją jest tutaj karbon, w którym piętro produktywne tworzy kilka wielkich zagłębi węglowych.
Na krańcach północno-zachodnich tego kompleksu spotyka się też sylur, a na wschodzie perm.
Granica pomiędzy Anglją a Szkocją przebiega wzdłuż grzbietu, zwanego Cheviot Hills, i zbiega
się prawie z linją wystąpienia wapnia karbońskiego, który od północy styka się ze starszemi
formacjami paleozoicznemi, przedewszystkiem zaś z sylurem.
6) W Szkocji tektonika zmienia się zasadniczo. Pasma górskie są tutaj dalszym ciągiem
kaledońskich grzbietów skandynawskich i przyjmują kierunek N E — SW . U ryw ają się one nad
kanałem Północnym, oddzielającym morze Irów od oceanu, i pojawiają się ponownie w północnej
Irlandji, gdzie już są mniej wyraźnie widoczne. Poszczególne pasma górskie oddzielone są od
siebie zapadlinami tektonicznemi, wypelnionemi aluwjami, w których skupia się ludność. Po
łudniową grupę, leżącą na północ od Anglji, stanowi kompleks wzgórz, zwany Southern Uplands.
Przylega doń od północy główna zapadlina uskokowa, tworząca jedyną równinną dzielnicę Szkocji,
zwaną Central Lowland (Centralna Nizina). Tutaj koncentruje się górnictwo i przemysł oraz
prawie całe intensywne życie gospodarcze kraju. Zarówno od północo-wschodu, jak od południo-zachodu głęboko wcina się w tę równinę morze w postaci dwóch fiordów, zwanych
od wschodu Firth of Forth, od zachodu zaś Firth of Clyde. Są one jednocześnie estuarjami dwóch
niewielkich rzek, od których przyjęły swe nazwy. Zatoki te zbliżają się do siebie na odległość
zaledwie 80 km i są połączone kanałem dla żeglugi wewnętrznej. Podłoże tej niziny stanowi
karbon, w znacznej części produktywny, wskutek czego powstał tu główny ośrodek przemysłu —
okolica miasta Glasgow — oraz stolica kraju Edinburgh.
Pasma górskie Szkocji północnej noszą miano ogólne Highlands i są podzielone na dwie
grupy przez zapadlinę tektoniczną, ciągnącą się od M oray Firth na północo-wschodzie
do Firth of Lorne na południo-zachodzie. T a zapadlina, zwana Glen M ore, posiada
charakter zupełnie odmienny od poprzednio opisanej. L eży ona pomiędzy wysokiemi górami
i jest głęboko wciętą, dosyć wąską szczeliną, na dnie której wytworzył się szereg podłużnych
jezior. Najważniejsze z nich od południo-wschodu są: Loch Linnhe, połączone przez erozję
z fiordem, oraz jeziora Lochy, Oich i Ness. Prowadzi przez nie kanał morski, zwany kanałem
Kaledońskim, skracający drogę pomiędzy obydwoma wybrzeżami Szkocji. Pasma górskie, leżące
na południe od Glen M ore, znane są pod nazwą Gram pians, podczas gdy północna część szkoc-
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St. Margaret's Bay w hr. Kent. Typ wysokiego wybrzeża kredowego.
Fot. z : Kent Coast and Countryside. H. A .

kiej krainy górskiej nosi miano North Highlands. Tutaj znajdują się najwyższe szczyty W. Brytanji. T a północna część, bardzo niegościnna, kamienista i rzadko zaludniona, zbudowana
jest z łupków i granitów zmetamorfizowanych, przetkanych intruzjami bazaltu.
Dookoła zatoki M oray i na
wyspach Orkadach spotykamy
dewon, zaś wzdłuż wybrzeża
północno-zachodniego
bazalt
i kambr, a nawet archaik.
A n g lja w ła ś c iw a . W prze
ciwstawieniu do wyżynnych
części paleozoicznych wyspy
W. Brytanji okrąg południowowschodni, obejmujący Anglję
właściwą, ma charakter zupeł
nie odmienny.
Zbudowany przeważnie z
mezozoiku, pokrytego miejsca
mi aluwjami, posiada układ
pasowy, rozpoczynający się na
zachodzie wstęgą liasu (jura
d oln a), ciąg n ącą się p o strzęp ion y m p asem od b rze g u kanału

Blackgang Chine na wyspie Wight. Wąwóz w kredzie,
f„

H

oppd n. o . — Enghnd.
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Wybrzeże skaliste: Wallberry Cliffs na wyspie Man.
Fot. z: The Beauty of the ¡tle of Man. H. A .

L a Manche, na pograniczu
prowincji Devon, wzdłuż paleozoiku walijskiego, triasu środ
kowej Anglji i karbonu pasma
górskiego Pennine Chain, ku
północo-wschodowi aż do uj
ścia rzeki Tees nad morzem
Północnem (patrz mapka N r. i).
Od południa przylega doń pas
utworów jurajskich, nieco szer
szy od poprzedniego, następnie
zaś szeroki pas kredy. D olny
bieg rzeki Tam izy oraz w y
brzeże wschodnie na północ
od jej ujścia zbudowane jest
z eocenu. Na południe zaś od
u jś c ia

T a m iz y

p o ja w ia

s ię

ponownie kreda, w której piętro
Weald’u wypełnia charakterystyczną depresję pomiędzy północnemi a południowemi grzbie
tami wzgórz Downs.
Anglja właściwa jest krainą pagórkowatą bez znaczniejszych wzniesień. Posiada system rzeczny
dojrzały i zraszający ją doskonale. Wody płynące naniosły w wielu miejscach aluwja, przykry
wające mezozoik i stanowiące znakomite gleby. W ogólności rzec można, iż jest to teren rolniczy,
odbijający wyraźnie od pozostałych prastarych części W. Brytanji.
I r la n d ja obejmuje na północo-wschodzie krainę górską o charakterze podobnym do
gór szkockich, przechodzącą ku południowi w płaskowyż, zwany Central Plateau, o wysokości
przeciętnej 120 m.
Przy porównaniu wybrzeża wschodniego w Irlandji z zachodniem rzuca się w oczy różnica
budowy tych wybrzeży. Na wschodzie przebieg linji brzegowej jest znacznie spokojniejszy,
podczas gdy wybrzeże zachodnie jest mocno poszarpane, tworząc, jak w Norwegji, głęboko wcięte
fiordy. Obydwa wybrzeża Ir
landji są brzegami riasowemi,
tj. powstałemi wskutek zapa
dania wybrzeży, ale na zacho
dzie zapadliny tektoniczne pod
legają działaniu abrazyjnemu
nacierającego tu prądu Zato
kowego,
podczas
gdy
na
wschodzie tego naporu niema.
H i p s o m e t r ja . Wybitnie
wysokich szczytów W. Brytanja
nie posiada. Najwyższemi szczy
tami są Ben Nevis (1.343 m)
i Ben Macdhui, dosięgający
1.309 m. Obydwa leżą w Szkocji.
W południowym szkockim
obsZćirZ£ górskim (Southern

Wybrzeże koło portu Soderick na wyspie Man.
Fot. z : The Beauty of the Isle of Man. H. A.
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Uplands) grzbiety są już znacznie niższe, sięgają bowiem
Zaledwie 800 m. Ponieważ jednak zbudowane są z od
pornych skał sylurskich, przeto linje ich nacechowane
są śmiało zarysowanemi grzbietami. Są one, jak wogóle
góry szkockie, kamieniste i bezleśne. Zachodnie stoki
i fiordy przypominają Norwegję. G ó r y Grampians od
znaczają się dużą ilością większych jezior, znanych
Z malowniczości.
Centralne północne pasmo angielskie, Pennine Chain,
posiada zupełnie inny wygląd. Grzbiety jego, przeważnie
niższe, sięgają na południu w najwyższym punkcie Sea
Feli Pike 960 m ; są one jednak zbudowane z mniej
odpornego
materjału petrograficznego, przeważnie
Z wapnia karbońskiego, wskutek czego uległy erozji
i mają charakter bardziej zgrzybiały.
Najwyższy szczyt całej południowej części wyspy W.
Brytanji znajdujemy w W alji; jest nim Snowdon (1.086
m), monadnok o pięknie wykształconych formach polodowcowych, sterczący nad speneplenizowaną w yżyn ą1.
W Kornw alji najwyższy punkt Dartmoor sięga już
tylko 6 10 m.
Południowo-wschodnia nizina angielska wyjątkowo
przekracza 200 m wysokości.
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Góra Snaefell na wyspie Man.
Należy zwrócić uwagę na dziko rosnące
dracaeny.
Fot. z : The Beauty of the Isle 0/ Man. H . A .

K L IM A T
Wpływ prądu Zatokowego. — Temperatura. — Opady atmosferyczne. — Usłonecznienie. — Zachmurzenie. —
Mgły.

Cała W. Brytanja znajduje się pod wybitnym wpływem oceanu, który na jej zachodnie wy
brzeże naciera ciepłym prądem Zatokowym (Golfstream), powodującym anomalje termiczne, w w y
sokim stopniu dodatnie. Powietrze nad oceanem jest tutaj w lecie chłodniejsze aniżeli nad
lądem, w zimie zaś cieplejsze. Wynikiem tego jest, że w W. Brytanji zimy są łagodne; bydło
i owce przez cały rok pasą się
na otwartem powietrzu. Wzamian zato miesiące letnie są
względnie chłodne, a insolacja
jest wówczas słaba. Wskutek
tego owoce, a w szczególności
winorośl i śliwy, nie dojrzewają.
Wyjątek stanowi tylko południo-wschód, nawiedzany nie
raz w lecie silnemi falami cie
pła. N a wiosnę i w jesieni pa
nują tu natomiast bardzo gęste
mgły, wstrzymujące nieraz cały
ruch. Powstają one wówczas,
Wzgórza The British Camp w księstwie Worcester. Tutaj Brytańczycy oparli się dalszej inwazji Rzymian.
Fot. z : The Beauty of Worcestershire. H. A .

1 Oavis, W. Morris,

1909 r.
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gdy ciepły prąd Zatokowy natrafia na chłodne warstwy
powietrza. Ponieważ zachód wyspy jest bardziej ekspo
nowany na wpływy oceanu, przeto tam temperatury
przeciętne są nieco wyższe, aniżeli na wschodzie.
W zimie izotermy mają kierunek południkowy. Izoterma
stycznia 4 o °F = + 4 ,5 ° C dosięga od zachodu wysp
Far-Oer, skąd gwałtownie skręca ku południowi i prze
biega przez W. Brytanję na północy wzdłuż jej zachod
nich wybrzeży. K u południowi odchyla się ona nieco
na wschód, osiągając wyspę W ight. Izoterma styczniowa
+ 6 ° C przecina Irlandję południową, dotyka Walji na
południo-wschodzie i przecina półwysep Kornwalji
mniej więcej w połowie. N a wschodzie Anglji i na pół
noco-wschodzie Szkocji przeciętna temperatura stycz
niowa opada do -j-30 C. Jak widzimy, silne mrozy od
grywają w W. Brytanji na nizinach rolę podrzędną i zda
rzają się tylko na wysoczyznach, w szczególności zaś
2. Temperatura średnia roczna.
w górach Szkocji północnej. W lecie izotermy przybie
rają kierunek zgoła odmienny, przebiegając przez w y
spę krzywemi o przeciętnym kierunku równoleżnikowym. Okolice Londynu stanowią w lipcu
wyspę termiczną o 17 0 C, podczas gdy całe południe W. Brytanji i wschodnia część Walji
posiada w lipcu przeciętną 16 0 C. K u północy temperatura stopniowo opada, osiągając w oko
licach cieśniny Pentland i na wyspach Hebrydach przeciętną 1 3 0 C ; Orkady mają w lipcu
już tylko 12 ° C.
Ażeby scharakteryzować bliżej termikę, przytoczę temperatury, dotyczące niektórych miej
scowości, położonych w różnych częściach W. Brytanji:
Położenie
Miejscowość

W yspy Scilly
Ventnor (Wight)
Greenwich
Cambridge
Liverpool
Edinburgh (Leith)
Ben Nevis
Orkney

Szerokość
płn. 1

490 56'
50° 36'
5 1 0 28'
52° 13 '
53°
55°
56°
58°

Długość
geograf,
zach.

6° 18'
i° 13 '
o0 0'
o0 6 'd ł .E

24' 1 3° 4 '
58' 13° 10 '
48'
50 8'
5 6 '' 2° 45'

Przeciętna temper, w c °
naj
zimniejszy

naj
cieplejszy

rocz
na

Wyso
kość
m.

Ilość opadów
m/m

miesiąc

II
I
I
I
I
I
li
ii

1.1
5.2
3,6
3,i
4 >x
3.9
-4,6
3.1

V III
V III
V II
V II
V II
V II
V II
V III

16 ,1 1 1 , 2
20
16,8 10,6
25
17,0
9,8
45
16,4
9,2
25
15 ,4
9,3
55
14,7
8,7
5
5,1 — o,3 1.34 3
12 ,2
50
1.4

1.000— 1.500
1.000---1.200
6 lO

600— 630
750
660---760
2.000— 2.7OO
750

Z powyższej tablicy, jak i mapki N r. 2 widzimy, iż naogół termika jest bardzo równomierna
pomimo znacznych różnic w szerokościach geograficznych.
Natomiast opady atmosferyczne są bardzo różnorodne. Silne opady nie dają się jednak od
czuwać w sposób przykry, gdyż panują one w wysokich górach, gdzie życie gospodarcze jest
bierne; wyjątkowo tylko w niektórych miejscowościach nadmorskich, położonych na południowem wybrzeżu, nadmierna ilość opadów atmosferycznych jest dokuczliwa. Ale tu długotrwałe
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deszcze panują zazwyczaj na jesieni i w zimie,
¡500 mm.
wobec czego sezonowi kąpielowemu w lecie
¡250mm. 1
1000mm.
zbytnio nie przeszkadzają.
750 mm.
O pady atmosferyczne ilustruje poglądowo
625mm
mapka N r. 3, z której wyraźnie widać, że
wybitnie duże ilości opadów, przekraczające
1.500 mm w ciągu roku, spotykamy tylko wśród
wysokich szczytów gór, i to nawet nie wszę
dzie. Są one charakterystyczne dla szczytów,
leżących na zachodniem wybrzeżu zarówno
Wielkiej Brytanji, jak i Irlandji. Takie roz
mieszczenie znacznych opadów atmosferycz
nych spowodowane jest prądem Zatokowym,
jak wiadomo, przynoszącym ciepłą wodę
w miesiącach zimowych, powodując niezwykle
silne parowanie, i dominującym wiatrem Wiel
kiej Brytanji, jakim jest wiatr zachodni od
oceanu, który przynosi na ląd opary, wzno
szące się nad prądem Zatokowym. Natra
fiając po drodze na pasma górskie, opary
te skraplają się, powodując deszcze. W yso
3. Przeciętne roczne opady atmosferyczne.
kość gór w przeważnej ilości miejsc nie jest
jednak dostateczna, wskutek czego nie stano
wią one barjery, przez którą wilgoć nie mogłaby się przedostać w głąb kraju. T a okoliczność
najwybitniej zaznacza się w północnej Szkocji, gdzie szczyty są wyższe, ale i tam wschodnie
wybrzeże ma jeszcze dosyć znaczne ilości opadów atmosferycznych. Różnica wszakże
i tu jest dość duża, gdyż wąski pas wzdłuż wschodniego wybrzeża, odległego zaledwie o 150 km
od najwyższego szczytu w Wielkiej Brytanji, Ben-Nevis (1.34 3 m)> ma Już tylko około
600 mm opadów.
Najsuchsze przestrzenie leżą na południo-wschodzie, gdyż tam w hrabstwach Cambridge,
Ely, Bedford i Essex mamy miejsca, gdzie roczna ilość opadów atmosferycznych wynosi
poniżej 600 mm.
Ś n ie g . Śnieg pada w Wielkiej Brytanji corocznie i pokrywa prawie całe wyspy, ale ilości,
za wyjątkiem szczytów górskich, szczególnie na północy, są bardzo nieznaczne i śnieg zazwy
czaj leży rzadko dłużej aniżeli w przeciągu kilku dni. W Greenwich śnieg leży przeciętnie tylko
w ciągu 14 dni w roku. Zdarzają się tam wszakże zimy bez opadów śnieżnych.
G r a d . Grad często spada na wiosnę podczas burz. Rzadko kiedy jednak powoduje poważ
niejsze szkody.
W ilg o t n o ś ć . Cechą zasadniczą klimatu angielskiego jest wilgotność względna, będąca
wynikiem oceanicznego klimatu. W ciągu jesieni i zimy wilgotność względna wykazuje często
maksymalny stopień nasycenia, natomiast na wiosnę i w lecie wilgotność powietrza znacznie
się zmniejsza. Suszę przynoszą wiatry wschodnie, wiejące naogół wczesną wiosną.
I n s o la c ja . Jedną z najnieprzyjemniejszych cech klimatu Wielkiej Brytanji jest brak uslonecznienia. Niebo jasne, pozbawione zupełnie chmur, jest zjawiskiem rządkiem i krótkotrwałem. Mieszkaniec tutejszy nie ma prawie nigdy sposobności oglądania pogodnego nieba
w ciągu kilku tygodni bez przerwy. Najbardziej uprzywilejowaną pod względem usłonecznienia
dzielnicą Wielkiej Brytanji jest wybrzeże południowe (patrz mapka N r. 4), gdzie ilość godzin
Gzosr. powsz.
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słonecznych na wyspie W ight i niektórych
punktach wybrzeża przekracza 1.700 godzin
w ciągu roku. Stąd ku północy ilość godzin
usłonecznienia zmniejsza się szybko i wewnątrz
kraju w okolicy Sheffieldu i Manchesteru, a tak
że w środkowej i północnej Szkocji spada po
niżej 1.200 godzin w ciągu roku.
Oxford ma 1.467 godzin usłonecznienia;
maksymalne zaś usłonecznienie spotykamy na
wyspach Scilly (1.802 godz. w ciągu roku).
Wybrzeża wschodnie oraz zachodnie Anglji
północnej i Szkocji w sumie mają mniej wię
cej tę samą ilość godzin słonecznych w cią
gu roku. Zachodzi jednak pomiędzy niemi za
sadnicza różnica pod tym względem, iż w y
brzeża wschodnie mają większe usłonecznienie
w ciągu lata, natomiast wybrzeża zachodnie
w ciągu zimy. W ynikiem takiego rozmieszcze
nia godzin słonecznych jest to, iż większość
odwiedzanych morskich miejscowości kąpielo
wych letnich leży na wybrzeżu południowem
i wschodniem.
4. Liczby godzin usłonecznienia rocznego.
Przeciętne rozmieszczenie zachmurzenia na
półkuli północnej w dziesiątkach wykazuje następujące zestawienie:
Szer. północna
Zachmurzenie

o°
5,8

io °
5

20°
4

30°
4,2

40°
4,9

50°
4,8

6o° 70°
6 ,1
5,9

Ponieważ Wielka Brytanja położona jest pomiędzy 50° a 6o° szer. północnej, przeto widzimy,,
iż leży ona właśnie w pasie największego zachmurzenia, spotęgowanego jeszcze klimatem w y
bitnie oceanicznym idziałaniem prądu Zatokowego. Zachmurzenie jednak nie jest równoznaczne
Z opadami atmosferycznemu Często bowiem zdarza się w Wielkiej Brytanji, iż nieboskłon pokryty
jest gęstą szarą mgłą (stratus), a deszcze bynajmniej nie padają. Zjawisko to jest na porządku
dziennym w ciągu zimy.
M g ły . M gły, panujące często w Anglji, są bądźto pochodzenia morskiego, bądź też lądowego.
Pierwsze są zjawiskiem pospolitem wzdłuż wybrzeża Atlantyku, szczególnie późną wiosną i na
początku lata. Wieją wówczas od oceanu słabe wiatry, które od czasu do czasu zmieniają się
w silniejsze, przynoszące ze sobą deszcze. D rugi rodzaj mgieł jest wynikiem jesiennych i zi
mowych antycyklonów, panujących zazwyczaj w Anglji w tej porze roku. Pod wpływem tych
antycyklonów powstaje silne promieniowanie od gruntu, które przyczynia się do skondenso
wania wilgoci, zawartej w powietrzu. Tego rodzaju mgły zwykle są przyziemne, ale sięgają nieraz
przeszło 100 metrów wysokości. Charakterystyczną ich cechą jest znaczna gęstość, utrudniająca
w niezwykły sposób wszelką komunikację, szczególnie w miastach. W Londynie mgła nieraz jest
tak gęsta, iż dosłownie na kilka kroków absolutnie nic nie widać.
Na zakończenie przeglądu klimatu zaznaczyć musimy, iż pomimo pozornej homogenji w y
kazuje on dość znaczne różnice lokalne w zależności od topograf ji kraju.
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H Y D R O G R A F JA I P O R T Y
Rzeki. — Estuarja. — Porty. — Kanały.

Hydrografja W. Brytanji jest bezpośrednim wynikiem jej orografji. Ponieważ pasma górskie
przebiegają przez wyspę w rozmaitych kierunkach, innych na północy, innych pośrodku i znów
innych na południo-zachodzie, poludnio-wschód zaś jest bardziej płaski, przeto system
wód odpływowych przystosował się do takiej budowy podłoża w sposób bardzo charakterystyczny.
W Szkocji, w Anglji północnej i W alji, z wyjątkiem Severnu, rzeki mają długość nieznaczną.
Najdłuższemi są: Tamiza (Thames) i Severn w Anglji oraz Shannon w Irlandji, z których każda
ma zaledwie 350 km długości (Pilica 3 13 km, Narew 479 km). Natomiast wskutek równomier
nych opadów i małych spadków rzeki Anglji przeważnie posiadają stałe wodostany, słaby prąd
i są stosunkowo bardzo głębokie, dzięki czemu nadają się doskonale do żeglugi. Niektóre z nich,
a przedewszystkiem Shannon, przepływają przez szereg jezior albo też otrzymują dopływy
Z jezior, które są regulatorami wodostanów. D o tych ostatnich przedewszystkiem zaliczyć należy
szkockie rzeki: T ay, przepływającą Loch T ay, oraz Clyde, otrzymującą odpływ z większego
jeziora Loch Lom ond.
Jeszcze trzy cechy charakteryzują rzeki W. Brytanji w przeciwstawieniu do rzek konty
nentu europejskiego: 1) źródła ich zazwyczaj leżą nieopodal brzegu przeciwległego do ujścia.
I tak: początek Tam izy oddalony jest zaledwie 20 km od szerokiego estuarjum rzeki Severn.
Źródła rzek Severn i W ye leżą tylko 12 km od zachodniego wybrzeża w ysp y; 2) inną cechą bardzo
wybitną i ważną ze względów praktycznych jest to, że prawie wszystkie rzeki tworzą mniej lub
więcej szerokie i głębokie estuarja, nadające się znakomicie do żeglugi. Estuarjum rzeki Severn
wcina się tak głęboko w ląd, że niewiadomo, gdzie kończy się zatoka Bristolska, a zaczyna morze.
Estuarja te są przeważnie zapadlinami tektonicznemi, które zostały rozbudowane i wyerodowane
przez współdziałanie lądowych wód płynących, prądów oraz odpływu i przypływu morza. Dzięki
tej okoliczności wyspa W. Brytanji obfituje w doskonale porty naturalne, daleko wcięte w głąb
lądu; 3) ostatnim wreszcie rysem charakterystycznym rzek angielskich i szkockich jest antropogeograficzna różnica, cechująca środkowe i górne biegi rzek, w przeciwstawieniu do dolnych,
spowodowana właśnie tern, że nieraz kilka względnie drobnych rzek tworzy razem po
tężne estuarjum. Wyjątek sta
nowi rzeka Tyne. K oło ujścia
rzek gromadzą się porty i prze
mysł, to też wzdłuż dolnych
biegów zaludnienie jest bardzo
gęste, brzegi zasiane są komi
nami, woda brudna, zanieczy
szczona smarami. Wystarczy
jednak odjechać koleją lub sa
mochodem niespełna godzinę
w głąb kraju, a wygląd rzeki
i jej ramy antropogeograficzne
zmieniają się radykalnie. Pięk
na, soczysta zieleń bije w oczy
Z bujnych łąk i ślicznych, wy
soce malowniczych krajobrazów
parkowych; pasąsię liczne stada
owiec lub bydła i błogi spokój

Looe w Kornwalji, wpobliżu ujścia rzeki do morza,
F o l. z : Dear Old Cornwall. H. A .
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Tower Bridge w Londynie. Most wznoszony na Tamizie, w nocy.
Fot. z : Hoppi E . O. — England.

wieje z pól i lasów. Wprawdzie i na kontynencie Europy są rzeki, których ujścia różnią się
bardzo od biegu górnego, jak np. Łaba (Hamburg), Sekwana (Rouen i Havre), Garonna (Bor
deaux), ale koncentracja życia gospodarczego i ruchu handlowego jest w tych miejscach na
kontynencie znacznie mniej intensywna, a przedewszystkiem trzeba daleko podróżować, ażeby
dotrzeć do okolic, gdzie rzeka i jej krajobraz radykalnie się zmieniają. W Anglji jest zgoła
inaczej. Jako przykłady niechaj posłużą: Humber w środkowej Anglji — estuarjum wytwo
rzone przez rzeki Trent i Ouse, która wkrótce przed połączeniem się z rzeką Trent przyj
muje szereg rzeczek, jak Don, Aire, Shale, Derwent. Nad Humberem leżą porty Hull,
Grim sby i kilka mniejszych — rybackich. Zaledwie 50 km wgórę rzeki od bardzo oży
wionego portu Hull wszelki ślad nietylko szerokiego estuarjum, ale nawet średniej rzeki zanika
zupełnie. Tam iza w dolnym biegu poniżej Londynu jest brudną drogą, prowadzącą do wiel
kiego portu. Ale już w samym Londynie pod Richmond i K ew przyjmuje charakter uroczej
spokojnej rzeki nizinnej, czyściutkiej i tonącej w zieleni. Są też w yjątki: mała rzeczka M e r 
se y , nad której estuarjum leży wielki port Liverpool, płynie z wysoce uprzemysłowionego
okręgu Lancashire, więc jest cała brudna. Inne znów rzeczki płyną przez uprzemysłowione
okręgi wewnętrzne i są już brudne w górnym biegu. Do tych należy np. Don (Sheffield), Aire
(Leeds) i inne.
Największą i najważniejszą gospodarczo rzeką jest T a m iz a (Thames — 350 km). Źródła
jej leżą wpobliżu ujścia rzeki Severn w paśmie pagórków, zwanem Cotswold Hills, na wyso
kości zaledwie stukilkudziesięciu metrów. Wskutek tego rzeka posiada spadek bardzo łagodny,
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Dover od strony morza. Wybrzeże kredowe.
Fot. z : Kent Coast and Countryside. H. A .

a ponieważ płynie po formacjach przeważnie młodszych i petrograficznie nieodpornych,
przeto wytworzyła sobie szeroką dolinę, wypełnioną aluwjami, wśród których tworzy wielkie
zakola, płynąc powoli w głębokiem korycie. Ław ic piaszczystych nie ma, posiada więc
wszelkie warunki ku temu, aby na niej mogła być uprawiana żegluga wewnętrzna. Tam ,
gdzie to było potrzebne, Anglicy uregulowali jej brzegi, pogłębili niektóre dopływy i połą
czyli je kanałami z innemi dorzeczami. Wskutek tego Londyn posiada połączenie wodne
ze wszystkiemi ważniejszemi ośrodkami Anglji. Poniżej Londynu rozpoczyna się estuarjum Tam izy, dostępne dla największych okrętów świata dzięki sztucznemu pogłębieniu
koryta. Tem u Londyn zawdzięcza, że stał się jednym z największych portów towarowych
świata.
W śród dopływów Tam izy odgrywa ważną rolę rzeka Kennet, skanalizowana i połączona
kanałem z rzeczką Avon, dopływem rzeki Severn, wpadającym dziś do zatoki Bristołskiej.
Dzięki temu kanałowi port Bristol połączony jest wewnętrzną drogą wodną z Londynem.
D rugą podług wielkości rzeką W. Brytanji jest S e v e r n , o charakterze zgoła odmiennym.
Podczas gdy Tam iza w swym dolnym biegu stworzyła nizinne tereny aluwjalne, to Severn, pod
legając około ujścia nietylko silnym przypływom i odpływom morza, ale także prądowi Zatoko
wemu, utworzył przy pomocy morza estuarjum, które z biegiem czasu przedłużyło ku wschodowi
zapadlinową zatokę Bristolską. Rzeka Severn ma 335 km długości, ale pod względem komuni
kacyjnym nie posiada tej wartości co Tamiza, gdyż źródła jej leżą w górach Walji i znaczna część
biegu ma charakter rzeki podgórskiej o silniejszym spadku. Nad jednym z dopływów Severnu,
zwanym Avon, leży historyczne miasto Stratford-on-Avon, gdzie urodził się i żył największy
poeta angielski, Szekspir (Shakespeare). Stanowi ono cel licznych wycieczek. Nad drugim
dopływem Avon, wpadającym dziś już do zatoki Bristołskiej, leży port Bristol, znany w historji
odkryć geograficznych stąd, iż tu rozpoczynały się wyprawy, mające na celu szukanie przejścia
północno-zachodniego drogą morską przez okrążenie kontynentu amerykańskiego od północy.
Pionierem tej akcji był żeglarz florentyński Giovanni Gabotto, znany w historji odkryć geogra
ficznych jako John Cabot (1497). Dzisiaj port Bristolski, leżący nad małą rzeczką, posiada
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znaczenie zgoła podrzędne i słu
ży jako port li tylko dla statków
rybackich i żeglugi przybrzeż
nej. Spotykam y tu zjawisko,
częste w Anglji, nadawania
kilku objektom tej samej na
zwy. Trzecia rzeka Avon wpada
wprost do kanału L a Manche.
W środkowej Anglji płyną
rzeki Trent i Ouse (northern =
północna),
o
których już
wspomnieliśmy, tworzące ra
zem estuarjum, zwane Humber,
nad którem leżą porty Hull
i Grim sby. D ruga rzeka Ouse
(southern=południowa) płynie
Miejscowość kąpielowa Folkestone.
przez żyzne okolice wschodu
Fot. z : Kent Coast and Countryside. H. A.
angielskiego i wpada wprost
do zatoki The Wash nad morzem Północnem. W środkowym biegu przyjmuje dopływ Cam,
nad którym leży uniwersyteckie miasto Cambridge. Poza tern na wschodniem wybrzeżu uchodzi
do morza jeszcze kilka małych rzeczek, ważnych ze względów gospodarczych. D o nich należą
szczególnie rzeki: Tees, przy ujściu której leżą porty Hartlepool i Middlesborough, oraz Tyne,
wypływająca z bogatego okręgu górniczego węglowego z portem Newcastle-on-Tyne, skąd
angielski węgiel wysyłany bywa na Bałtyk. Koło ujścia tej rzeki powstały ponadto porty Sunder
land i Shields, dzielący się na North i South Shields.
Prócz przytoczonych istnieją jeszcze na wschodniem wybrzeżu porty następujące: Dover,
sztucznie rozbudowany, leżący u podnóża wysokiego urwistego brzegu kredowego, posiadający
znaczenie dzięki temu, iż leży w miejscu, gdzie cieśnina Kaletańska zwęża się, osiągając zaledwie
33 kilometry szerokości. M iejsce to, jako najbardziej zbliżone do wybrzeży francuskich, stało
się punktem wyjściowym do kontynentu i utrzymuje codzienną trzykrotną komunikację z portem
Calais, dokąd przejazd trwa zaledwie półtorej godziny. Sąsiaduje z nim Folkestone, utrzymujący
połączenia z Boulogne-Sur-M er, i na północy Queensborough, skąd statki codziennie kursują
do Vlissingen w Holandji. Na północ od ujścia Tam izy leży port Harwich, który jest punktem
wyjścia stałej codziennej komunikacji okrętowej do Antwerpji w Belgji, do Hoek van Holland
w Holandji i do Esbjerg w Danji.
D o powyżej wzmiankowanych portów, utrzymujących regularną ożywioną komunikację
z kontynentem, należy dodać jeszcze Southampton, wielki port, leżący na południowem w y
brzeżu Anglji naprzeciwko wyspy W ight. Morze tworzy tu dwa ramiona: Solent i Spithead,
słynne z międzynarodowych regat żeglarskich, odbywających się corocznie pod miejscowością
Cowes na wyspie W ight. Port Southampton dostępny jest dla największych okrętów świata
i posiada nader ożywiony ruch handlowy, jako t. zw. „port d'escale", tj. port, do którego za
wijają po drodze obce okręty. Oprócz wielkich linij okrętowych utrzymuje on jeszcze stały
ruch pasażerski z Francją, mianowicie z L e Havre i z St. Mało. Nad zatoką Spithead leży
ponadto Portsmouth, jeden z wielkich portów wojennych. Poza tem na południowem wybrzeżu
leży jeszcze drugi port wojenny Plymouth w Kornwalji.
Zapoznaliśmy się dotąd z portami wschodniego i południowego wybrzeża, obecnie przecho
dzimy do zachodniego, gdzie najprzód spotykamy port Bristol nad rzeką Avon, o którym
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Edinburgh, stolica Szkocji.
Fot, z : Dear Attld Reekie. H . A.

już wspominaliśmy. Na północnym brzegu zatoki Bristolskiej leży szereg portów, pomiędzy
któremi pierwsze miejsce zajmuje Cardiff, będący głównym portem eksportowym dla węgla
walijskiego. Węgiel ten jest antracytem najlepszego gatunku, wobec tego chętnie używany bywa
przez żeglugę parową; dlatego też C ardiff obsługuje znaczną część stacyj węglowych angielskich,
rozrzuconych po całym świecie. Poza tem znajdują się tu jeszcze porty o lokalnem znaczeniu,
jak Newport, Swansea, Llanelly i Pembroke. Porty Fishguard na zachodniem wybrzeżu Walji
i Holyhead na wyspie Anglesey utrzymują stałą codzienną komunikację z Irlandją.
Nad szerokiem estuarjum rzeczki M ersey leży wielki port Liverpool. T u koncentruje się
znaczna część ruchu transoceanicznego W. Brytanji. Tutaj też znajduje się siedziba największej
linji okrętowej angielskiej „Cunard L in e “ , której okręty wstępują jeszcze po pocztę i pasa
żerów do małego portu Queenstown (po irlandzku Cobh) na południu Irlandji, podobnie
jak okręty drugiej wielkiej linji transatlantyckiej „W hite Star L in e " (Linja Białej Gwiazdy),
której siedziba znajduje się w Londynie, wstępują po drodze do Southampton. Nazw y okrętów
pierwszej kończą się wszystkie na „ ia “, jak: Campania, Lucania, Berengaria etc., drugiej zaś
na „ ic “ , jak Olympic, Baltic itd. W ten sposób po nazwie można rozpoznać przynależność
okrętu. Wspomnieć jeszcze należy o małym porcie Barrow in Furness, utrzymującym stalą ko
munikację z wyspą M an i z portem Belfast w Irlandji Północnej.
Przechodząc do Szkocji, zwrócimy przedewszystkiem uwagę na ujście rzeki Clyde, która
tworzy głęboki fiord, umożliwiający większym okrętom dostęp w głąb kraju. Nad tą rzeką leży
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Ulica książąt (Princes Street) w Edinburgh z pomnikiem W. Scotta.
Fot. z : Dear Auld Reekie. H . A .

przemysłowe centrum Szkocji G lasgow ; ponieważ jednak duże okręty nie mogą docierać aż do
tego miasta, przeto powstały po drodze do ujścia mniejsze porty, z których najważniejszy jest
Greenock, będący t. Z w . przedporciem (avant-port) dla Glasgowa, podobnie jak St. Nazaire
dla Nantes, Cuxhaven dla Hamburga, Bremerhaven dla Brem y itp. U zachodniego wylotu
kanału Kaledońskiego leży nad malowniczym fiordem Firth of Lorne port Oban, nie posiadający
większego znaczenia. Cała północ zachodniego wybrzeża Szkocji jest niegościnna, kamienista
i niebezpieczna, wobec tego, pomimo wielu nader malowniczych zatok, żadnego portu tam niema.
Od strony wschodniej Szkocji leży na południu szereg mniejszych portów, które pominiemy,
natomiast zwrócimy uwagę na port Leith, będący wylotem na morze stolicy Szkocji, miasta
Edin bu rgh s, jednego z najciekawszych i najbardziej malowniczych miast W. Brytanji. Leith jest
właściwie przedmieściem Edin bu rgh s, połączonem z nim tramwajem, ale stanowi gminę oddzielną.
Port ten utrzymuje ożywione stosunki z Norwegją (Bergen), Islandją oraz wyspami Orkadami,
Szetlandzkiemi i Fär-Oer. Zatoka Forth, nad którą leży Leith, tak głęboko wcina się w głąb
lądu, że nasunęła się potrzeba stworzenia komunikacji kolejowej pomiędzy obydwoma brzegami
celem uzyskania połączenia z Dundee i północą Szkocji. W ynikiem było wybudowanie nad
Firth o f Forth mostu kolejowego, który jest największy w Europie. Pod nim przechodzić mogą
duże okręty żaglowe. Firth of Forth połączony jest kanałem dla żeglugi wewnętrznej z Firth
o f Clyde na wybrzeżu zachodniem.

Keswick nad Derwentwater w górach Kumbrji.
Fot. z : The Beauty of the English Lakes. H . A.

Jezioro Windermere w górach Kum brji, Anglja.
Fot. z : The Beauty of the English Lakes. H . A.
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Most kolejowy nad zatoką Firth of Forth w Szkocji.
'Fot. z : Dear Auld Reekie. H. A.

Dalej na północ leżą porty Perth, Dundee, Aberdeen, Inverness i Wick. Pomiędzy niemi
tylko Inverness posiada pewne znaczenie tranzytowe w związku z kanałem Kaledońskim , u wylotu
którego leży.
W przeciwstawieniu do Anglji, pozbawionej jezior większych, Szkocja, a szczególnie Irlandja
posiadają liczne jeziora. D o malowniczo położonych jezior należy Loch Lom ond w Szkocji,
utworzone przez morenę czo
łową, kształtem i otoczeniem
przypominające nieco Lago
M aggiore, oraz karrowe jeziora
pod Killarney w Irlandji. M a
lownicze są też jeziora, wypeł
niające zapadliny tektoniczne,
których w Szkocji jest wielka
ilość; najgłębsze z nich Loch
M orar sięga 309 m głębokości.
Loch Ness, Loch Oich i Loch
Lochy wypełniają zapadlinę
Glen M ore. Liczne jeziora
są kryptodepresjami, t. zn. ich
dno leży poniżej poziomu mo
rza. Anglja posiada okrąg jeziom y W górach K um brji na

Jezioro Crummock Water i góra Red Pike w górach Kumbrji.
Fot. z : The Beauty of the English Lakes. H . A .
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Góra: Head of Buttermere w górach Kumbrii.
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The Beauty of ,he Engiith Lakes,
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kalne byłoby zbyt kosztowne i me opłaciłoby
się ze względu na szybki rozwój kolejnictwa
i automobilizmu,szczególnie,gdy uwzględnimy, że żaden punkt Anglji nie jest oddalony od
morza
więcejniż o 70 km. Pomimo to kanały służą jeszcze stale do przewozu maso
wych towarów tanich i nie ulegających zepsuciu. N aj
ważniejszy jest Grand Junction Canal, łączący Tamizę
przez Trent z Humber. Służy on jednocześnie za ogni
wo pośrednie dla kilku innych kanałów, jest zatem jakgdyby kluczem wewnętrznych dróg wodnych Anglji.
Z pośród nich głównie wzmiankować musimy t. zw.
Birmingham Canal, przebiegający wpoprzek Anglji i łą
czący rzeki Severn i Tamizę, oraz Trent— M ersey Ca
nal, umożliwiający przejazd wodą wpoprzek wyspy
Z Liverpoolu do Hull.
W Walji istnieje Langollen Canal, łączący południową
Walję przez rzeki Wye i Severn z m. Birmingham.
Wzmiankowaliśmy już Kennett— Avon Canal, łą
czący Bristol z Londynem, a ponadto istnieje w połu
dniowym Yorkshire kilka małych kanałów, połączo
nych z Tamizą.
Specjalne znaczenie gospodarcze ma t. zw. M an
chester Ship Canal, dostępny dla okrętów morskich
średniej pojemności. Kanał ten łączy ujście rzeki M er
sey, przy którem leży port Liverpool, z miastem ManSk[ady towarowe wManchester.
chester, największym ośrodkiem przemysłu bawełniaFot. HoPPe e . o. — & sw .
h

.

a.

pólnoco-zachodzie, piękny pod względem krajo
brazowym i chętnie odwiedzany przez turystów.
Są to jeziora drobne, jednak bardzo głębo
kie. W Walji najbardziej znane są: L lyn Pa
dam i L lyn Peris w okolicy góry Snowdon.
Największe jest jezioro Bala.
Pomimo swoich nieznacznych rozmiarów,
rzeki zostały doskonale wyzyskane przez Angli
ków do celów gospodarczych przez regulację
i połączenia kanałowe (mapka N r. 5, str. 29).
W dawniejszych czasach drogi wodne wewnętrz
ne miały w Anglji wielkie znaczenie dla ko
munikacji towarowej, obecnie jednak wartość
ich bardzo zmalała. Są one bowiem obliczone
na ruch małemi statkami i trakcję konną, a dzi
siejszy nerw i tempo życia gospodarczego sta
wia daleko większe wymagania, którym one
sprostać nie są w stanie. Kanały są zbyt wą
skie i niedostatecznie głębokie, śluzy zaś zbyt
małe uniemożliwiają ruch większemi statkami
nawet tam, gdzie kanał
możnaby dość
łatwo poszerzyć i pogłębić. Przerobienie rady-
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nego na świecie. Dzięki temu ka
nałowi przemysł w Manchesterze
otrzymuje surową bawełnę bez
przeładunku, co znacznie się
przyczynia do obniżenia kosztów
produkcji.
Budowa orograficzna płn. Anglji bardzo utrudnia przeprowa
dzanie tam kanałów, natomiast
w Szkocji istnieją dwa okręgi,
nadające się do sztucznych połą
czeń wodnych. Są to omawiane
już poprzednio depresje tekto
niczne. Wyzyskano je, budując
kanał wewnętrzny, łączący Firth
of Forth (Edinburgh) z rzeką
Clyde (Glasgow), oraz kanał mor
ski, zwany Kaledońskim (Caledonian Canal), wyzyskujący zapadlinę Gien M ore i jeziora, w niej
położone, celem połączenia zatoki
M uray na wschodzie (Inverness)
Z zatoką Lorne (Oban) na za
5. Drogi wodne wewnętrzne Anglji i Walji.
chodzie.
Irlandja Północna pod wzglę
dem tektonicznym ma podobną strukturę jak Szkocja. Większych rzek tam niema, natomiast
są jeziora, z pośród których największe Lough Neagh ma 320 km2 powierzchni. Istnieją tam
dwa porty godne uwagi: Belfast i Londonderry (po irlandzku Daire Calgaid).
FLO RA
Klasyfikacja świata roślinnego. — Rzut oka retrospektywny na rozwój flory wysp. — Degeneracja lasów
oraz ich stan dzisiejszy.

W ątpliwe jest, czy wśród roślin, rosnących na wyspach Wielkiej Brytanji, są też okazy ende
miczne. Prawie wszystkie rośliny, spotykane tutaj, rosną również w zachodnich częściach konty
nentu europejskiego; tem niemniej znaleziono kilka odmian wielkobrytańskich, których do
tychczas nie spotkano w Europie; możemy zatem przypuszczać, że są one prawdopodobnie
endemiczne.
Klasyfikacja świata roślinnego Wielkiej Brytanji przeprowadzona została przez Watsona (1835),
a następnie poprawiona przez Forbesa (1846). Fito-geograficzny system Watsona został przez
botaników angielskich ogólnie przyjęty. Uwzględnia on wszakże tylko rośliny wielkobrytańskie,
nie zajmując się zupełnie roślinami Irlandji ani też stosunkiem roślin Wielkiej Brytanji do roślin
zachodniej Europy. Watson podzielił florę Wielkiej Brytanji na 4-ry grupy: 1) rośliny, spotykane
wszędzie na wyspie, nazwał ty p e m b r y t a ń s k im jd o nich należą: leszczyna (Corylus avellana),
olcha (Alnus glutinosa), dwie odmiany wrzosu (Erica cinerea i E . tetralix), pierwiosnki (Primula
vulgaris i P . officinalis); 2) rośliny, które spotyka się powszechnie w Anglji, natomiast coraz
rzadziej w miarę posuwania się na północ i których wcale niema w Szkocji, należą do typu, na
zwanego przez Watsona ty p e m a n g ie ls k im ; grab pospolity (Carpinus betulus), dereń (Cornus
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sanguínea) i pokrzywa żółta (Lamium galeobdolon) należą do tej klasy; 3) przeciętne zaś rośliny,
pospolicie rosnące w Szkocji, a bardzo rzadkie lub niespotykane w Anglji, należą do t y p u s z k o c 
k ie g o , którego przykładami są: sosna szkocka (Pinus sylvestris varatione scotica), wierzba herbacianolistna (S a lix philicifolia), dereń karłowaty (Cornus sanguínea nanus). M łodsi botanicy
wprowadzili następnie jeszcze dodatkowy ty p , z w a n y p o ś r e d n im , do którego zaliczają tylko
rośliny, spotykane bądź w północnej Anglji, bądź w południowej Szkocji. Jest to grupa mała,
lecz w wysokim stopniu interesująca. Należą tu: pierwiosnek „oko ptasie“ (Prímula farinosa) ,
jagoda trująca (Actaea spicata). Wśród roślin typu angielskiego niektóre spotyka się przeważnie
w Anglji wschodniej, inne zaś w Anglji zachodniej. Pierwsze podług Watsona należą do typu
germańskiego, np. oxlip (warga wołu), Prímula elatior, drugie zaś do typu atlantyckiego, jak np.
odmiany wrzosu (Erica vagans i E . ciliaris). Wśród roślin typu szkockiego niektóre spotyka
się bądź bardziej na północ, bądź na znaczniejszych wyżynach, i te Watson nazwał typem Highlandzkim (wysokogórskim). Obejmują onekarłowatą brzozę (Betula nana), azalję (odmiana
Azalea procumbens), drobne odmiany goryczki (Gentiana) oraz Saxífraga; 4) wreszcie istnieją
w Wielkiej Brytanji rośliny, spotykane tak rzadko i tak wybitnie zlokalizowane, że Watson
wyłączył je z typów bardziej
ogólnych i utworzył Z nich
specjalną grupę, nazwaną
ty p e m lo k a ln y m . D o nich
zalicza on: goździk, zwany
po angielsku Cheddar pink
(Dianthus caesius), spoty
,B uchon Nes*
kany tylko w kilku miej
scach na wzgórzach M endip,
położonych na południe od
miasta Bristol, Lloydia seró
tina, rosnąca tylko na sto
kach
gór Snowdon w Walji,
[A rra n
Chevioisv'
i wreszcie Menziesia coeruC r iff e l
lea, spotykana tylko na jednem wzgórzu w hrabstwie
Perth w Szkocji środkowej.
Nie ulega najmniejszej
wątpliwości, iż klasyfikacja
/rom er
Watsona, jako zbyt ogólni
Moclłryi
L e ic e s łe ;
kowa, a przedewszystkiem
W 'K vX --'
\ nn
jednostronna, bo opierająca
Cambria^
się wyłącznie na florze W iel
iJorlop:—:„Stra*
kiej Brytanji, mogła ulec
ostrej krytyce; tem więcej
charakterystyczne jest, że
została ona jednak przyjęta
Obszary g lin ia s te
za podstawową przez póź
t= j Obszary niezlodowacone
niejszych botaników.
o
too
zoo km.
System fito-geograficzny
Forbesa ma przedewszyst
kiem tę wyższość, iż rozpa
6. Zlodowacenie lokalne W. Brytanji.
truje genezę flory wielko-
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brytańskiej łącznie z florą ir
landzką. W tern oświetleniu
nabiera on innej wyrazistości,
pozwala na dokładniejsze zlo
kalizowanie i na odtworzenie
genezy stanu dzisiejszego. Na
tem właśnie polega zasługa
Forbesa, ale analiza jego syste
mu zajęłaby zbyt wiele miej
sca; jest ona też zanadto spe
cjalna, aby mogła interesować
przeciętnego czytelnika. Zazna
czyć musimy, że wzmianko
wani dwaj pionierzy położyli
podwaliny pod nowoczesną kiaGóra Sty Head Tarn w Kumbrjj>
syfikację roślinną w Wielkiej
Fot. z : The Beauty of the English Lakes. H. A .
Brytanji.
Dzisiaj klasyfikacja opiera się na trzech grupach podstawowych, wyróżniając: 1) grupę arktyczną alpejską, 2) grupę zachodnią i 3) grupę wschodnią. Oczywiście, iż podstawowe te grupy
ulegają jeszcze dalszemu podziałowi, którego tutaj uwzględniać nie będziemy.
Rzut oka retrospektywny na rozwój flory wysp wielkobrytańskich wskazuje nam, iż w okresie
trzeciorzędu wyspy te pokryte były roślinami, wymagającemi znacznie cieplejszego klimatu,
aniżeli ten, jaki dzisiaj tam panuje. M usiał wówczas istnieć klimat, odpowiadający dzisiejszemu
śródziemnomorskiemu. W miarę zbliżania się okresu zlodowacenia klimat coraz się oziębiał,
wynikiem czego rośliny kopalne, preglacjalne, wykazują w Wielkiej Brytanji już florę podobną
do dzisiejszej angielskiej i centralno-europejskiej. W czasie okresu zlodowacenia flora na w y
spach wielkobrytańskich była
prawie zupełnie zniszczona. Okazy, które przetrzymały ten
okres, musiały być przystoso
wane do niskich bardzo tempe
ratur. Jak widać z mapki N r, 6,
jedynie tylko południowa Anglja nie była pokryta lądolodem,
to też stała się ona przytułkiem
wielu roślin charakterystycz
nych dla Wielkiej Brytanji. Od
wrotnie, w okolicach obecnie
najcieplejszych znaleziono też
okazy kopalne roślin subarktycznych, jak np. brzozy karłowatej
(Betula nana) i mchów, spoty
kanych wyłącznie w klimatach
zimnych. Po cofnięciu się lądolodu rozpoczął się w Wielkiej
Dolina w ks. Derby w okolicy Glossop. Należy zwrócić uwagę na zuBrytanji okres tundry przyczem
pełny brak drzew.

Fot. s ; Uoppe
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,.Łokieć diabła“ w Szkocji. Zupełny brak drzew.
Fot. z : Dear A M Reekie. H. A .

wazyj roślin z kontynentu eu
ropejskiego, z których pierwszy,
południowy, nastąpił znacznie
wcześniej, gdyż lądolód cofał
się stopniowo w kierunku pół
nocnym. Po okresie tundry na
stąpił okres stepu, a po nim
dopiero okres lasu. Wówczas
wyspy wielkobrytańskie pokry
te były na znacznych przestrze
niach lasami, z których dzisiaj
pozostały tylko skromne resztki.
Złożyły się na to dwa czynni
ki: klimat, wytwarzający kwa
śne gleby, niekorzystne dla po
rostu, i człowiek, który pier
wotne lasy silnie wytrzebił.
Na gruntach aluwjalnych spo,
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P o w a ż n ie

W

.

la s a c h

wierzby ( Salix alba, S .fra g ilis,
purpurea), olchy (Alnus glutinosa) i jesiony (Fraxinus excelsior). L asy tepokrywały dawniej
znaczne przestrzenie, dzisiaj jednak zostały prawie zupełnie wytrzebione wskutek
od
wodnienia i wypasania owiec oraz bydła. Niektóre drzewa, jak topole (Populus canescens
i P . nigra), wiązy (Ulmus nitens i U. campestris), które niegdyś niewątpliwie wchodziły w skład
lasów aluwjalnych, dzisiaj prawie wyłącznie ogra
niczone są do brzegów rzek i obszarów bagnistych.
N a gruntach suchych, piaszczystych rosną przeważnie
brzozy (Betula alba i B . pubescens) oraz sosny (Pinus
sylvestris), a miejscami także dęby (Quercus robur i Q.
sessilijlora). L asy te, w których ziemia pod wpływem
wilgotnego klimatu pokryta została warstwą kwaśnej
próchnicy, z małemi wyjątkami, z biegiem czasu uległy
zupełnemu zdegenerowaniu i dzisiaj mają charakter
wrzosowisk, pokrytych zrzadka krzakami. Starsze grunty
krzemianowe, a przedewszystkiem gliniaste, w okolicach
pagórkowatych pokryte były dawniej lasem dębu (Quer
cus sessiliflora na gruntach krzemianowych i Quercus
robur na gruntach gliniastych). Pozostały one tylko
w pagórkowatych okolicach zachodniej i północnej Anglji oraz południowej Szkocji. Obecnie lasy dębowe
kończą się na wysokości mniej więcej 300 metrów; są
jednak ślady, iż ongi przekraczały one nawet 400 metrów.
Wielkie przestrzenie pokryte były dawniej lasami brzozowemi. Zostały one jednak zniszczone przez storfowienie podłożą. Pierwotne lasy sosnowe spotyka się dziś
w Wielkiej Brytanji li tylko na północo-zachodzie
Droga przez przełęcz_Brolch-Y-Goerd
Szkocji, gdzie jeszcze względnie rozległe przestrzenie
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pokryte są przez Pinus sylvestris varatione scotica. W innych okolicach natomiast lasy sosnowe
zwyrodniały zupełnie, podobnie jak lasy brzozowe, tworząc bądźto wrzosowiska, bądź prze
strzenie bagienne o nędznej roślinności.
Zupełnie inny wygląd mają lasy bukowe, pokrywające stoki wapienne wzgórz w po
łudniowo-wschodniej Anglji. Pod bardzo zacienionym bukiem (Fagus silvática) mało co rośnie;
zamiast licznych bluebells (Scilla) lub pierwiosnków (Prim ula), lub innych leśnych kwia
tów ziemia pod lasem bukowym pokryta jest grubym dywanem mchów, śród których rosną
nieliczne saprophyty (np. Monotropa hipopitys i neothia nidus-avis). Ponadto, podczas gdy lasy
dębowe lub sosnowe zazwyczaj podszyte są drobniejszą roślinnością, lasy bukowe charakteryzuje
względna pustka pod rozległemi pniami drzew. Charakterystycznym towarzyszem lasów buko
wych jest jodła (Taxus baccata), która nieraz rzuca silniejszy cień, aniżeli buk. T u i tam w gó
rach Downs buki bądź wymarły, bądź zostały pościnane, gdy natomiast jodły pozostawiono.
W ten sposób w niektórych miejscach powstały zagajniki jodłowe, tam gdzie dawniej były lasy
bukowe. T e ostatnie nieraz też karłowacieją i wówczas pomiędzy niemi występują inne drzewa
i krzewy, jak wiśnia dzika (Prunus avium) i tarń (Prunus communis).
Dalszem stadjum degeneracji lasów bukowych jest powstawanie obszarów trawiastych bar
dziej cennych, aniżeli pastwiska na gruntach krzemianowych. Dominują tu trawy mięsiste,
jak Festuca ovina, oraz bardziej szorstkie, jak Nardus stricta, włoskowate, jak A ira flexuosa,
i bagienne, jak Molina coerulea.
Wspomnieć jeszcze należy o lasach jesionowych (Fraxinus excelsior), które niegdyś pokrywały
znaczne przestrzenie na gruntach wapiennych i gliniastych. Ponieważ rosły one przeważnie
na ziemiach, nadających się doskonale do rolnictwa, wobec tego niewyzyskanych przestrzeni
po zdegenerowanych lasach jesionowych dzisiaj w Anglji niema, natomiast spotyka się jeszcze
takie zagajniki na terenach jurajskich w hrabstwach: Sommerset, Essex i Cambridge.
Brak lasów na wyspach wielkobrytańskich przypisuje się głównie oceanicznemu klimatowi,
wytwarzającemu kwaśne podłoża i powodującemu zwyrodnienie lasów.
Być może, iż ten czynnik nie był bez wpływu na dzisiejszy stan rzeczy, wydaje nam się wszakże,
iż głównego powodu szukać należy we wczesnem, przedśredniowiecznem i średniowiecznem
bezplanowem trzebieniu lasów, kiedy jeszcze o kulturze leśnej i o ponownem sadzeniu lasów
wyciętych mowy nie było. Znaczne przestrzenie, dawniej zalesione, pozbawione drzew i pokryte
grubą warstwą kwaśnego humusu, pod wpływem obfitej wilgotności wytworzyły obszary tra
wiaste, tu i owdzie pokryte krzakami, a następnie intensywne wypasanie bydła, a przedewszystkiem
owiec nie dopuściło do powstania nowych lasów na tych terenach. W nowszych zaś czasach,
kiedy zapotrzebowanie na drzewo szybko wzrastało, dowóz z zamorskich krain, gęsto zalesionych,
dostarczał tańszego materjału i nie zachęcał do wznowienia żmudnej kultury leśnej, na której
wyniki trzebaby czekać przez wiele lat. Rezultatem tego jest, iż dzisiejsze zalesienie Wielkiej
Brytanji nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania, wskutek czego kraj zmuszony jest impor
tować znaczne ilości drzewa.
FAU N A
Fauna endemiczna. — Dzisiejsza fauna ssaków. — Fauna rybia. — Fauna bezkręgowa. — Ssaki morskie.

Bardziej jeszcze aniżeli flora, fauna endemiczna wysp wielkobrytańskich jest niezmiernie
biedna. Przypisują to przedewszystkiem zniszczeniu, dokonanemu przez zlodowacenie w cza
sie pleistocenu, a także młodości genetycznej wysp, które, mówiąc geologicznie, jeszcze
stosunkowo niedawno odłączone zostały od kontynentu europejskiego. Wynikiem tego jest,
iż fauna tych wysp obejmuje prawie wyłącznie okazy, spotykane też na kontynencie Europy.
Wyjątek stanowi głuszec (Lagopos scoticus), żyjący tylko w Szkocji. Pomimo jednak poGeogr. powsz.
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dobieństwa do europejskiej, fauna Wielkiej Brytanji odznacza się ponadto jeszcze tem, iż jest
niezwykle biedna, gdyż wiele bardzo okazów wyginęło nawet w czasach historycznych. Dotyczy
to specjalnie niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctus), który wyginął w X w., bobra ( Castor fiber),
którego widziano jeszcze w X I I I w., oraz wilka (Canis lupus), spotykanego na początku
X I X wieku. Dzieje Brytów wspominają o polowaniach na dzika ( Sus scrofa), na dzikiego białego
byka (Bos taurus) i inne.
W czasach przedhistorycznych fauna Wielkiej Brytanji była bezporównania bogatsza. Paleon
tologia odkryła ślady reniferów, lisów arktycznych, jeleni piżmowców (Moschus moschiferus),
świadczących o klimacie subarktycznym, podczas gdy paleontologiczne okazy hipopotama,
tygrysa, lwa oraz hieny świadczą o tem, że niegdyś panował tu klimat podrównikowy. Znaleziono
ponadto dwie odmiany mamutów, a mianowicie Elephas primigenius i E . antiquus.
Dzisiejsza fauna ssaków obejmuje w Wielkiej Brytanji około 40 ssaków lądowych, podczas
gdy niemiecka obejmuje 90, a skandynawska około 60. Irlandja ma tylko 22 typy ssaków.
Fauna gadów i płazów Anglji ma tylko 13 okazów, podczas gdy mała Belgja ma ich 22 ; w Irlandji
żyją tylko 4 okazy, a wśród nich niema ani jednego węża.
Wśród żyjących ssaków lądowych wzmiankować należy następujące: nietoperza w 12 od
mianach, jeża, kreta, ostropyska (zwierzątko podobne do kreta) w 3 odmianach, dzikiego kota,
lisa, kunę, łasicę, sobola europejskiego, borsuka, wydrę, wiewiórkę, mysz (5 odmian), szczura
czarnego i branżowego, gryzonia arvícola, zająca pospolitego i górskiego, królika oraz zwierzynę
płową: jelenia, sarnę, daniela, kozły i łanie.
Dziki kot jest już na wymarciu, rzadko spotykają się też kuny. Zając górski, zamieszkujący
północną Europę, a nawet A lp y i Pireneje, nie jest widywany w Anglji, natomiast jest on
zjawiskiem pospolitem w Irlandji i Szkocji; podczas zimy zmienia owłosienie na białe, za wy
jątkiem końców uszu, pozostających czarnemi.
Jeleń rudy (Cervus elaphus) żyje jeszcze jako dzikie zwierzę w Szkocji, Irlandji i w niektórych
częściach Anglji, przedewszystkiem w hrabstwach Sommerset i Devon.
Sarna (Capreolus caprea) nieznana jest w Irlandji; spotyka się ją dosyć często w stanie dzikim
tylko w Anglji północnej i Szkocji.
Fauna ptasia korzystała w Wielkiej Brytanji z silniejszej ochrony, aniżeli w jakimkolwiekbądź
kraju na kontynencie europejskim, wskutek tego jest ona bardziej bogata i różnorodna niż fauna
ssaków. Pomimo to jednak, większe ptaki drapieżne, jak np. jastrząb (2 odmiany), myszołów,
są już niezwykle rzadkie, a orzeł złocisty spotykany jeszcze bywa tylko w Highlandach szkockich.
Dawniej liczne ptaki śpiewające odwiedzały Wielką Brytanję w czasie lęgu. Przyloty ich jednak
stają się coraz rzadsze ze względu na osuszanie gruntów bagiennych i nizinnych, które im głównie
dostarczały pożywienia.
Wśród ptaków przelotnych najbardziej ozdobnemi okazami avifauny wielkobrytańskiej są:
wilga złocista (Oriolus), dudek i zimorodek, bardziej od tamtych pospolity, zamieszkujący nawet
w bliskiem sąsiedztwie miast. Z ptaków, bardzo rzadko dzisiaj w Anglji spotykanych, wymienić
należy okazałego dropa.
Fauna rybia Wielkiej Brytanji budzi specjalne zainteresowanie z tego względu, iż obej
muje szereg okazów lokalnych.
Pospolitą rybą jest pstrąg (Salmo trutta), spotykany w wodach wielkobrytańskich w wielkich
ilościach i w najróżniejszych odmianach. Ponieważ wszakże pstrąg zmienia swój wygląd w za
leżności od otoczenia i łatwości lub trudności wędrówek do morza lub ku źródłom rzek,
przeto pozornie liczba odmian tej ryby wydaje się większą, aniżeli jest w istocie. T o samo
można powiedzieć o łososiu (Salmo salar).
Inne ryby, jak lipień, karp, lin, płotka, leszcz, szczupak, nie zasługują na specjalną wzmiankę,
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gdyż są one pospolite na kontynencie europejskim. Jedynie tylko niektóre okazy z rodziny
łososiowatych, jak Salve linus i Coregonus, są charakterystyczne dla wysp Wielkiej B ry
tanji; różnią się bowiem od zwykłych pstrągów tem, że nie są pokryte plamami czarnemi lub
bronzowemi i że mają brzuch czerwony. Istnienie tych odmian objaśnia się tem, iż prawdopo
dobnie pochodzą one od okazów, które miały zwyczaj wędrowania z morza do rzek i jezior celem
składania tam ikry, jak to czynią dzisiaj pstrągi i łososie. Nieprzewidziane okoliczności odcięły
je od morza, a zmuszone pozostać w wodach słodkich, rozwijały się nieco inaczej od swoich braci,
prowadzących życie normalne. Coregonus bardzo przypomina śledzia, ale pozbawiony jest
charakterystycznej grzbietowej, łososiowatej płetwy. Spotyka się je głównie w jeziorach
szkockich oraz w jeziorach rzeki Shannon w Irlandji.
Fauna bezkręgowa jest niezmiernie liczna, nie będziemy jej tutaj wyliczali z braku miejsca.
Wśród owadów spotyka się dosyć znaczną liczbę odmian, swoistych dla wysp Wielkiej Brytanji. Chociaż nie są to odmiany endemiczne, ale rozwijały się na tutejszych wyspach inaczej,
niż typy pokrewne na kontynencie europejskim, wytwarzając szereg okazów o cechach cha
rakterystycznych. Dawniej istniał na wyspach motyl (Chrysophanus dispar), który w wielkich
ilościach zamieszkiwał okręgi błotniste, specjalnie w hrabstwach Cambridge i Huntingdon.
Studjum fauny bezkręgowej wysp Wielkiej Brytanji budzi w badaczu europejskim zaintere
sowanie z tego względu, że pod wpływem odcięcia od kontynentu i pod wpływem krzyżowania
wytworzyły się tu niektóre nowe odmiany. Czytelnika, interesującego się tem zagadnieniem,
odsyłam do pracy słynnego przyrodnika angielskiego Alfreda Russela Wallace'a p. t. „Island
life“ (Życie wysp), Londyn 1902.
Na zakończenie przeglądu fauny poświęcimy kilka uwag ssakom morskim. Spotyka się bowiem
na wybrzeżach wysp Wielkiej Brytanji kilka odmian foki, z pośród których foka szara (Halichaerus grypus) ma swoje miejsce pobytu tylko wzdłuż północnych wybrzeży oceanu Atlan
tyckiego, w Szkocji i Skandynawji, głównie zaś wzdłuż wysp Hebrydów i zachodnich brzegów
Irlandji. Rzadko kiedy zapędza się ta odmiana foki do południowych wybrzeży Anglji. Pospolita
jest jeszcze inna odmiana foki, mianowicie Phoca vitulina, spotykana dookoła wysp, szczególnie
zaś wzdłuż wybrzeży Walji. Wśród rzadkich gości, odwiedzających brzegi Wielkiej Brytanji,
wzmiankować jeszcze należy 2 inne odmiany foki, mianowicie Phoca hispida, i fokę kapturowatą
(Cystophora cristata) oraz morsa — konia morskiego (Trichechus rosmarus).
Wśród wielorybów spotyka się wzdłuż, wybrzeży Wielkiej Brytanji wiele gatunków, ale
w rzadkich odstępach. Nieco częściej daje się widzieć wieloryb pospolity (Balaenoptera musculus),
zwykle wyrzucany przez burze na brzegi południowe, oraz mniejszy wieloryb (Balena rostrata) ;
ponadto spotykane są odmiany wieloryba znosem butelkowatym (Hyperoodon rostrata), zamie
szkujące najczęściej okolice wysp Szetlandzkich. Kaszalotów (Physeter mascrocephalus) oraz
wieloryba południowego (B . australis) nie spotyka się wcale wzdłuż wybrzeży Wielkiej Brytanji.
Natomiast częstszym gościem jest delfin pospolity (Phocena communis) oraz inne odmiany
delfina — Grampus criceus i Orea gladiator. D elfiny pospolite widzieć można wzdłuż wybrzeży
południowych, podczas gdy rzadko kiedy spotyka się je w Szkocji, gdzie znów żyje inna
odmiana wieloryba, mianowicie wieloryb pilot ( Globicephalus melas).
R A SY I JĘ Z Y K I
Geneza ludności. — Wpływy obce. — Język angielski. — Języki celtyckie. — Statystyka ludności. — Gę
stość zaludnienia. — Umiastowienie. — Podział zawodowy. — Wyznania. — Oświata.

Ludność, zamieszkująca wyspy Wielkiej Brytanji, jest niejednolita pod względem rasowym.
Przedhistoryczni Brytowie, którzy w czasach prastarych zajęli znaczne połacie Wielkiej Brytanji,
zostali prawie zupełnie bądź wytępieni, bądź pochłonięci przez liczne inwazje ludów kontynentu
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europejskiego. W mniejszym stopniu ulegli temu
wchłonięciu lub wytępieniu Cymbrowie, a to dla
tego, iż zamieszkują oni przeważnie górzyste, mniej
gościnne i trudniej dostępne części wysp. Pomimo
to pierwotne języki Brytów i Cym brów utrzymały
się tylko w dziedzinie nielicznych nazw geogra
ficznych i w imionach własnych. Pierwsze inwa
zje przyniosły na wyspy wielkobrytańskie język
celtycki, który zdobył sobie z biegiem czasu zu
pełne prawo obywatelstwa, chociaż sam uległ w pew
nej mierze wpływom języków miejscowych.
Okupacja rzymska trwała zbyt krótko, aby móc
wywrzeć zasadniczy wpływ na języki miejscowe,
ale pomimo swojej przejściowości odegrała ona
w późniejszym czasie rolę o tyle poważną, iż przy
gotowała grunt dla przyszłej inwazji języków teutońskich (saski, duński, fryzyjski), przeniesionych
na wyspy wielkobrytańskie w V wieku. Teutoni
dość łatwo opanowali wszystkie te dzielnice,
w których Rzymianie zorganizowali administrację,
7. Rozmieszczenie ludności mówiącej językami
.....
, . , vr. ,
celtyckiemi.
1 potrafili narzucie znacznej części ludności Wiel
kiej Brytanji swój język, który, ulegając poczęści
wpływom języków celtyckich i starych Brytów, utworzył podstawę dzisiejszego języka an
gielskiego.
W wieku X I Anglja uległa nowej inwazji, tym razem Normanów (franc.), którzy wprawdzie
nie narzucili Wielkiej Brytanji swojego języka, ale zdołali wprowadzić do niego pewne właści
wości, które dziś jeszcze wyraźnie się ujawniają w języku angielskim.
Język angielski kształtował się więc drogą skojarzenia pierwotnych dialektów anglo-saskich,
zasilonych najpierw pierwiastkami celtyckiemi, następnie zaś łacińskiemi, z językiem starofran
cuskim. Język literacki, który w następstwie przyjął się ogólnie, ustalił się dopiero w czasach
reformacji. W dzisiejszych czasach języki celtyckie zachowały się jeszcze w Walji, zachodniej
części środkowej Irlandji i w północno-zachodniej części Szkocji. Istnieją tam rozległe połacie,
szczególnie w Szkocji oraz w Irlandji, gdzie dziś jeszcze ponad 50% ludności posługuje się
w życiu potocznem językiem celtyckim, zgoła niepodobnym do języka angielskiego (patrz mapka
N r. 7). Języki, będące w powszechnem użyciu, nie mogą wszakże służyć za podstawę do bada
nia rozmieszczenia poszczególnych typów ludności. W tym celu należy się raczej oprzeć na
badaniach antropologicznych.
W neolicie nastąpiła w Wielkiej Brytanji pierwsza inwazja człowieka śródziemnomorskiego
i należy przypuszczać, iż zastał on Wielką Brytanję prawie w stanie pierwotnym, gdyż ludy pa
leolityczne reprezentowane były bardzo nielicznie i nie zdołały zmienić pierwotnego stanu przy
rody. Nie należy zapominać, iż wyspy wielkobrytańskie przechodziły również okres zlodowa
cenia lokalnego (patrz mapka N r. 6), którego ślady jeszcze niezupełnie znikły, gdy na ziemi tej
pojawił się człowiek neolityczny. L u d y pierwotne zamieszkiwały w Anglji przedewszystkiem
okolice pagórkowate i górzyste, unikając nizin. Stopniowo dopiero, w miarę wytrzebiania lasów
na szczytach górskich, posuwały się one nadół ku dolinom, gdzie później uległy wpływom na
stępnych inwazyj. Tern się też tłumaczy, że typ neolitycznego człowieka pochodzenia śródziem
nomorskiego spotyka się dziś jeszcze w najczystszej formie w górskich okolicach Wielkiej Brytanji.
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Antropolog francuski Deniker dzieli śródziemnomorski typ człowieka na dwie grupy, a mia
nowicie: i) śródziemnomorsko-iberyjską albo iberyjsko-wyspiarską: człowiek niski, szeroki,
długogłowy, prognatyczny, śniady, ciemnooki, o owłosieniu czarnem, nieraz nawet kruczem;
2) atlanto-śródziemnomorską lub nadbrzeżną: człowiek wysoki, pośredniogłowy i mniej progna
tyczny niż poprzedni, ciemny brunet.
Antropologowie Broca i Beddoe ustalili następujący kranjometryczny podział kontynentu
europejskiego: 1) okrąg śródziemnomorski, południowy, dolichocephaliczny: przeważnie wzrost
niski, włosy i oczy ciemne, skóra śniada; 2) okrąg centralny, czyli alpejski, brachycephaliczny:
wzrost przeważnie niski, krępy, szatyni; 3) okrąg północny, dolichocephaliczny: wzrost wysoki,
w łosy jasne, oczy niebieskie lub szare. W yspy szerokogłowców, rozrzucone po zachodniej Europie
w kierunku północnym, wskazują na wędrówki narodów z pasa środkowego w kierunku Skandynawji i Wielkiej Brytanji. W yspy takie spotykamy w Ardennach, w Zelandji, w Jutlandji
i w południowo-zachodniej Norwegji. L u d y z środkowego pasa europejskiego wędrowały praw
dopodobnie wzdłuż Renu, a następnie wzdłuż wybrzeża morskiego ku południowi do okolic,
od których wybrzeże wielkobrytańskie niezbyt jest już oddalone. Ujrzano je prawdopodobnie
podczas wypraw rybackich, i na tej podstawie z biegiem czasu rozpoczęła się inwazja.
Pomimo że podstawowe najazdy na Wielką Brytanję szły od południo-zachodu Europy
(dolichocephaliczny okrąg śródziemnomorski) oraz z północo-wschodu Europy (dolicho
cephaliczny okrąg północny), spotyka się jednak w Wielkiej Brytanji pewne okolice, gdzie
przeważa typ brachycephaliczny. T em niemniej naogół stwierdzić możemy, iż typem za
sadniczym w Wielkiej Brytanji, a szczególnie w A n glji, jest wybitny dolichocephalizm. Uwaga
ta stosuje się w szczególności do prowincji K ent i do wschodniej Anglji, okupowanych przez
ludy jutlandzkie i duńskie. Sasi, należący do środkowego pasa europejskiego, zajęli głównie po
łudniowo-wschodnie, a częściowo południowe wybrzeże Anglji. L asy Wealdu i wzgórza Downs
stanowiły jednak przeszkodę do penetracji w głąb kraju, wskutek czego wpływy ich antro
pologiczne uwydatniają się wzdłuż wybrzeży, gdzie dominuje brachycephalizm. Wzgórza te
i lasy przez długie lata były schroniskiem dla ludów pierwotnych, o czem świadczą jeszcze istnie
jące pamiątki kamienne, np. stonehange, gdzie znaleziono ponadto dużo wyrobów bronzowych.
Jasnowłosy typ duński najbardziej utrwalił swoje w pływ y antropologiczne w ujściach rzek
wschodniego wybrzeża, jak Trent i Humber, Tees i Tyne, Forth i T ay, w szczególności
w księstwie Caithness (północna Szkocja) oraz na przyległych Orkadach; również na zachodniem
wybrzeżu daje się zaobserwować wyraźnie w ujściach rzek: Clyde, M ersey, Dee i innych.
Inwazja Normanów, jak wykazały badania Beddoe, pozostawiła mało wpływów antropolo
gicznych na ludności Wielkiej Brytanji, ograniczyła się ona bowiem tylko do pewnej arystokracji
wojskowej, która powróciła do Normandji już po kilku generacjach; ci zaś, którzy pozostali,
pożenili się z kobietami tubylczemi, i chociaż wpływ językowy, przez nich wywarty, był dosyć
znaczny i zdołał się utrwalić, to jednak wpływy antropologiczne były zbyt słabe i nie decydo
wały o ukształtowaniu się rasy narodów Wielkiej Brytanji. W średniowieczu istniała immigracja
z Flandrji i Normandji, składająca się przeważnie z rzemieślników, którzy wprowadzili przemysł
tkacki do Wielkiej Brytanji. Ludzie ci zostali w późnem średniowieczu wzmocnieni przez
hugonotów, którzy stanowili moralną i intelektualną elitę Francji oraz Flandrji. Immigranci
tego czasu stanowią jeszcze dzisiaj poważny element w niektórych starych miastach angielskich,
nazwiska ich przeważnie zostały zanglikanizowane, a oni sami wsiąkli w masę ludności miejscowej.
Żydzi przez długie lata byli wykluczeni z Anglji, wskutek tego nie stanowią tam zbyt poważnego
odsetka ludności, jak to ma miejsce w krajach słowiańskich i w Niemczech. Tem niemniej spo
tyka się czasami w Anglji prawdziwie semickie typy, chociaż rodziny te z punktu widzenia genea
logicznego nie są wcale świadome domieszki izraelickiej.
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W nowszych czasach spostrzegać się daje w Wielkiej Brytanji pewne stopniowe przesunięcie
narodów celtyckich w stronę Anglji. Tłum aczy się ono tern, że typ śródziemnomorski jest bardziej
odporny i lepiej znosi ciężary pracy przemysłowej, aniżeli długonożny blondyn pochodzenia
północnego. Uwaga ta dotyczy w szczególności Cymbrów, zamieszkujących Walję. Przesuwanie
się typów i nazwisk cymbryjskich ku zachodowi poza granice Anglji jest faktem niezaprzeczalnie
stwierdzonym.
L U D N O ŚĆ

Podług spisu z roku 1927 ludność Zjednoczonego Królestwa przedstawiała się, jak następuje:
Gęstość zaludnienia
na 1 km2

Kraje

Ludność

Anglja
Wal ja
Szkocja
Irlandja Północna
W yspa Man
W yspy Normandzkie

37.355.000
2.595.000
4.855.OOO
1.256.000
50.000
93.000

287
125
63

46.204.000
24.076.000

Przeciętna gęstość dla
całego kraju 190.

Razem
w tem kobiet:

93
86
477

Jak widać z powyższej tablicy, gęstość zaludnienia Wielkiej Brytanji naogół jest bardzo znaczna.
G d y jednak rozważymy rozmieszczenie ludności w oświetleniu regjonalnem, wówczas stwier
dzimy, iż zagęszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Widać to dobrze z załączonej mapki
Nr. 8, przedstawiającej gęstość zaludnienia na 1 km2.
Najsłabiej zaludniona jest Szkocja, o ile będziemy uwzględniali przeciętną gęstość dla całego
kraju. Przyczyna tak małego zagęszczenia leży w tern, że znaczna większość Szkocji pokryta
jest niegościnnemi górami i olbrzymie połacie tego kraju, szczególnie na północy, niemal po
zbawione są ludności. Szkocka nizina środkowa natomiast jest zaludniona bardzo gęsto,
szczególnie w okolicach miasta Glasgow. Zagęszczenie ludności w Szkocji wykazuje tak znaczne
kontrasty, iż przeciętna dla całego kraju rzuca fałszywe światło na stan rozmieszczenia ludno
ści. Przekonać się o tem możemy najlepiej, jeżeli rozpatrzymy gęstość zaludnienia poszczegól
nych hrabstw; stwierdzimy wówczas, że niektóre z nich wykazują wprost niezwykłe zagęszcze
nie ludności. Maksymum osiąga hrabstwo Midlothian — 535 na 1 km2, następnie hrabstwo
Renfrew — 482/km2, West Lothian — 270/km2, Lanark i Dumbarton po 237/km2, Clack
mannan 231/km 2 i Fife — 234,/km2, natomiast hrabstwo Argyll wykazuje 10/km2, hrabstwa
Ross i Cromarty po 9/km2, Inverness — 8/km2, a hrabstwo Sutherland tylko 3/km2.
Wynikiem tak krańcowo nierównomiernego rozsiedlenia ludności jest niezwykle silne umiastowienie w okręgach przemysłowych i na równinach, gdzie dla rolnictwa lub hodowli miejsca
prawie niema. Natomiast ludność wiejska, trudniąca się przeważnie hodowlą, zamieszkuje głównie
krainy górskie, które z trudem mogą wyżywić nieznaczną liczbę ludności. Wynikiem takich
warunków jest również i to, że w Szkocji ludność miejska stanowi 78% całego zaludnienia,
podczas gdy na ludność wiejską przypada tylko 2 2 % . Są to zatem stosunki wręcz odwrotne,
aniżeli w Polsce, z tą tylko różnicą, że kontrastowość jest jeszcze większa.
Stolicą Szkocji jest miasto Edinburgh (wymawiaj: Edinboro), liczące 440.000 mieszkańców.
Największem miastem w kraju jest wszakże ośrodek przemysłu Glasgow, leżący nad rzeką Clyde
i liczący 1.090.000 mieszk. W tym okręgu koncentruje się niemal cały wielki przemysł szkocki,
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wskutek czego istnieje tam wiele miast mniejszych, wysoce uprzemysłowionych, jak Paisley —
86.500 mieszk., Greenock — 81.900 mieszk., Clydebank — 46.700 i wiele innych. Trzeciem
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Mapka Nr. 8.

miastem jest Dundee, ośrodek przemysłu lnianego, liczące 176.000 mieszk. Wreszcie wzmian
kować jeszcze należy miasto Aberdeen — 168.000 mieszk. Wszystkie inne miasta mają znacznie
poniżej 100.000 mieszkańców.
Następne miejsce wśród krajów Wielkiej Brytanji pod względem przeciętnej gęstości zalud
nienia zajmuje Irlandja Północna, wykazując przeciętną 93/km2. Chociaż i tutaj rozmieszczenie
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ludności jest nierównomierne, to jednak, nie uwzględniając stolicy tego kraju Belfast, którego
najbliższa okolica wykazuje pewien wzrost zagęszczenia, w pozostałych dzielnicach różnice
są daleko mniej znaczne, aniżeli w Szkocji. Ponadto umiastowienie jest w Północnej Irlandji
bezporównania mniejsze, aniżeli w Szkocji. Oprócz stolicy Belfast, liczącej 415.000 mieszk.,
istnieje w prowincji Ulster tylko jedno nieco większe miasto Londonderry, liczące 45.000 mieszk.
Wszystkie inne osiedla miejskie, chociaż są środowiskami nieraz intensywnego uprzemysłowienia,
Z punktu widzenia liczby ludności na wyróżnienie nie zasługują.
Inne warunki ludnościowe istnieją w Walji, gdzie przeciętna wykazuje 125/km 2. Wprawdzie
i tutaj różnice pomiędzy poszczególnemi hrabstwami są bardzo znaczne, ale minimum nie jest
tak zaakcentowane, jak w Szkocji, ponadto zaś rzadko zaludnione okolice nie obejmują tak roz
ległych przestrzeni.
Południowa, nadmorska okolica Walji jest krainą intensywnego górnictwa i dosyć wysoko
postawionego przemysłu. T o też nie może się wydać dziwnem, że centrum tego, tak silnie tutaj
pulsującego życia gospodarczego, hrabstwo Glamorgan, wykazuje wyjątkowe zagęszczenie lud
ności, dochodzące do 595/km2. Po nim następuje Flin tsh ire— 156/km2, wszystkie zaś następne
księstwa Walji mają zagęszczenie w wysokości kilkudziesięciu mieszkańców na 1 km2.
Wyróżnia się tutaj tylko jedno księstwo Radnor, w którem minimum zagęszczenia osiąga wyjąt
kowo, jak na Walję, niską liczbę 19/km2.
Jeżeli chodzi o cale kraje, to Anglja należy do najgęściej zaludnionych okręgów świata, wy
kazując przeciętną 287/km2. Nawet Belgja, będąca wzorem gęstego zaludnienia, wykazuje prze
ciętnie tylko 245 mieszk. na 1 km2. W Chinach tylko jedna prowincja Kiang-su przewyższa prze
ciętną gęstość zaludnienia Anglji, wykazując 338/km2. W Indjach Angielskich w najgęściej
zaludnionych okolicach tylko jedna prowincja stołeczna Delhi wykazuje 318/km 2, podczas
gdy przeciętna dla prowincyj indyjskich, obejmujących również najgęściej zaludnione części
tego kraju, wynosi 87/km2.
G d y jednak przyjrzymy się przeciętnemu zaludnieniu niektórych prowincyj angielskich,
to wówczas stwierdzić musimy, że osiągają one maksyma nienotowane nigdzie, z wyłączeniem
oczywiście okręgów miejskich. Naprzykład hrabstwo M iddlesex wykazuje przeciętną 2.082/km2,
zaś księstwo Lancashire — 1.019/km 2. Są to oczywiście wyjątki, ale poza tern istnieje w Anglji
cały szereg hrabstw, mających od 300 do 500 i wyżej mieszkańców na jednym kilometrze kwadra
towym. Tak np. Durham wykazuje 563, Yorkshire i W est-Riding — po 443, Staffordshire — 450,
Surrey — 492, Warwickshire — 567 mieszkańców na r km2. Najmniejsze zaludnienie wykazuje
hrabstwo Westmoreland, leżące w północno-zachodniej Anglji w górach Kam bryjskich, mające
tylko 32/km2. Stanowi ono jednak absolutny wyjątek w Anglji. D la całości zaznaczyć należy,
że w granicach Londynu mieszka na 1 km2 przeciętnie 15 .2 33 mieszkańców.
Podobnie jak w Szkocji środkowej, umiastowienie w Anglji jest niezwykle intensywne, nawet
bardziej jeszcze aniżeli w Szkocji, przyczem wykazuje ono ciągłą tendencję zwyżkową. W r. 19 2 1
stanowiło 79 ,3% .
Największem miastem Anglji jest oczywiście Londyn, który w granicach poszerzonych
liczy przeszło 8.200.000 mieszk. (dane za rok 1930). Liczba ta nie obejmuje wszakże szeregu
większych i mniejszych miąst, leżących w najbliższej okolicy Londynu, wśród których wzmian
kować należy West-Ham, liczące 316.000 mieszk., oraz Croydon (216.000 mieszk.), znane
Z tego, że leży tam lotnisko londyńskie. Poza Londynem jedynem miastem miljonowem Anglji
jest odniedawna Birmingham, ośrodek wyrobów metalowych, którego ludność w 19 3 1 r.
przekroczyła miljon, osiągnąwszy liczbę 1.002.500 mieszk. Liverpool, największy port Anglji
po Londynie, ma 863.000 mieszk., a leżący wpobliżu niego M anchester, centrum przemysłu
bawełnianego, liczy 767.000 mieszk. Stolica stali Sheffield liczy 523.000 mieszk. Z głównych
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ośrodków przemysłu wełnianego Leeds posiada 483.500 mieszk., a Bradford — 298.000 mieszk.
Wzmiankować jeszcze należy o centrum koronkarstwa i wyrobu firanek, mianowicie mieście
Nottingham, liczącem 268.000 mieszk. Wśród portów interesuje nas specjalnie Newcastle on
Tyne, mające 285.000 mieszk., dalej Portsmouth — 250.00 mieszk., Plymouth — 208.500
i Southampton — 176.000 mieszkańców. Z pośród miast mniejszych wzmiankujemy dwa hi
storyczne ośrodki nauki, a mianowicie Cambridge — 67.000 i O xfo rd — 81.000 mieszk.
P r z y r o s t n a t u r a ln y w Wielkiej Brytanji wynosi 5,5°/oo- W idzimy zatem, iż zbliża się on
do krajów o niższym przyroście naturalnym. D la porównania podajemy przyrost naturalny
Francji (i,7°/00) i Polski (15,9 % ,,).
Należy tu z naciskiem podkreślić, że przyrost naturalny jest w Wielkiej Brytanji bardzo nie
równomierny. W okolicach przemysłowych o gęstej ludności jest on znacznie mniejszy, aniżeli
w rzadziej zaludnionych okręgach rolniczych.
P o d z ia ł lu d n o ś c i pod względem z a w o d o w y m jest wyraźnem odbiciem typu gospodar
czego Wielkiej Brytanji. Na każdych 100 mieszk. tylko 8,6% pracuje w rolnictwie; przemysł
i górnictwo natomiast zatrudnia 5 8 ,1% , zaś handel i komunikacje 13 ,6 % . Inne zawody, jak
służba państwowa, armja, marynarka, wolne zawody i służba domowa oraz rybołówstwo, zatrud
niają w Wielkiej Brytanji dość znaczną ilość ludności, bo 19 ,7 % .
S t r u k t u r a w y z n a n io w a wykazuje dosyć daleko idącą heterogenję, chociaż w niektórych
krajach państwa, a przedewszystkiem w Anglji, heterogenję tę wywołują nietyle różnice za
sadnicze, ile podział na sekty kościołów ewangelickich.
Kościołem głównym w Anglji i Walji jest kościół protestancki episkopalny, powszechnie
zwany anglikańskim, który w tych krajach liczy 5.400.000 członków. Na czele tego kościoła
stoją trzej arcybiskupi: Canterbury, York i Walji, oraz 46 biskupów.
Oprócz tego są reprezentowane następujące wyznania ewangelickie: metodyści wesłeyańscy,
pierwotni, połączeni i niezależni oraz Związek Reform y Wesleyańskiej. Wszystkie te kościoły,
razem wziąwszy, obejmują w Anglji i Walji około 2.400.000 członków.
Ponadto istnieją tu kościoły: kongregacjonalistów, liczący 1.727.000 członków, baptystów
(1.382.000 czł.), prezbiterjan, metodystów, kalwinów i kilku mniej ważnych sekt.
Kościół rzymsko-katolicki liczy w Anglji i Walji mniej więcej 1.900.000 członków. Wyznanie
katolickie posiada 4-ch arcybiskupów, z pośród których jeden jest kardynałem, i 13 biskupów.
Żydów w Anglji i Walji jest około 300.000.
W Szkocji kościołem urzędowym jest kościół prezbiterjański, w którym nie istnieje żadne
stopniowanie hierarchiczne, wskutek czego wszyscy księża-pastorowie są sobie równi. Poszcze
gólne gminy tego kościoła łączą się w prezbiterja, których jest 84. Naczelną władzą wyznania
jest walne zebranie delegatów prezbiterjów, składające się z 750 członków i odbywające się za
zwyczaj w maju każdego roku.
W roku 1900 nastąpiło ponadto połączenie wolnego kościoła szkockiego z odłamem prezbi
terjan kościoła szkockiego, zwanego związkowym. T e dwa kościoły utworzyły nowe wyznanie
pod nazwą Zjednoczonego Wolnego Kościoła Szkockiego. Kościół ten liczył w roku 1927 prze
szło 536.000 członków. Poza tern pewna nieznaczna część ludności Szkocji zalicza się do najroz
maitszych sekt, tych samych, które istnieją w Anglji.
W Szkocji kościół katolicki, posiadający tam 2 arcybiskupów i 4 biskupów, reprezentowany
jest dosyć licznie, bowiem około 600.000 mieszkańców należy do kościoła rzymsko-katolickiego.
O ś w ia ta . W roku 1927 w Anglji i Walji było 20.723 powszechnych szkół elementarnych,
mogących pomieścić przeszło 7 miljonów uczniów; zapisanych i uczęszczających było wszakże
tylko 5.603.654. Personel nauczycielski obejmował 169.702 osoby. Ponadto istniało w Anglji
555 szkół specjalnych, pośród których 75 szkół dla ślepych, 49 dla głuchych, 19 2 dla niedorozwi
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niętych oraz 6 dla dzieci-epiłeptyków. W szkołach dla niezamożnych dzieci są stale dokarmiane,
przyczem w roku 1927 wydano przeszło 65 miljonów obiadów. Szkolnictwo początkowe jest w rękach
gmin i osób prywatnych. Wydatki gminne, przeznaczone na ten cel, wyniosły w Anglji w roku 1927
58.375.000 Ł ., w Londynie zaś ponadto 9.879.000 Ł . W Szkocji istniało 2.896 szkół elementar
nych, mogących pomieścić 868 tysięcy uczniów i uczenie. Szkolnictwo średnie i zawodowe
Anglji i Walji, rozpoczynające się od naszej klasy 6-tej gimnazjalnej, obejmuje 1.7 53 szkół, z po
śród których 1.3 0 1 szkół otrzymuje subsydja bądź rządowe, bądź gminne. Liczba uczniów wynosiła
223.500, uczenie 201.000, razem 424.500, liczba zaś nauczycieli 19.600. Pośród szkół zawo
dowych dominują szkoły techniczne średnie. Ponadto są szkoły handlowe, szkoły sztuk pięknych
i gospodarstwa domowego.
Szkolnictwo wyższe obejmuje w Anglji 1 1 uniwersytetów, z któremi połączone są fakultety
politechniczne; w Szkocji istnieją 4 uniwersytety, wszystkie bardzo stare, w Walji zaś jeden,
rozrzucony po kilku miejscowościach. Pośród angielskich tylko dwa uniwersytety, Oxford i Cam
bridge, są stare, uniwersytet w Durham założony był w 18 3 1 roku, londyński w 1836, manchesterski w 1880, pozostałe zaś po 1900. Liczba studentów w Anglji i Szkocji wynosi 47.500,
liczba zaś profesorów i wykładających 4.839. Poza wzmiankowanemi uniwersytetami istnieją
jeszcze fakultety, których jest dość dużo, rozrzuconych po całym kraju, oraz 8 szkół wyższych
gospodarstwa wiejskiego. We wszystkich prawie uniwersytetach i wyższych uczelniach kobiety
obecnie przyjmowane są na studja na równych prawach z mężczyznami. W Oxfordzie wszakże
dopiero od roku 1920. Pomimo to jednak istnieje cały szereg colleges (wyższych instytutów),
przeznaczonych specjalnie dla kobiet.
U S T R Ó J P O L IT Y C Z N Y
Charakter ustroju konstytucyjnego. — Władza wykonawcza. — Skład parlamentu. — Parlament Irlandji
Północnej.

Brzmienie oficjalnej nazwy państwa: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanji i Irlandji
Północnej, wskazuje już samo przez się na to, iż mamy do czynienia z jednostką polityczną wpraw
dzie nie związkową, jednak składającą się z poszczególnych części, korzystających z autonomji
o różnym stopniu. M am y tu na myśli zasadnicze części składowe Wielkiej Brytanji, mianowicie
Anglję, Walję, Szkocję oraz Irlandję Północną.
Zjednoczone Królestwo jest w zasadzie monarchją konstytucyjną, ale właściwie pisanej
konstytucji nie posiada. Prawo mieszkańców do udziału w rządach w drodze parlamentarnej
oparte jest bowiem nie na jednym akcie, zwanym konstytucją, na którym zwykle opiera się ustrój
polityczny państw, lecz na całym szeregu poszczególnych praw, nietylko pisanych, lecz w znacznej
części zwyczajowych. Jak widzimy, ustrój tego państwa jest jedyny w swoim rodzaju. Ludność
bowiem cieszy się z daleko idących swobód parlamentarnych i bierze żywy udział w rządzeniu
krajem, pomimo że właściwie konstytucji niema.
Władza wykonawcza leży w ręku króla, który jednocześnie przyjmuje tytuł cesarza In d yj1.
Władzę swoją wykonywa król za pośrednictwem gabinetu, na czele którego stoi prezes rady
ministrów. Stanowisko to nie jest honorowane i sprawowane bywa zawsze przez jednego z mini
strów z teką, przeważnie przez ministra finansów (First lord of the Treasury). Rada ministrów
składa się z 20 członków o najrozmaitszych tytułach. Charakterystyczną cechą ustroju politycz
nego Wielkiej Brytanji jest zupełnie ściśle przeprowadzony rozdział pomiędzy rządem poli
tycznym a cywilną służbą wykonawczą. Na czele ministerstw, zwanych często w Anglji depar
tamentami, a czasem „urzędam i“ , stoją stali kierownicy, których stanowisko odpowiada mniej
1 Następca tronu przyjmuje tytuł „księcia Walji“ , drugi syn króla zaś tytuł „księcia Yorku“
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Pałac Buckingham; rezydencja króla w Londynie.
Fot. z : Judges* Ltd. „ This C ity".

więcej zajmowanemu przez naszych podsekretarzy stanu. Ministrowie natomiast są tylko jednost
kami politycznemi i reprezentują interesy powierzonych im resortów przed rządem i parlamen
tem ; ze zmianą rządu wszyscy ministrowie ustępują, na czele administracji zaś stoją podsekre
tarze stanu i dyrektorowie departamentów, bardziej niezależni od chwilowo urzędującego mi
nistra, aniżeli w Polsce.
Parlament Wielkiej Brytanji jest dwuizbowy i składa się z izby wyższej, tzw. izby lordów
(House of Lords), oraz izby niższej, tzw. izby gmin (House of Commons). Skład izby wyższej
jest niezwykle oryginalny i opiera się znów na prawie zwyczajowem. Izba lordów liczy obecnie
728 członków, podczas gdy pełna jej liczba wynosi 740. Członkowie izby lordów korzystają
z tytułu parów (peers) i dzielą się na: 1) dziedzicznych, 2) mianowanych przez króla personalnie,
3) wstępujących do izby z tytułu urzędowego, a mianowicie sędziowie Sądu Najwyższego (Law
Lords), arcybiskupi Canterbury i Yorku oraz 24 biskupów, 4) członkowie z wyboru, lecz doży
wotni ; do tych należą parowie irlandzcy w liczbie 28, 5) członkowie z wyboru na czas trwania
parlamentu; do nich należą parowie szkoccy w liczbie 16.
Urząd marszałka izby lordów spełnia lord kanclerz (Lord Chancellor), mający prawo do ko
rzystania z tytułu ministra.
Izba gmin składa się z 625 członków (a więc mniej niż izba wyższa). Wchodzą do niej repre
zentanci hrabstw, miast i uniwersytetów, wybierani na podstawie bardzo skomplikowanej ordy
nacji wyborczej. Czynne prawo wyborcze posiada pełnoletni mężczyzna (21 lat), odpowiadający
pod względem materjalnym lub intelektualnym pewnym, ściśle określonym wymogom. Od r. 19x8
dopuszczone zostały do głosu również kobiety po ukończeniu 30 lat życia. Czynne prawo wy
borcze przysługuje w Wielkiej Brytanji mniej więcej połowie ludności. Bierne prawo wyborcze
do izby gmin przysługuje mężczyznom pełnoletnim i od roku 19 18 kobietom 30-letnim. Pierwsza
kobieta weszła do parlamentu jako poseł w grudniu 19 19 roku. Pozbawieni biernego prawa
wyborczego są, oprócz wyłączeń powszechnie stosowanych, osoby duchowne wszystkich wyznań
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Gmach parlamentu w Londynie.
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i dostawcy rządowi; urzędnicy i policja nie mogą być wybrani w tych okręgach, gdzie sprawują
swój urząd.
Zaznaczyć należy, iż Irlandja Północna od roku 1920 posiada oddzielny parlament i rząd.
Parlament składa się z senatu, liczącego 26 członków, z których 2 wchodzi ex officio, 24 zaś
z wyboru, oraz z izby gmin, obejmującej 52 członków z wyboru. Prawa parlamentu irlandzkiego
są jednak w niektórych dziedzinach ograniczone na rzecz parlamentu imperjalnego.
RO LN IC T W O
Rodzaje gleb i ich rozmieszczenie. — Torfowiska.

Rolnictwo jest odzwierciedleniem trzech czynników: gleby, klimatu i pracy ludzkiej, czyli
kapitału.
Jak wiadomo, gleby są przedewszystkiem wynikiem podłoża geologicznego; ponieważ jest
ono w Wielkiej Brytanji wysoce urozmaicone, przeto gleby tego kraju są różnorodne. W ystępują
one w najrozmaitszych rodzajach, poczynając od piasków i skał nieurodzajnych, a kończąc na
żyznych mułach i czarnoziemach. N a rozległych przestrzeniach spotykamy podłoże granitowe,
nie dające korzystnych warunków do rozwoju rolnictwa, gdyż tworzy gleby przeważnie ubogie
w składniki odżywcze. Wyjątek stanowią te okolice, których zwietrzałe granity zawierają krzemian
wapnia i magnezu. Skały bazaltowe dają gleby żyzne, ale, niestety, spotyka się je tylko w nie
zbyt rozległych skupieniach w Anglji północno-zachodniej, Szkocji południowej, na Hebrydach
i w Irlandji Północnej. Utwory kambru, tworzące ubogie gliny, nie nadające się pod uprawę,
znajdują się w zachodniej części Walji. Sylur zaś, tworzący gleby lekkie, zajmuje rozległe
obszary w Wielkiej Brytanji, w Walji i w południowej Szkocji. Nierównie większe znaczenie mają
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gleby, powstałe na podłożu dewońskiem. Należą do nich urodzajne ziemie wapniste w Devon
shire i w Kornwalji oraz czerwone piaskowce południowej Walji, dające naogół plony mniejsze.
Często wszakże występują na nich pokłady próchnicy, powodując znaczne wzmożenie urodzaj
ności.
W Szkocji gleby krzemianowe systemu dewońskiego są naogół żyzne, choć bardzo nierówno
mierne. Najżyźniejsze występują dookoła zatoki M oray, gdzie aż do 58° szerokości płn. upra
wiana jest pszenica. Większe połacie obejmują te gleby w Szkocji środkowej, gdzie głównie
ciągną się pasem od Firth of Clyde do Firth of T ay.
G leby, powstałe na podłożu systemu karbońskiego, są zazwyczaj nieurodzajne i posiadają
znaczenie jedynie jako pastwiska. Spotyka się je w Anglji środkowej i wschodniej, w Szkocji
południowej oraz w Walji południowej.
Z systemu permskiego występują czerwone piaskowce, przypominające utwory dewonu.
G leby, powstałe ze zwietrzenia tych piaskowców, wybitnie krzemianowe, są przeważnie lekkiemi
glinkami, nadającemi się do uprawy; występują one w małych skupieniach w hrabstwie połu
dniowego Lancashire, w Walji północnej i w Szkocji w Ayrshire i Dumfries.
W ytwory ery mezozoicznej i cenozoicznej spotyka się przeważnie w A n glji; natomiast w Szkocji
prawie ich niema.
G leby, powstałe ze zwietrzenia piaskowców triasowych, należą do najurodzajniejszych w całej
Wielkiej Brytanji. Pokrywają one rozległe przestrzenie w Anglji środkowej. Są to przeważnie
gleby krzemianowe o typie podobnym do polskich bielic, chociaż w niektórych okolicach (Staf
ford, D erby, Cheshire, Leicester) zawierają wapień i tworzą margle. W niektórych hrabstwach,
jak Cheshire, Somerset, Gloucester, trias tworzy ziemie ciężkie, gliniaste, nie nadające się pod
uprawę zbóż i przeważnie zajęte pod pastwiska.
Pasmo gleb, powstałych ze zwietrzałych utworów systemu jurajskiego, ciągnie się od Dorset
na południe przez całą Anglję środkową, aż do wybrzeży księstwa York. G leby te pod wzglę
dem jakości są bardzo niejednolite: od ciężkich nieprzepuszczalnych glin w hrabstwach
Dorset i Leicester przechodzą w lekkie glinki o dużej zawartości wapnia w Sommerset
i Gloucester lub w ciężkie, bardzo żyzne ziemie pszeniczne, zwane cornbash, w Anglji po
łudniowej i środkowej. G leby systemu jurajskiego przeważnie uprawiane są jako ziemie orne,
i tylko ziemie wybitnie ciężkie pozostawia się pod uprawę łąk, na których w Lincolnshire roz
winęła się wysoko hodowla owiec ras długowełnistych.
Szeroki pas gleb formacji kredowej biegnie od Dorset w południowej Anglji w dwóch kie
runkach, mianowicie: przez hrabstwa Hampshire, Sussex i K ent na wschód oraz przez Berk
shire, Hertford i Norfolk ku północo-wschodowi. W niektórych okolicach, jak North i South
Downs, pokłady kredowe pokryte są przez młodsze utwory i tworzą gleby o dużej zawartości
wapnia. Natomiast pagórkowate tereny wschodniej części hrabstwa Sussex, pochodzące z systemu
kredowego, tworzą przeważnie rozległe nieużytki. Nie nadają się również do uprawy nieprze
puszczalne i ubogie w wapień gliny, aczkolwiek drenowane i dostatecznie zasilane nawozami,
zwłaszcza wapnem, dają żyzne pola uprawne. Ziemie tego rodzaju spotyka się w hrabstwie
Kent i nadają się one specjalnie do plantacji chmielu oraz pod sady owocowe.
Najmłodsze utwory kredowe ciągną się jako łańcuchy wzgórz od Dorset do wybrzeży N or
folku. Na wzgórzach tych rośnie wprawdzie krótka, ale bardzo pożywna trawa, która umożliwiła
rozwinięcie się tam intensywnie prowadzonych gospodarstw hodowlanych.
Utwory trzeciorzędu występują w hrabstwie Hampshire i ciągną się łukowatym pasem na
płn.-wschód ku hrabstwom Norfolk i Suffolk. W okolicach Londynu są gleby nieurodzajne,
ciężkie do uprawy, i dlatego w hrabstwie M iddlesex łąki i pastwiska obejmują około 7 5 % , zaś
w Essex przeszło połowę ogólnego obszaru. Rzadko rozrzucone lekkie gleby gliniaste są żyzne
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i doskonale nadają się do uprawy zbóż, zaś ciężkie gliny, piaski oraz żwiry należą do najuboż
szych gleb Anglji.
Z okresu lodowcowego pozostało w Anglji, zwłaszcza na wschodnich wybrzeżach w hrab
stwach Suffolk, Norfolk, Lincoln, York, mnóstwo wzgórz i moren, które pokryły pokłady
starszych okresów, powodując niejednokrotnie zubożenie ziemi. W Szkocji głazy narzutowe
i moreny polodowcowe spotyka się na wyżynie południowej.
Utw ory z okresu polodowcowego nie występują nigdzie w większych skupieniach. Tworzą
one najczęściej gleby piaszczyste lub żwirowate; pomieszane z utworami starszych formacyj
geologicznych dają dobrą, urodzajną ziemię. Są one rozpowszechnione zwłaszcza w Szkocji
środkowej, pomiędzy Firth of Forth i Firth of Clyde, oraz w Anglji południowej, gdzie są zmie
szane z utworami karbonu.
G leby aluwjalne występują głównie w dolinach rzek, a miejscami tworzą gniazda, powstałe
w płytach pojeziornych. Największe obszary aluwjów znajdują się w hrabstwach: Cambridge,
Huntingdon i N orfolk; są one przeważnie uprawiane jako ziemie orne, oile zaś zawierają zbyt
wiele wilgoci, pozostawia się je pod łąki i pastwiska.
W Anglji rozległe przestrzenie zajęte są przez torfowiska. Rozmaitym uczonym zdawało się,
iż torfowiska angielskie znajdują się w stanie szybkiego zaniku, tymczasem Elgee F . w dziele
„T h e Moorlands of North-eastern Yorkshire, their natural history and origin“ , London 19 12 ,
wykazał, że cały szereg torfowisk angielskich, szczególnie w okręgu Cleveland i hrabstwie York,
ma charakter zupełnie stały i normalnie się rozwija.
Pomimo tak znacznego bogactwa, skrzętnie eksploatowanego w Niemczech, Szwecji, Holandji,
a nawet Rosji i wielu innych krajach, biednych w paliwo mineralne, leży ono w Anglji prawie
zupełnie odłogiem. Powodem tego jest bliskość i obfitość węgla kamiennego, który można wszę
dzie bez trudu otrzymać tam, gdzie są torfowiska.
U Ż Y T K O W A N IE Z IE M I
Rozmieszczenie ziemi ornej, łąk i pastwisk. — Zasiąg uprawy najważniejszych płodów rolnych.

Nietylko badacza, ale nawet przeciętnego podróżnika uderzy w Anglji okoliczność, że mała
tylko część powierzchni ziemi użyta jest pod rolę, natomiast znaczna jej część oddana
jest pod pastwiska. Złożyło się na to wiele okoliczności, które z biegiem setek lat przyczyniły
się do nadania temu krajowi jego dzisiejszego wyglądu. M ylnem jednak byłoby przypisywanie
dzisiejszego stanu rzeczy wyłącznie tylko działalności człowieka. Przyczyniły się tu również
przewodnie cechy fizyczne podłoża oraz klimat, niebardzo korzystny dla rolnictwa.
Charakteryzuje Wielką Brytanję prawie zupełny brak lasów, które w dzisiejszych czasach
pokrywają zaledwie 4 % ogólnej powierzchni Wielkiej Brytanji; w Irlandji właściwej obszar,
zajęty przez lasy, spada nawet do 1 % . Niewątpliwie człowiek przyłożył tu rękę, ale również
sama przyroda nie daje warunków, sprzyjających tworzeniu się drzewostanu.
Z powodów klimatycznych, politycznych i komunikacyjnych rolnictwo nie ma w Wiel
kiej Brytanji tak doniosłego znaczenia, jakby się spodziewać należało, zważywszy gęste zalud
nienie kraju. Przeszkadza rolnictwu przedewszystkiem znaczna wilgotność powietrza i deszcze,
spadające w ciągu całego roku mniej więcej równomiernie w dłuższych okresach czasu. Nawet
bardzo znaczne ilości opadów atmosferycznych mogą być nieszkodliwe dla rolnictwa, o ile de
szcze padają tylko w ciągu pewnego krótkiego okresu czasu. G d y jednak zbyt wiele deszczu
spada zarówno w czasie zasiewów, jako też w czasie zbiorów, wówczas rolnik znajduje się
nieraz w kłopotliwem położeniu, i samo dojrzewanie zbóż postępuje opornie. Skądinąd znowu
właśnie taki klimat o stałej wilgotności, pozbawiony mrozów lub poważniejszych opadów śnież
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nych, sprzyja niezwykle ho
dowli zwierząt domowych,
które w ciągu całej zimy
paść się mogą na otwartem
powietrzu. T e okoliczności
spowodowały, że rolnictwo
Wielkiej Brytanji zajmuje
stosunkowo nieznaczne ob
szary. Zjawisko to spotęgo
wane zostało z biegiem
czasu łatwością produkcji
zbóż na wielkich, często
O
700km
dziewiczych obszarach ko■ I ponad 50 X m od 37.5- 50 X m od 25 - 37.5 X
lonij wielkobrytańskich, któ
ED o d 12.5-25% □ p o n iż e j 12,5X
re, produkując taniej i le- 10. Rozmieszczenie ląk i pastwisk
9. Rozmieszczenie ziemi ornej.
piej, przy łatwości przewozu
tłustych.
do kraju macierzystego ro
biły rolnictwu jego groźną konkurencję, obniżając ceny poniżej granic opłacalności.
Wyżej wymienione okoliczności spowodowały, iż Wielka Brytanja tylko około 3/5 całej po
wierzchni ziemi zużywa pod rolnictwo i łąki. W Anglji właściwej stosunek ten osiąga 7/10, w Walji
zaś spada do 50 % , a w Szkocji nawet do 2 5 % . Natomiast podmokłe torfowiska i bagna (moors)
zajmują w Szkocji prawie połowę całej powierzchni, przyczem niektóre z nich obejmują prze
strzeń, dochodzącą do 1.000 km2. Rozmieszczenie ziemi ornej w poszczególnych hrabstwach
W. B r. przedstawia nam mapka N r. 9.
Stosunek łąk i pastwisk do roli w Anglji właściwej wyraża się w okrągłych liczbach cyframi 3 :2,
w Szkocji zaś 3 :1 , a w Walji nawet 4 :1 . Jeśli ogólny obszar ziemi, użytej przez rolnictwo, okre
ślim y w Wielkiej Brytanji i Irlandji Północnej na 10.356.000 ha (1927 r.) i przyjmiemy tę liczbę
Za 10 0 % , to wtedy na ziemie orne przypadnie 4 0 ,3% , przyczem odsetek ten obejmuje również
łąki uprawne, na pastwiska stałe zaś przypadnie 59 ,7% . Ten ostatni odsetek w Irlandji właściwej
jest jeszcze wyższy. Dodać należy, iż rozmieszczenie obszarów łąkowych i pastwiskowych jest
nierównomierne. Największe przestrzenie zajmują one na południo-wschodzie, ale na północ
od rzeki Tam izy, na południo-zachodzie — na półwyspie Kornwalji oraz w Szkocji po
stronie wschodniej w okolicach zatok Forth i T ay, a więc pomiędzy miastami Edymburgiem
i Dundee.
Pomimo opisanych wyżej okoliczności, stan kultury rolnej jest w Wielkiej Brytanji wyjątkowo
wysoki. Produkcja bowiem z hektara wyższa jest jedynie w Belgji i D anji, i to tylko dla niektórych
produktów rolnych.
N a poparcie tego podamy cyfry wydajności z hektara dla poszczególnych płodów rolnych
za rok 1929:

Dane w kwintalach metr.
Kraje

Anglja
Szkocja
Irlandja Północna

Pszenica

24,2
25
21

Jęczmień

22,6
21
20

Owies

Ziemniaki

2 1 ,1

180,7

17
20

154
13 3

Buraki cukr.

2 18 ,8
400
434
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D la porównania przeciwstawimy dane Wielkiej Brytanji i Polski za lata 1927— 19 28 :
Kraje

Wielka Brytanja
Polska

Pszenica

Jęczmień

Owies

Ziemniaki

Buraki cukr.

19 27— 1928

X927— 1928

1927— 1928

19 27— 1928

1927— 1928

22
13

23
12,5

18.9
20,7 ! 15 1,4 18 1,4
20,5
2 1,7
12.9
12 ,3 13 2
110 ,7
13 ,2
13 ,2
(w kwintalac 1 metrycznych z 1 ha)

189,5
179,2

204,4
209,5

Plony Wielkiej Brytanji należą do najwyższych w całej Europie, tłumaczy się to wszakże
nietylko wysokim stopniem kultury rolnej, gdyż wiele innych państw europejskich stosuje
uprawę jeszcze racjonalniejszą i intensywniejszą, lecz przedewszystkiem tern, iż uprawę zbóż,
a w szczególności pszenicy, ogranicza się do terenów najbardziej urodzajnych.
Rozpatrując zasiąg uprawy poszczególnych najważniejszych płodów rolnych, stwierdzamy
co następuje:
P s z e n ic a . Ogólny obszar pod uprawę pszenicy wynosił w roku 1929 — 559.700 ha, z czego
przeszło 96% przypadło na Anglję i południową Walję. Najbardziej rozpowszechniona jest
uprawa we wschodnich i południowo-wschodnich hrabstwach Anglji. W wymienionych hrab
stwach pszenica zajmuje od 15 % do 20% ogółu powierzchni uprawnej. W zachodnich częściach
Anglji uprawa pszenicy ma o wiele mniejsze znaczenie, w Szkocji zaś ogranicza się zaledwie
do kilku hrabstw wschodnich. Tłum aczy się to niekorzystnemi warunkami klimatycznemi i bra
kiem odpowiednich gleb.
Produkcja pszenicy w roku 1929 wyniosła 1.346.000 tonn. Pod względem wytwórczości psze
nicy Wielka Brytanja daleka jest od samowystarczalności; spożycie jest bardzo wysokie i waha
się około 160 kg na głowę rocznie, ponieważ zaś kraj produkuje ilości stosunkowo niewielkie,
przeto import jest znaczny (w roku 1929 — 5.678.000 tonn).
Ję c z m ie ń . Po pszenicy najbardziej rozpowszechnionem w Anglji zbożem jest jęczmień.
Wprawdzie zastosowanie jego, jako zboża jadalnego, ogranicza się tylko do Szkocji, gdzie placki
jęczmienne stanowią pokarm ubogiej ludności, tern niemniej produkcja jego stale wzrasta ze
względu na potrzeby piwowarstwa i przemysłu spirytusowego; ponadto służy tu jęczmień za
pokarm dla zwierząt domowych.
Obszar uprawy jęczmienia w 1929 r. wynosił 495.329 ha, z czego na samą Anglję przypada
około 7 5 % . W porównaniu do produkcji przedwojennej ilość wyprodukowanego obecnie jęcz
mienia jest znacznie mniejsza; tłumaczy się to tern, iż powojenna produkcja piwa w Wielkiej
Brytanji zmniejszyła się w porównaniu z okresem przedwojennym (19 14 r. — 56 miljonów hl;
1926 r. — 36 miljonów hl). Najbardziej odpowiednia dla uprawy jęczmienia jest gleba lekka,
szczególniej glinka z domieszką wapnia. Ziemie takie spotyka się przeważnie w Anglji wschodniej.
Ponieważ spożycie wewnętrzne stanowiło w r . 1929 — 1.725.000 tonn, produkcja zaś krajowa
1.117 .0 0 0 tonn, przeto niedobór w wysokości 608.000 tonn Wielka Brytanja musiała pokryć
importem z zagranicy.
O w ie s. Produkcja owsa obejmuje w Wielkiej Brytanji obszary znacznie większe, niż pszenica
i jęczmień. Pomimo to owies posiada znaczenie przeważnie tylko jako pokarm dla zwierząt
domowych. Ogólny obszar pod uprawę owsa wynosił w roku 1929 — 1.108.069 ha. Jako zboże
mniej wybredne, z punktu widzenia na glebę i klimat, owies uprawiany jest równomiernie we
wszystkich krajach Wielkiej Brytanji, ale w niektórych hrabstwach, szczególnie we wschodniem
księstwie Yorku oraz w hrabstwie Aberdeen w Szkocji, poświęca mu się od 60 do 7 5 % ogółu po
wierzchni ziemi uprawnej.
Produkcja krajowa w r. 1928 wynosiła 2.463.000 tonn. Pod względem produkcji owsa Wielka
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Brytanja jest prawie samowy
starczalna, wskutek czego przy
wóz w r. 1928 wyniósł tylko
366.000 tonn.
Ż y t o jest zbożem prawie
wcale nieprodukowanem w W.
Brytanji. Nieznaczne obszary
zasiewa się żytem w Szkocji
i w Irlandji, ale zboże to służy
wyłącznie tylko do pędzenia al
koholu.
Z ie m n ia k i mają w Anglji
znaczenie poważne, gdyż pro
dukowane są nietylko jako
pokarm podstawowy dla lud
ności niezamożnej, ale także
jako surowiec dla przemysłu
krochmalniczego i spirytuso
wego. T e dziedziny przemy
słu są wszakże w Anglji
niebardzo rozwinięte, wobec czego uprawia się ziemniaki
głównie
na spożycie.
Z ogólnej powierzchni 268.720 ha, zajętej pod uprawę ziemniaków w roku 1929, na Anglję
i Walję przypada 210.040 ha, na Szkocję i Ulster zaś 58.680 ha. Produkcja krajowa wyniosła
w roku 19 2 8 — 5-79° ty3- tonn. Chociaż pod uprawę kartofli wymaga się gleby lekkiej, naogół
niezbyt żyznej, w Anglji uprawia się je nawet na urodzajnych czarnoziemach. Pomimo to pro
dukcja krajowa nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania, wobec czego Anglja zmuszona jest
ziemniaki importować.
B u r a k i c u k ro w e . Obszar, zajęty pod uprawę buraków cukrowych w Wielkiej Brytanji,
wykazuje w okresie powojennym szybki przyrost. Przed wojną Wielka Brytanja nie posiadała
zupełnie przemysłu cukrowniczego i była uzależniona od dowozu cukru bądź z Europy, posia
dającej jego nadmiar, bądź też z obszarów kolonjalnych, produkujących cukier trzcinowy. Pod
czas wojny europejskiej Wielka Brytanja odczuła w przykry sposób brak dowozu cukru i wskutek
tego po wojnie rząd postanowił powołać do życia własny przemysł cukrowniczy. W tym celu w y
dano w roku 1925 specjalną ustawę, mocą której rząd zagwarantował rolnikom minimalną cenę
za buraki cukrowe. Na podstawie tego aktu powstały cukrownie w Wielkiej Brytanji, i rol
nicy podjęli produkcję buraków. Zaznaczyć należy, iż gwarantując minimalną cenę za buraki,
państwo dotąd nic nie ryzykowało, gdyż ceny umowne, płacone plantatorom buraków przez
fabrykantów cukru, kształtowały się naogół znacznie wyżej, co świadczy o tem, że produkcja
buraka w Anglji jest bardzo opłacalna. Burak cukrowy, jak wiadomo, wymaga gleby dobrej,
przeto plantatorzy ograniczają się do okolic, posiadających odpowiednią glebę. Najbardziej roz
winęła się uprawa buraka cukrowego na wschodzie Anglji w hrabstwach: Norfolk, E ly, Lincoln
i Nottingham.
Całkowita produkcja buraków cukrowych w roku 1928 w yniosła— 1.453 tys. tonn, z czego
na Anglję i Walję przypadło 1.390 tys. tonn. W roku 1929 Anglja i Walja wyprodukowały 1.8 9 1 tys.
tonn. Pomimo tak szybkiego wzrostu produkcji buraków, rozwijający się przemysł cukrowniczy
odczuwa w Wielkiej Brytanji dotkliwy brak surowca.
Poza wymienionemi płodami rolnemi uprawia się jeszcze w Wielkiej Brytanji kilka innych,
Geogr. powsz.
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5°
zasługujących na uwagę. Wśród nich ważną pozycję
zajmuje c h m ie l, którego obszar plantacyjny w r. 1929
wyniósł 9.610 ha. Jest on obok buraka cukrowego naj
ważniejszą rośliną przemysłową, uprawianą w Wielkiej
Brytanji.
Ogólna produkcja chmielu wyniosła w r. 1929 —
1.820 tonn, przeciętne jednak zbiory wynoszą nie więcej
niż 1.500 tonn. Ponieważ ogólne spożycie chmielu
ocenia się na około 2.100 tonn rocznie, przeto Wielka
Brytanja zmuszona jest pokrywać przeszło 2 5 % ogól
nego zapotrzebowania chmielem importowanym. Dążąc
do samowystarczalności w dziedzinie produkcji chmielu,
wprowadzono w roku 1925 cło na chmiel importowany,
znosząc jednocześnie dotychczasową rządową kontrolę
nad produkcją chmielu.
Z pośród roślin przemysłowych zasługują jeszcze na
wyróżnienie len i k o n o p ie , chociaż uprawa ich od
całego szeregu lat wykazuje stopniowe zmniejszanie się.
Z 910.755 ha, zajętych pod uprawę lnu na włókno w r.
1860, pozostało pod lnem zaledwie 252.000 ha. Terenem,
na którym i teraz uprawia się len na większą skalę,
jest Ulster, gdzie przeciętne plony z jednego hektara wynoszą około 5 q włókna surowego.
Nieco większe znaczenie posiada uprawa lnu na nasienie. Konopie zaś uprawia się na nie
znacznych przestrzeniach w hrabstwie Suffolk.
Na zakończenie rozdziału o rolnictwie wspomnieć jeszcze musimy o produkcji roślin pastew
nych, wśród których pierwsze miejsce zajmuje k o n ic z y n a .
W związku z rozwiniętą hodowlą owiec i bydła posiada Anglja stosunkowo wielkie obszary
łąk i pastwisk stałych. W chwilach kryzysu gospodarczego farmerzy wielkobrytańscy zmieniają
nadto część obszarów uprawnych na czasowe pastwiska, zwłaszcza w ostatnich czasach bardzo
racjonalnie prowadzone, które w wypadku poprawy w cenach zbóż są zpowrotem zaorywane
i zasiewane. Większa część obszarów łąk i pastwisk stałych przypada na hrabstwa północnozachodniej Anglji. Również w niektórych okolicach Anglji środkowej stanowią one ponad 50% ,
a nawet do 60% ogółu powierzchni. D la całej Wielkiej Brytanji procentowy stosunek łąk
i pastwisk do obszaru ogólnego wynosi 55 % chociaż znaczna część tej powierzchni pokryta jest
przez mniej wartościowe, górskie pastwiska naturalne.
HODOW LA
Warunki klimatyczne.

Statystyka zwierząt domowych. — Rozmieszczenie. zasięgu hodowli koni, bydła
rogatego, owiec i nierogacizny.

Klim at niezwykle łagodny i bogactwo pastwisk naturalnych, dających pożywne trawy, po
wodują powstanie i rozwój intensywnej hodowli zwierząt domowych, która w Anglji dzięki
umiejętnemu krzyżowaniu i naukowemu badaniu potrzeb i przydatności poszczególnych zwie
rząt doprowadziła do osiągnięcia doborowego zwierzostanu, słynnego z produkcji zwierząt ra
sowych wysokiej klasy.
Statystyka zwierząt domowych pouczy nas, iż, naogół wziąwszy, liczba zwierząt domowych
w Wielkiej Brytanji ulega od pewnego czasu powolnemu zmniejszaniu; dla koni przełom nastąpił
około . ^ku 19 10 , spowodowany prawdopodobnie rozwojem automobilizmu; dla bydła rogatego

WIELKA B R YTA N JA

i nierogacizny przełomowym okresem była wojna światowa, podczas której spożycie, niezasilane
dowozem z obszarów kolonjalnych, skonsumowało znaczną część zapasu zwierząt domowych.
Natomiast hodowla owiec, postawiona w Wielkiej Brytanji niezwykle wysoko, wykazuje już
pewien stały spadek od początku wieku bieżącego. Przyczyniła się do tego niewątpliwie
konkurencja krajów zamorskich, jak Australii, Nowej Zelandji i Afryki Południowej z pośród
dominjów i posiadłości wielkobrytańskich, a także Urugwaju z pośród innych krajów, spowodo
wana ułatwieniem komunikacji, a przedewszystkiem zaprowadzeniem chłodni na szybkobież
nych wielkich okrętach. Po wojnie światowej liczba owiec wykazuje pewien wzrost.
Statystyka zwierząt domowych przedstawia się w Wielkiej Brytanji w sposób następujący
(dane w tysiącach sztuk):
Rok

1877

1897

19 12

1927

19 3 1

Konie
Bydło rogate
Owce
Nierogacizna

1.894
9.732
32.220
3.984

2.070
x 1.005
30.567
3.683

1.995
1 1 .9 1 5
28.967

1-343
7 .18 3
25.092
3 .12 4

1.17 8

3-993

7-953
26.235
3.168

Pomimo spadku, wyspy Wielkiej Brytanji po dziś dzień stoją mniej więcej na siódmem miejscu
pod względem ilości koni, bydła rogatego, nierogacizny i owiec pośród wszystkich innych
państw świata. W istocie suma zwierząt domowych w Wielkiej Brytanji, przeciwstawiona liczbom
absolutnym takiego kraju, jak Indje lub Stany Zjednoczone A m . Płn., nie wydaje się zbyt wielką,
gdy jednak obliczymy gęstość, przypadającą na i km2 kraju, to wówczas przekonamy się, że
liczby zwierząt domowych w Wielkiej Brytanji są bardzo pokaźne. Ponadto musimy bądź co
bądź mieć na uwadze, źe do imperjum Wielkiej Brytanji należy cały szereg najbogatszych
w zwierzęta domowe krajów, jak Indje, Australja, Południowa Afryka, Nowa Zelandja, K a 
nada, które razem z Wielką Brytanją posiadają 437.000 miljonów sztuk.
Z naciskiem zaznaczyć też warto, iż Wielką Brytanję, którą powszechnie uważa się jedynie
za kraj wysoce uprzemysłowiony, pod względem ilości absolutnej zwierząt domowych prze
wyższa w Europie tylko rozległe państwo agrarne — Rosja. Typowe państwa hodowlane euro
pejskie, jak np. Danja, Niderlandy lub Szwajcarja, nawet
w przybliżeniu nie dorównywują ilościowo Wielkiej
Brytanji pod względem ho
dowli bydła.
Najgęściej rozmieszczone
jest bydło w Anglji i Walji,
gdzie przypada przeciętnie
1 5 1 sztuk na 1 km2; w Irlandji liczba ta zmienia się
na 124/km2, w Szkocji na
106/km2.
Z całej ilości zwierząt
domowych, przypadającej na
Wielką Brytanję, 55,4% ży
12. Rozmieszczenie owiec.
ix . Rozmieszczenie bydła rogatego.
je w Anglji i Walji, 24,7%
czarne: ponad 800
szt. na iocę akrów
czarne: ponad 250
szt. na 1000 akrów
poziome kreski: 600— 800 M
„
poziome kreski 200— 250
w Irlandji, 19,9 — w Szko pionowe „ : 400— 6oc „ „
„
„
pionowe
„
100— 200 ,
200— 400 „ „
„
„
kropkowane:
białe: poniżej 100
,
cji. Najintensywniej prowa- białe: poniżej 200
„
,,
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Owce na wzgórzach Walji. Okolice Festiniog.
Fot. z: Hoppć E . O. — England.

dzona jest hodowla owiec. Załączona mapka Nr. 12 ilustruje rozmieszczenie owiec
w poszczególnych krajach W. Br. W roku 1925 przypadało przeciętnie 500 owiec na 1.000 mie
szkańców, z czego w Anglji i Walji 355, w Szkocji — 1.36 7 i w Irlandji — 803. N a każdym
kilometrze kwadratowym kraju hoduje się przeciętnie 75,7 owiec, z czego w Anglji i Walji 89,
w Szkocji 86,6, w Irlandji 43,3. Pod względem gęstości rozmieszczenia owiec Wielka Brytanja
stoi na jednym poziomie z Nową Zelandją, natomiast przewyższa ją jedynie tylko Urugwaj.
Tak intensywna hodowla owiec tłumaczy się tern, iż wczesne wykarczowanie lasów w krainach
górzystych Wielkiej Brytanji, w połączeniu z wilgotnym klimatem, przyczyniło się do powsta
nia pastwisk naturalnych na terenach, nie nadających się do racjonalnego rolnictwa. Prócz
tego zaś istnieje w Wielkiej Brytanji silne zapotrzebowanie na dobre gatunki wełny, a także
i na mięso baranie, chętnie spożywane przez Anglików.
Pod względem hodowli bydła rogatego wyspy wielkobrytańskie również przodują nietylko
wśród producentów europejskich, ale nawet wśród producentów całego świata. Tern nie
mniej wojna bardzo silnie wpłynęła na gwałtowne zmniejszenie się liczby bydła rogatego.
Wprawdzie liczba ta powoli znów wzrasta, jednak hodowcy walczyć już dzisiaj muszą
Z zorganizowanym dowozem mięsa mrożonego z za oceanu. M niej więcej 47,6 % całej liczby
przypada na Anglję i Walję, 42,9 % na Irlandję, a tylko 9 ,5% na skaliste niegościnne
góry Szkocji. Ilości bydła rogatego, przypadające na 1.000 akrów (404,7 ha), w poszczegól
nych krajach przedstawia mapka N r. 1 1 . C yfry te jednakże nabiorą innego oświetlenia,
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0 ile przedstawimy je w stosunku do ogólnej liczby zwierząt domowych. Wówczas należy stwier
dzić, iż w Irlandji liczba bydła rogatego stanowi 50,7% wszystkich zwierząt domowych, w Anglji
1 Walji 2 5 ,1% , w Szkocji 14 % . Tłum aczy się to tern, iż w Irlandji główny nacisk kładą hodowcy
na produkcję bydła rogatego, w Anglji i Walji zaś na produkcję owiec. Jest to poniekąd wyni
kiem charakteru kraju, gdyż Irłandja obfituje w łąki sztuczne, podczas gdy w Anglji dominują
pastwiska naturalne, najlepiej nadające się do wypasania owiec.
Hodowla koni, która szczególnie w Anglji święci trium fy pod względem produkcji zwierząt nie
zmiernie wysokowartościowych, ilościowo upada, jak to już zaznaczyliśmy, od początku wieku bie
żącego. Liczba koni w stosunku do ogólnej liczby zwierząt domowych stanowi w Anglji i Walji
5>9 %> w Irlandji 4 % i w Szkocji 2,6% . G d y jednak obliczymy odsetki wyłącznie tylko dla koni,
to wówczas na Anglję i Walję przypada 6 8,5% , na Irlandję 20,7% i na Szkocję 10 ,8 % . Podczas
gdy w Anglji znaczna stosunkowo liczba koni spowodowana jest raczej hodowlą koni rasowych,
to w Irlandji są to konie w większości robocze, pracujące na roli. Pod względem gatunkowym
hodowla koni w Anglji stoi niewątpliwie na pierwszem miejscu na kuli ziemskiej. Szlachetne
odmiany koni pełnej k rw i: huntery, używane do polowań na lisy, zimnokrwiste konie robocze,
Suffolk i Clydesdale, zarówno jak niezmordowane kuce szetlandzkie zyskały dla hodowców
angielskich rozgłos na całym świecie.
Hodowla nieroigacizny odgrywa w Wielkiej Brytanji dużo mniejszą rolę. Najintensywniej
jest ona uprawiana w Anglji i W alji, w Szkocji zaś zupełnie podrzędnie. M ożem y jednak zaobser
wować zjawisko niezmiernie ciekawe, że znaczna część zapotrzebowania pokryta jest przez
dowóz Z zagranicy. Liczba świń powoli, lecz stopniowo się zmniejsza, natomiast dowóz, pomimo
zwiększającej się konsumcji, nie ulega zwiększeniu. Zjawisko to napozór nieprawdopodobne tłu
maczy się tern, iż hodowla nierogacizny zrobiła w Anglji w ostatnich czasach bardzo znaczne
postępy. Udało się bowiem hodowcom angielskim drogą skrzyżowania trzody chlewnej angiel
skiej z indyjską wyprodukować rasę, która stworzyła podwaliny pod nowoczesną hodowlę niero
gacizny. Wyróżniamy w Anglji dwie główne rasy, mianowicie dużą białą (yorkshire) i średnią
czarną (blackshire), których okazy sprowadzane są przez hodowców całego świata, jako zwie
rzęta zarodowe.
Syntetyzując przegląd hodowli w Wielkiej Brytanji, stwierdzić musimy, iż jest ona pierwszo
rzędną gospodarką uszlachetniającą. Masową produkcję tanich zwierząt domowych hodowca
wielkobrytański oddawna już pozostawił odległym krajom zamorskim o ekstensywnej gospodarce
hodowlanej, podczas gdy sam opiera swoją produkcję na gospodarce intensywnej, dążącej do
produkowania przedewszystkiem wysokowartościowych gatunków.
BO G A C TW A K O P A L N E
Cyna, ołów, cynk, miedź, srebro, żelazo, sól kamienna, ropa naftowa, węgiel kamienny, antracyt, torf.

Różnorodność budowy geologicznej kraju i obecność starszych formacyj w wielu jego czę
ściach jest rękojmią prawdopodobieństwa bogactwa kopalnego; w istocie, wyspy Wielkiej B ry
tanji już w starożytności słynęły z niektórych kopalin. D o nich zaś z biegiem wieków przyłą
czały się coraz to nowe, tak że dzisiaj bogactwo kopalne zajmuje naczelne miejsce w go
spodarstwie tego kraju. O ścisłym związku, jaki istnieje pomiędzy bogactwem kopalin a staremi formacjami geologicznemi, świadczy fakt, że znajdują się one w Anglji tylko na zachodzie
i północy linji, ciągnącej się od ujścia rzeki Humber do małej miejscowości Lym e Regis, le
żącej na południowem wybrzeżu Anglji na pograniczu hrabstw Devon i Dorset. Robiąc przegląd
bogactw kopalnych Wielkiej Brytanji, oddzielimy wszelkie inne kopaliny od węgla, o którym
mówić będziemy dalej na osobnem miejscu.
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Pospolitą kopaliną Wielkiej Brytanji jest żelazo, którego rudy rozłożone są w wielu okręgach.
Pomijając ten metal, stwierdzić musimy, że najbogatsze okręgi górnicze położone są w hrab
stwach: Cornwall, Devon, Sommerset, Walja północna, wyspa Anglesey, Shropshire, Derby,
York, Durham, Westmoreland, Cumberland oraz na wyspie Man.
Powszechnie znany jest fakt, iż już Rzymianie podróżowali do Kornwalji w poszukiwaniu cyny,
która tam do dzisiejszego dnia występuje bądź jako kasyteryt, zwany pospolicie w Anglji kamie
niem cynowym, albo też w formie węglanu cyny, z których wytapia się czysty metal. Kasyterytam i
zwano nawet dawniej mieszkańców Kornwalji. Podobno już Fenicjanie prowadzili handel cyną,
nabywając ją od tubylców na brzegu morza, gdyż miejscowi nie pozwalali obcym zwiedzać kopalni.
Dzisiejsza produkcja cyny jest nieznaczna, ale w każdym bądź razie wydobyto jeszcze rudy
cynowej w r. 1926 — 40.000 tonn, w r. 1927 — 43.000, w r. 1928 — 50.000, w r. 1929 — 58.000,
i w r. 1930 — 46.000 tonn. Posiadając przez długi czas monopol na ten metal, Wielka B ry
tan ja usilnie dąży do tego, aby pozyskać kraje, w których odkryto pokłady tej rudy. Do dzi
siejszego dnia najwięcej znaleziono cyny na wyspie Penang i sąsiedniem terytorjum Wellesley
na półwyspie Malajskim. Ostatnio odkryte złoża w Australji są również w posiadaniu Wielkiej
Brytanji, która w dalszym ciągu kontroluje rynek tego metalu. Złoża, eksploatowane już oddawna
w Kornw alji, są poczęści zupełnie wyczerpane. Znaleziono jednak inne miejscowości, których
złoża po dzień dzisiejszy są jeszcze wydajne. Leżą one w okolicy 50 dług. zachodniej i mają
kierunek S. W. do N . E.
Charakterystyczne jest, że każda żyła rudonośna posiada tam wiele bocznych ramion,
tak że całość pokładów ma kształt sieci. Rudonośne tereny Kornwalji zawierają oprócz cyny je
szcze kilka innych metali; nawet złoto było w swoim czasie wymywane z piasków tamtejszych
rzek. Cały obszar rudonośny ciągnie się ku wschodowi prowincji Devon, gdzie najważniejszym
okręgiem jest okolica miasta Tavistock. Cyny tam już prawie niema, natomiast znajduje się jeszcze
obfitość rud ołowianych z pewną zawartością srebra oraz rud miedzianych. Eksploatacja górnicza
w tym okręgu rozpoczęta była na większą skalę w r. 1844 i przez dwadzieścia kilka lat dawała
znaczne zyski. Dzisiaj wydobycie miedzi w tym okręgu spada i jest już znacznie mniejsze,
niż było dawniej. Produkcja miedzi w r. 1926 wynosiła tylko 4.300 tonn, a w r . 1927 — 6.100 tonn.
R udy miedziane tego okręgu, jakkolwiek nie zawierają znaczniejszego odsetka czystego metalu,
mają jednak znaczenie ze względu na zawartość dość dużych ilości arszeniku.
W sąsiedniem hrabstwie Sommerset we wzgórzach, zwanych Brendon Hills, zawierających
pokłady triasu, znajdują się bogate rudy żelaza, a mianowicie syderytu, zwanego tutaj także
chalybitem. Zawierają one miejscami znaczne ilości manganu i z tego względu były dawniej
bardzo poszukiwane.
We wzgórzach Mendip istnieją pokłady galeny, która podobno była już kopana tutaj przez
Rzymian. Szlaka, znajdowana tu po prymitywnych sposobach wytapiania metalu z rud, za
wiera jeszcze od 12 — 14 % ołowiu i jest skrzętnie poszukiwana.
Z półwyspu Kornwalji okręgi rudonośne nie ciągną się ku wschodowi Anglji. Należy ich
dalej szukać na północnym wybrzeżu zatoki Bristolskiej.
Półwysep Walji specjalnie znany jest jako producent antracytu, o którym mówić będziemy
łącznie z węglem. Natomiast w okolicy miejscowości Aberystwith wydobywa się galenę, blendę
cynkową oraz piryty miedziane. Stąd ciągną się pokłady w kambrze z przerwami aż do środka
kraju, do miejscowości Llanidloes, gdzie rudy ołowiane zawierają znaczne ilości srebra. Okrąg
ten znany był niegdyś pod nazwą Welsh Potosi (walijskie Potosi). Jak wiadomo, w miejscowości
Potosi w Boliwji istnieją bogate pokłady srebra, które niegdyś uważano za najbogatsze. Fałdy
rudonośne mają tu kierunek E N E do W SW . W kwarcytach prócz rud powyżej wzmiankowanych
znajdują się pewne ilości złota.
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Okrąg górniczy północnej Walji, produkujący ołów i cynk, obejmuje głównie hrabstwa:
Flint, Denbigh, Carnavon, Merioneth i Mondgomery. Ponadto wyspa Anglesey zawiera wielkie
bogactwa rud miedzi. Ujemną jednak stroną tych rud jest ich niska procentowość, sięgająca
zaledwie 5— 6 % . zawartości czystego metalu. Pomimo to produkcja tej wyspy była niegdyś
tak znaczna, że kontrolowała rynek europejski.
Hrabstwo Shropshire posiada raczej znaczenie historyczne, jako wielki producent metali.
W ordowiku tamtejszym spotyka się dziś jeszcze liczne dajki skal wybuchowych, wśród
których istnieją pokłady ołowiu. W hr. Cheshire bogactwa kopalne, w szczególności zaś
węglany miedzi, spotyka się w piaskach i konglomeratach triasowych, gdzie występują jako
intruzje. Piaskowiec miedziodajny z kompleksu pagórkowatego Alderlee Edge byl historycznie
pierwszym dostawcą wanadu. W kopalniach tego okręgu znaleziono mnóstwo pamiątek archeo
logicznych po Rzymianach w postaci miotów kamiennych.
W hrabstwie D erby rudy ołowiu i cynku leżą w pokładach wapnia węglowego, poprzery
wanych intruzjami skał wybuchowych, zwanych po angielsku pospolicie Toadstone. Nazwa ta
jest wypaczeniem niemieckiego określenia Todstein, zastosowanego z tego względu, iż w tych
intruzjach żyły rudonośne znikają. Najbogatsze angielskie pokłady fluorytu znajdują się w hrab
stwie D erby. Produkt ten używany jest w metalurgji, a także do produkcji kwasu fluorowodo
rowego, trawiącego szkło.
W hrabstwie York oraz w północnych hrabstwach, poprzednio wzmiankowanych, rudy
ołowiu i cynku spotyka się głównie w skalach systemu karbońskiego, a mianowicie wzdłuż usko
ków, których pionowa różnica poziomu przekracza miejscami 100 m. Główne pokłady znajdują
się w okolicy źródlisk rzeki Tyne oraz wzdłuż rzek Dervent, Wear i Tees. Zawierają one tutaj
rzadko rudę ołowianą, natomiast obfitują w piryty żelaza i miedzi, kalcyty itp. Większa obfitość
metalu spotyka się tutaj przeważnie wśród skał twardszych, w miarę zaś gdy rodzaj skał staje
się coraz miększy, zawartość metalu spada. W hrabstwie York obszary kopalniane obejmują
okrągło tysiąc kilometrów kwadratowych i leżą przeważnie w północno-zachodniej, wyżynnej
części hrabstwa, na wschodnich stokach Pienin wśród górnych biegów rzek.
W yspa Man jest terenem niezmiernie bogatym w kopaliny. W ystępują one tutaj szczególnie
w miejscach, gdzie intruzje granitowe stykają się ze skałami lupkowemi. Główną miejscowością
kopalną jest Foxdale, gdzie żyły rudonośne są bardzo szerokie, sięgając miejscami kilkunastu
metrów. Główne kopaliny, wydobywane na tej wyspie, są: galena, bardzo często bogata w srebro,
oraz blenda cynkowa. Spotyka się również rudy miedzi oraz hematyty, ale te nie są wydoby
wane na większą skalę.
W Szkocji obfitość kopalin poza węglem i żelazem nie jest tak wielka, jak w Anglji. Kopalnie
miedzi istnieją tylko w hrabstwach Lanarck, Strontian i A rgyll, okalających wielką centralną
zapadlinę tektoniczną Szkocji. Zachodzi przypuszczenie, iż w starożytności Szkocja produko
wała złoto, o czem świadczyć mają rozmaite archaiczne ozdoby, znalezione w grobowcach. Złoto
wydobywano tam podobno z piasków drobnych górskich strum ieni; dotąd pokładów złoto
nośnych kopalnych jeszcze nie znaleziono.
Ż e la z o . R udy żelaza spotyka się w Wielkiej Brytanji w skalach najrozmaitszego wieku,
ale dzisiaj wydobywa się je przeważnie tylko ze skał systemów węglowego i jurajskiego. Wapnie
karbońskie zawierają zarówno hematyty, jak i limonit. Hematyt występuje w gniazdach nie
regularnego kształtu i nie tworzy pokładów ciągłych, natomiast limonit występuje w postaci
Żył, nieraz wspólnie z rudami ołowiu i cynku. Głównemi okręgami, w których rudy te się wydo
bywa, są, jak to widać z załączonej mapki N r. 1 3 : południowa Walja, Lancashire, Cumberland,
Northumberland. Syderyty, występujące w karbonie, przyczyniły się w znacznym stopniu
do rozwoju przemysłu hutniczego żelaza i stali. Najtańsze rudy tego rodzaju spotyka się
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w hrabstwach: Stafford, York, D erby, Shropshire, w południowej Walji oraz w Szkocji. W Szkocji
występuje ruda żelazna, zawierająca węgiel w tak dalece dostatecznej ilości, iż można ją wypalać
bez dodawania opału. Wspomnieć jeszcze należy o okręgu Frodingham w północnem hrabstwie
Lincoln, gdzie w dolnym triasie istnieje pokład rudy żelaznej miąższości 8— ro m. R udy te
zawierają od 25— 30% czystego żelaza. Pod względem produkcji dzisiejszej, najważniejszy okrąg
rudy żelaznej leży w okolicy miasta Cleveland w hrabstwie York. W ystępują one tam w środkowej
których dotąd nie było
i górnej jurze (oolit), i
jeszcze mowy, należy w y
im to zawdzięczać należy
mienić następujące: bauszybki wzrost miasta Midksyt, z którego otrzymuje
dlesborough w ostatnich
dziesiątkach lat, gdzie ru
się
glin
(aluminjum),
dy te przeważnie są prze
i wolfram, rzadki metal,
tapiane. Zawartość czy
który w ostatnich czasach
stego żelaza wynosi w
nabrał znacznej wartości,
nich od 20— 30% . Ślady
gdyż zastosowano go jako
dawnej produkcji żelaza,
domieszkę przy produkcji
wysokogatunkowej stali
prawdopodobnie jeszcze
szybkotnącej. Zazwyczaj
Z
czasów
rzymskich,
wolfram występuje razem
istnieją też w hrabstwie
z cynkiem w Kornwalji,
Lincoln wśród skal kre
gdzie go dawniej odrzuca
dowych. Żelazo wytapia
no jako bezwartościowy.
no tam w swoim czasie
W nowszych czasach od
na węglu drzewnym.
Mapka Nr. 13
kryto pokłady wolframu
Z innych kopalin, o
w Cumberlandzie pod miejscowością Canockfall. W tern samem księstwie spotyka się nieregu
larne gniazda lub pasma grafitu wśród skal pochodzenia wulkanicznego. W ydobywa się grafit
pomiędzy miejscowościami Caswick i Ambleside.
S ó l k a m ie n n a . Sól kamienna występuje na wyspach wielkobrytańskich zazwyczaj w triasie.
W niektórych miejscach wydobywa się sól górniczą, podobnie jak węgiel. Zazwyczaj jednak bywa
wypompowywana w formie warzonki, z której sól otrzymuje się drogą parowania. Wielkie ilości
tej warzonki używane są również do wyrobu sody. Największe pokłady soli występują w hrab
stwach: Lancashire, Stafford, Worcester, York, Durham i Antrim . Znaczne ilości soli jadalnej
otrzymuje się z wody morskiej.
R o p a n a fto w a . Produkcja ropy naftowej w Wielkiej Brytanji jest bez znaczenia. Małe
ilości ropy wydobywa się z piaskowców wapiennych, leżących w spągu skał karbońskich, w Szkocji
w hrabstwach Edinburgh i Linlithgow. Destylacja tej ropy dostarcza nieco nafty oraz siarczanu
amonu.
Węgiel
Węgiel jest tym produktem kopalnym, który w najwyższym stopniu wpłynął nietylko na rozwój
górnictwa, ale na całe życie gospodarcze kraju. Rzec można, iż pomógł on znakomicie do osią
gnięcia przez Wielką Brytanję tak potężnego mocarstwowego stanowiska, jakie dzisiaj zajmuje.
Przyczyniło się do tego nietylko samo bogactwo kraju w węgiel. Dziś już bowiem stwierdzono,
że o ile obecny stan wydobycia nie ulegnie radykalnej zmianie, to zapasy węgla, znajdujące się
jeszcze w łonie ziemi na wyspach wielkobrytańskich, wystarczą zaledwie na 300 lat. Zapasy
węgla w Polsce wystarczą natomiast jeszcze na przeszło 1.000 lat. W idzimy więc, iż bogactwo
Wielkiej Brytanji w węgiel nie jest tak znaczne, jakby się wydawać mogło, zważywszy wpływ,
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jaki węgiel wywarł na życie gospodarcze kraju i jaki dziś jeszcze nań wywiera. Podobnie jak w Euro
pie, eksploatacja węgla na większą skalę w Anglji napotykała w dawnych czasach wielkie trudności,
spowodowane przesądami. Wprawdzie już w IX-tym stuleciu znane były w Anglji znaczne
pokłady węgla, zaczęto je wszakże systematycznie eksploatować dopiero w połowie X I I I wieku
w okręgu Newcastle on Tyne i w W alji; w Szkocji zaś dopiero pod koniec tego stulecia.
Górnictwo to jednak przez długie dziesiątki, a nawet setki lat prowadzone było tylko w bardzo
małym zakresie i niezmiernie pierwotnym sposobem. Powszechnie wówczas przypuszczano,
iż dym węglowy, zanieczyszczając powietrze, wywiera bardzo ujemny wpływ na zdrowotność
mieszkańców. To też za panowania Edwarda I I I w X I I I w. używanie węgla na opał zostało
w Londynie wzbronione. Tego rodzaju zarządzenia były następnie niejednokrotnie powtarzane.
Pomimo to jednak użycie węgla na opał w gospodarstwie domowem stale wzrastało, co objaśnia
się tem, iż w miarę powiększania się liczby ludności, coraz silniej odczuwano brak drzewa w kraju.
W r. 1663, za panowania Karola II, została wydana ustawa, zabraniająca wydzielania dymu
węglowego z kominów, a nawet w pierwszej ćwierci X IX -g o wieku grożono w Anglji karami
za nieusuwanie ujemnych wpływów dymu. Przesądy te musiały jednak z biegiem czasu ulec
przemożnym wpływom rosnącego szybko przemysłu.
M ylnem byłoby przypuszczać, iż tego rodzaju poglądy o węglu istniały tylko w Wielkiej
Brytanji. Spotykamy je zarówno w Niemczech, jak we Francji i w innych krajach. Szczególnie
w Niemczech zanieczyszczanie powietrza dymem węglowym powodowało wielokrotne wystą
pienia ze strony władz; broniono np. robotnikom kuć żelazo na ogniu węglowym. Ale już w końcu
X V I I stulecia rozpoczęła się reakcja, wywołana przez broszurę naukową, której autor, niejaki
Biintingen, poddał szczegółowej analizie korzyści, osiągane przez użycie węgla i zwalczał prze
sądy, jakoby węgiel nie nadawał się na potrzeby kuchni. W pracy swej Biintingen obala prze
konanie, że dym węglowy zostaje wchłaniany przez żywność, i że jakoby węgiel w zbyt małym
stopniu rozgrzewał jedzenie.
Ju ż w pierwszej połowie X V II-g o stulecia otrzymano w Anglji surówkę żelaza z wysokich
pieców, opalanych węglem. Zadanie to jednak pomyślnie rozwiązane zostało dopiero w r. 17 3 5
przy pomocy koksu. Od tego czasu zastosowanie węgla w Wielkiej Brytanji stało się nadzwyczaj
intensywnem. Po wprowadzeniu do przemysłu maszyny parowej Watta i po zastosowaniu jej
w żegludze oraz na kolejach żelaznych popyt na węgiel wzrósł niepomiernie. Wkrótce stał się
on pierwszorzędnym czynnikiem gospodarczym, niemal rozstrzygającym zagadnienie uprze
mysłowienia kraju. Wielki rozwój hutnictwa Anglji, szczególnie żelaznego, oraz wynalazek gazu
świetlnego, a także wyniszczenie lasów przy równoczesnym wzroście ludności wpłynęły w w y
sokim stopniu na podniesienie zużycia węgla.
Uczony angielski Price Wiliams podaje w r. 1887 następujące-dane o zużyciu węgla w Anglji
w stosunku procentowym:
1 ) w hutnictwie żelaza
16 ,5 %
2) w innych działach hutnictwa
0,8%
3) w górnictwie
6,7 %
4) na opał maszyn parowych w przemyśle
23,6 %
5) na opał maszyn parowych w żegludze
8,4 %
6) na opał lokomotyw kolei żelaznych
4,o%
7) na produkcję gazu świetlnego
5,9 %
8) na opał domowy
i 5/ i%
9) na wywóz
W/4 %
10 ) na różne inne cele
i,6 %
10 0 %

58

JE R Z Y LOTH

Tak więc już wtedy wpływ węgla
na rozwój przemysłu był aż nadto wi
doczny. Skutkiem tego wzrosło też za
potrzebowanie na węgiel gorszego ga
tunku, zwłaszcza węgiel brunatny, znaj
dowany w pokładach geologicznych
młodszych, przeważnie trzeciorzędo
wych.
Z biegiem czasu Anglja uzyskała
rozgłos nietylko jako dostawca węgla
dla swojego olbrzymiego przemysłu
i swoich stacyj węglowych, rozrzuco
nych po całym niemal świecie, lecz
także jako dostawca węgla dla wielu
krajów, pozbawionych tego paliwa, l i 
tarlo się więc powszechnie przekonanie
o nieprzebranych bogactwach węgla
Wielkiej Brytanji; tymczasem, jak to
już poprzednio zaznaczyliśmy, zapasy
węgla w tym kraju wcale nie są tak
wielkie. Rozgłos ten przeto jest wyra
zem innych przyczyn. Pomijając nie
zwykle postrzępione wybrzeża wyspy,
14. Pokłady węgla kamiennego.
umożliwiające dostęp okrętami do
(Mapka nie obejmuje okręgu Kent.)
wszystkich niemal dzielnic kraju, za
głębia węglowe nie tworzą w Wielkiej Brytanji jednej zwartej masy, lecz są rozrzucone w róż
nych okolicach wyspy, leżąc nieraz tak blisko wybrzeża morskiego, że wagoniki kopalni, wio
ząc węgiel z szybów, podjeżdżają pod okręty transportowe i bezpośrednio do nich wysypują
swoją zawartość. W ten sposób węgiel, naładowany przez górnika do wagoniku w głębi
ziemi,
często bezżadnego przeładunku wysypywany
bywa wprost na okręt. Oszczędność na trans
porcie pozwala Anglikom konkurować w dziedzinie dostawy węgla.
Inne znów zagłębia rozrzucone są w różnych miejscach w głębi kraju, i te stały się dostawcami
dla przemysłu angielskiego, ułatwiając jego rozwój i powodując powstanie szeregu okręgów prze
mysłowych, mniej lub więcej związanych z poszczególnemi okręgami górniczemi, dostarczającemi na miejscu taniego paliwa: Ażeby sobie uprzytomnić, jak dalece rozległe są zagłębia węglowe
Wielkiej Brytanji, wystarczy stwierdzić, iż obejmują one razem przeszło 16.000 km2 powierzchni.
E . H ull1 dzieli pokłady węgla kamiennego Wielkiej Brytanji na trzy okręgi zasadnicze, mia
nowicie: południowy, środkowy i północny. Wydaje nam się jednak, iż ten podział nie jest dosta
tecznie szczegółowy, gdyż ani środkowe, ani też północne okręgi nie tworzą masy jednolitej,
lecz właściwie stanowią po kilka okręgów samoistnych. Jeżelibyśm y wszystkie zagłębia węglowe
w Anglji centralnej uważali za jeden okrąg węglowy, to nawet wówczas należałoby w Wielkiej
Brytanji wyróżnić co najmniej pięć okręgów, a mianowicie: okrąg południowy centralny (Mid
land), okrąg północno-wschodni angielski, okrąg północno-zachodni angielski i wreszcie okrąg
szkocki. Rozmieszczenie pokładów węgla kamiennego uwidocznione jest na mapce N r. 14.
Najlepszy pod względem gatunkowym węgiel spotykamy w okręgu południowym, gdzie
’) Hull E. The Coal Fiels of Great Britain, London 1905.
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wydobywa się doskonały antracyt o bardzo wysokiej wartości kalorycznej. Okrąg ten leży
w południowej Walji wzdłuż zatoki Bristolskiej.
Rozpoczyna się on na zachodzie w hrabstwie Pembroke i poprzez południowo-wschodnią
część hrabstwa Carmarthen dosięga hrabstwa Glamorgan, gdzie zajmuje najrozleglejsze obszary.
Dalej ku wschodowi w hrabstwie Monmouth następuje przerwa, ale pokłady węgla występują
znów we wzgórzach Forest of Dean już po stronie Anglji, gdzie tworzą małe okręgi w hrabstwach
Gloucester i Sommerset. W tych ostatnich pokłady węglowe są trudniejsze do eksploatacji, gdyż
zapadają znacznie głębiej i pokryte są grubemi warstwami młodszych formacyj.
W okręgu południowym pierwsze miejsce zajmuje hrabstwo Glamorgan, gdzie kopalnie
węgla położone są bardzo wygodnie, gdyż wpobliżu wybrzeża morskiego. Port Cardiff, leżący
w tern hrabstwie, stal się stopniowo głównym portem wywozowym węgla wysokiego gatunku,
obsługującym stacje węglowe angielskie, rozrzucone po całym świecie.
Prowincja węglowa środkowej Anglji (Midland) ma kształt jakgdyby wielkiego koła, wzdłuż
peryferyj którego rozciąga się szereg mniejszych lub większych zagłębi węglowych. Główny
okrąg węglowy tej prowincji leży na północo-wschodzie i wschodzie koła w hrabstwach:
Nottingham, Leicester, D erby, York. Wzdłuż południowych stoków szczytu Pienin (Pennine
Chain) następuje przerwa, na zachodzie zaś od tego grzbietu leży drugi największy okrąg tej
prowincji węglowej w księstwach Lancashire i północnym Staffordshire. Ponowną przerwę
w kręgu stanowią estuarja rzek M ersey i Dee, na południe od których w hrabstwie Flint roz
poczyna się okrąg węglowy północnej Walji, obejmujący w dalszym ciągu część hrabstwa Dembigh i wkraczający do północnej części Shropshire.
Trzecia przerwa w górnym biegu rzeki Severn oddziela zagłębie północnej Walji od kilku
mniejszych zagłębi, leżących w hrabstwach Worcester, Warwick i Northampton. W samym
środku koła, tworzącego centralną prowincję węglową angielską, leży jeszcze niewielkie za
głębie w górnym biegu rzeki Trent, zwane Birminghamskiem. Ze wszystkich zagłębi angielskich
zasoby tej właśnie centralnej prowincji węglowej są jeszcze najmniej dokładnie poznane.
Pokłady karbonu produktywnego zapadają tutaj miejscami dosyć głęboko i są pokryte gru
bemi warstwami młodszych formacyj.
Profesor P. F. Kendall stwierdził w r. 1905 na podstawie wierceń, iż pokłady węgla pro
duktywnego przekraczają na północo-wschodzie tej prowincji węglowej dotychczas znany jej
zasiąg i pojawiają się jeszcze na większych głębokościach w hrabstwie Lincoln. Poszczególne
części tej rozległej centralnej prowincji węglowej Anglji dostarczają węgla całemu szeregowi
dziedzin przemysłu, rozmieszczonego w większych i mniejszych ośrodkach, rozsianych
w większości wyliczonych poprzednio hrabstw. Natomiast węgiel okręgu Lancashire bywa
używany jako opał na okrętach, zawijających do portu Liverpool.
W północnej Anglji największy jest okrąg wschodni, leżący w hrabstwach Northampton
i Durham. Okrąg ten jest niezwykle wydajny, a ponieważ pokłady węgla leżą przy samem
wybrzeżu morskiem, a nawet wydobywane są pod dnem morza, więc istnieje tu, podobnie jak
w południowej Walji, łatwość ładowania węgla na okręty bezpośrednio z szybu, bez żadnego
przeładunku. Tern się tłumaczy, że ten właśnie okrąg dostarcza zwykle węgla na eksport.
Wzdłuż wybrzeży hrabstw Northampton i Durham leży cały szereg portów, które żyją głównie
z wywozu węgla; są to przedewszystkiem Newcastle on Tyne oraz szereg mniejszych portów,
leżących przy ujściu rzeki Tyne, jak North Shields, South Shields, Tynemouth i Gateshead,
będący właściwie tylko przedmieściem miasta Newcastle.
Poza rzeką Tyne istnieją jeszcze porty Sunderland przy ujściu rzeki Wear oraz Hartlepool,
Middlesborough i Stockton przy ujściu rzeki Tees. Wszystkie te porty są portami wywozowemi
węgla, i ten właśnie okrąg W. Brytanji stwarza konkurencję dla węgla polskiego na Bałtyku.
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Na wschodniem wybrzeżu Anglji północnej leży jeszcze mały okrąg węglowy w hrabstwie
Cumberland. Produktywne pokłady węgla zapadają tutaj ku północo-zachodowi i zasiąg ich
dotychczas nie został jeszcze dokładnie zbadany. Głównym ośrodkiem tego okręgu jest miasto
Carlisle, które jednak leży poza okręgiem górniczym.
Poważne zagłębie stanowi okrąg węglowy szkocki. Rozpościera się ono na centralnych ni
zinach Szkocji w wielkiej zapadlinie tektonicznej, leżącej pomiędzy górami Grampians na pół
nocy i Southern Uplands (południowa wyżyna) na południu. Okrąg ten, chociaż biologicznie
stanowiący jedną całość, tworzy właściwie szereg drobniejszych zagłębi, ciągnąc się od zatoki
Clyde na południo-zachodzie do zatoki Forth na północo-wschodzie. Węgiel produktywny
spotyka się tu nietylko wśród pokładów karbońskich, ale także w oolicie i w jurze. Badania geo
logiczne, przeprowadzone w roku 1905, stwierdziły, że w tym okręgu zapasy węgla są jeszcze
dosyć znaczne i leżą częściowo pod dnem morza, szczególnie na wschodzie. Cały okrąg podzielić
można na kilka drobnych zagłębi, mniej lub więcej ze sobą powiązanych; są to: Ayr, Lanarck,
Renfrew, D um barton,.Stirling, Linlithgow, Clackmannan, Midlothian, Fife i Firth of Forth.
Najważniejszy z pośród nich jest okrąg Lanarck, gdzie wydobywa się największą ilość
węgla. Z tern zagłębiem wiąże się największy szkocki okrąg przemysłowy, którego głównym
ośrodkiem jest Glasgow.
W Irlandji północnej węgla kamiennego niema. Istnieją wprawdzie podrzędne okręgi górnicze
w Irlandji południowej i centralnej, ale temi tutaj interesować się nie będziemy.
Produkcja węgla Wielkiej Brytanji wynosiła:
w roku 1927
1928
1929
1930

—
—
—
—

255.264 tys. tonn
24 1.554
„
262.046
„
„
247.671
„

dla porównania wspomnę, iż liczby polskiej produkcji w tych latach wynosiły 38 milj., 40,5 milj.,
46 m ilj., względnie 37,5 milj. tonn.
PRZEM YSŁ
Hutnictwo; wyrób stali szlachetnych; budowa okrętów, fabrykacja maszyn, przemysł metalowy; przemysł
włókienniczy; przemysł rolny; inne dziedziny przemysłu.

Wytwórczość przemysłowa odgrywa w życiu gospodarczem Wielkiej Brytanji tak dalece
poważną rolę, iż szczegółowe opisanie jej wykraczałoby poza ramy niniejszej pracy. Z tego też
względu, pragnąc czytelnikowi umożliwić rzut oka na tę wytwórczość, ograniczymy nasz przegląd
do najważniejszych dziedzin przemysłu, tj. do tych, od których najbardziej uzależniony jest
dobrobyt kraju.
Zarówno historycznie, jak i dzisiaj jeszcze faktycznie pierwsze miejsce zajmuje wytwórczość
żelaza i stali oraz związany z nią przemysł konstrukcyjny i maszynowy.
H u t n ic t w o ż e la z a i s t a l i Wielkiej Brytanji jest jedną z najstarszych gałęzi przemysłu
tego kraju. W średniowieczu był nawet czas, kiedy Wielka Brytanja zajmowała prawie mono
polistyczne stanowisko w światowej produkcji żelaza. Jeszcze w roku 1850 Wielka Brytanja
i Irlandja dostarczały 52 ,3% światowej produkcji surówki żelaza oraz 4 7 % światowej produkcji
stali. W drugiej połowie ubiegłego wieku rozpoczął się wszakże trwający jeszcze po dziś dzień
okres nietyle upadku produkcji angielskiej, ile zmniejszenia się jej w stosunku do produkcji
ogólno-światowej. Pod koniec X I X wieku Wielka Brytanja w dziedzinie produkcji surówki
żelaza i stali była zepchnięta na trzecie miejsce po Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn.
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i Niemczech. Przed samą wojną światową, w roku 19 13 , produkcja żelaza i stali Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pin. wynosiła 40,7% , Niemiec 24 ,7 % , Wielkiej Brytanji już tylko
11 ,8 % produkcji światowej.
W okresie od roku 1880 do 19 13 wytwórczość surówki żelaza w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Płn. wzrosła o 708% , mianowicie z 3,8 milj. na 30,7 milj. tonn, niemiecka zaś o 604% ,
z 2,7 milj. na 19 milj. tonn, podczas gdy produkcja Wielkiej Brytanji w tym samym czasie wzrosła
tylko o 3 2 % , z 7,8 milj. na 10 ,3 milj. tonn.
Jak nam powyższe cyfry wskazują, produkcja żelaza i stali Wielkiej Brytanji w istocie nietylko nie upadla, ale jeszcze powiększyła się o 3 2 % ; wobec wszakże bezporównania szybszego
wzrostu tej samej wytwórczości w Stanach Zjednoczonych Am eryki Płn. i w Niemczech ten
mały wzrost nietylko równa się zastojowi, ale nawet oznacza poważne cofnięcie się i utracenie
dawniejszego kierowniczego stanowiska.
Okres wojenny, pomimo bezprzykładnego wzrostu zapotrzebowania na niektóre wytwory
przemysłu metalurgicznego, nietylko nie popchnął naprzód wytwórczości żelaza i stali Wielkiej
Brytanji, ale nawet spowodował zmniejszenie się tej produkcji. Poczęści spowodowane ono
było też i tern, że, jak wiadomo, Wielka Brytanja nie posiada zbyt wielkich zapasów rud wysoko
procentowych i zmuszona jest importować je ze Szwecji i z Hiszpanji; podczas wojny zaś import
ten w znacznym stopniu był utrudniony, częściowo zaś nawet wstrzymany.
Liczba czynnych wysokich pieców, która w roku 19 13 wynosiła jeszcze 338, spadla w roku 1923
do 200, wyprodukowana zaś ilość surówki żelaznej w tym samym okresie spadla z 10.260.000 tonn
na 7.360.000 tonn. Pomimo to w roku 19 23 stała Wielka Brytanja znów na 2-iem miejscu
pod względem produkcji surówki żelaza oraz stali, chociaż przypadający na nią odsetek wynosił
tylko 11 ,6 % produkcji światowej.
Okoliczność tę zawdzięcza Wielka Brytanja nietyle podniesieniu swej produkcji, ile upad
kowi produkcji w Niemczech, gdzie wytwórczość hutnicza wskutek wojny i traktatu Wersal
skiego w znacznym stopniu zmalała. Stan taki trwał stosunkowo niedługo, gdyż zaledwie w kilka
lat potem niemiecka produkcja, uzależniona prawie zupełnie od dowozu rud zagranicznych,
zaczęła szybko wzrastać i dziś już ponownie wysunęła się na drugie miejsce w produkcji światowej.
W dziesięcioleciu pomiędzy 19 1 3 — 19 23 r. produkcja żelaza i stali w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Płn. wzrosła o 3 5 % , francuska pomimo wojny nie spadła wskutek nowych nabytków na
podstawie traktatu pokojowego (Lotaryngja, Saara), zaś produkcja Wielkiej Brytanji w tem samem
dziesięcioleciu spadła znacznie, mianowicie z 17.924.000 tonn w roku 19 13 na 15.849.000 tonn
w roku 1923, co stanowi spadek 1 2 ,1 % . Charakterystycznem jednak jest, iż pomimo tak znacz
nego zmniejszenia się produkcji, Wielka Brytanja mogła jeszcze wywieźć mniej więcej czwartą
część tejże.
Ze względu na to, iż rudy krajowe nie wystarczają na pokrycie zapotrzebowania hutnictwa,
okręgi produkcji ulokowały się przeważnie w okolicy portów. Ponieważ zaś, jak wiadomo, wielki
przemysł hutniczy uzależniony jest w większym jeszcze stopniu od węgla, aniżeli od rudy, przeto
ulokował się on w tych portach, które przedewszystkiem położone są blisko okręgów węglowych.
M am y więc zjawisko takie, iż porty, eksportujące węgiel, są jednocześnie portami, importującemi rudę żelazną.
Najwybitniejszemi ośrodkami wielkiego przemysłu hutniczego są (patrz mapka N r. 13 ):
południowa część Northumberlandu, południowa Walja i okrąg rzeki Clyde w Szkocji, chociaż
istnieją ponadto dwa okręgi wewnątrz kraju, które pod względem znaczenia też zajmują przo
dujące stanowisko. Są to okręgi miast Sheffield i Birm ingham ; w tym ostatnim koncentruje
się wyrób mosiądzu, bronzu i stopów najrozmaitszego rodzaju. W dziedzinie hutnictwa miedzi,
ołowiu, cynku i cyny oraz malej produkcji srebra wysunęła się w ostatnich dziesiątkach lat
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na czołowe miejsce okolica miasta Merthyr T yd fil w hrabstwie Glamorgan w południowej
Walji.
Ze wszystkich dziedzin przemysłu konstrukcyjnego wyróżnia się w Wielkiej Brytanji b u d o w a
o k r ę tó w . Jest to jedna z dziedzin przemysłu, w której dominujące stanowisko Wielkiej Brytanji
do dnia dzisiejszego nie zostało jej jeszcze odebrane. I tutaj rzec można, iż przez wiele dziesiąt
ków lat Wielka Brytanja nietylko zajmowała przodujące stanowisko w budowie okrętów, ale
posiadała niemal monopol tej produkcji. W dzisiejszych jeszcze czasach udział Wielkiej Brytanji
w budowie okrętów pod względem ilości określić można na połowę produkcji światowej, pod
czas gdy pod względem tonnażu prawie na 3/4 całej produkcji świata; udział ten wszakże
szybko maleje.
Najwięcej okrętów dostarczają stocznie, znajdujące się w portach rzeki Clyde (patrz mapka
N r. 13 ) : Glasgow i Greenock, rzeki T yn e: Newcastle, Tynem outh, i wreszcie w portach
Sunderland i Belfast w Północnej Irlandji. Istnieje tu olbrzymie przedsiębiorstwo budowy
okrętów — firm a Harland i W olff, która do dzisiejszego dnia jest największem przedsiębior
stwem tego rodzaju na świecie. T o też urządzenia w Belfast pozwalają na wybudowanie rocznie
okrętów o pojemności około 250.000 tonn. Niestety, jednak powojenna produkcja tego miasta
znacznie spadła, wahając się pomiędzy 50.000 a 100.000 tonn rocznie.
W dziedzinie budownictwa okrętów pracuje w Anglji około 110.000 robotników, z czego
1/4 przypada na sam Belfast.
Poza poprzednio wyliczonemi głównemi okręgami gdzie omawiany przemysł osiąga naj
większy stopień natężenia, Wielka Brytanja posiada oczywiście jeszcze mnóstwo drobniejszych
stoczni, rozrzuconych w licznych swoich portach. Na wzmiankę zasługują przedewszystkiem wielkie warsztaty reperacyjne, przyłączone do doków takich światowych portów,
jak Londyn, Liverpool i Southampton.
Ale i w tej dziedzinie wytwórczości przodujące stanowisko Wielkiej Brytanji zostało po wojnie
również zachwiane. Pomijając zupełnie Niem cy, które z wielką energją starają się odmłodzić
swoje budownictwo okrętów, przemysł ten powstał po wojnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Płn. i w Japonji. Czyni tam tak szybkie postępy, że przestarzałym nieraz pod względem technicz
nym stoczniom wielkobrytańskim coraz trudniej jest utrzymać palmę pierwszeństwa.
F a b r y k a c ja m a s z y n i wyrób przedmiotów z metalu rozsiane są przeważnie po Anglji
środkowej. Cechuje je daleko posunięta specjalizacja, wskutek czego byłoby trudnem i zresztą
bezcelowem wyliczać wszystkie miejscowości, w których przemysł maszynowy i metalowy
jest skoncentrowany. Największe fabryki maszyn, pokrywające nietylko zapotrzebowanie
wszystkich innych dziedzin przemysłu w ojczyźnie, ale także eksportujące znaczne ilości
do krajów zamorskich, koncentrują się przedewszystkiem w okręgach: Birmingham, Sheffield,
Newcastle, Glasgow itd.
Zaznaczyć należy, iż jeszcze pod koniec ubiegłego wieku produkcja maszyn Wielkiej B ry
tanji przekraczała pięciokrotnie produkcję Stanów Zjednoczonych Ameryki Pin. i Niemiec łącznie.
Ale już w roku 19 13 wywóz maszyn wielkobrytańskich osiągnął tylko sumę 32 milj. Ł , podczas
gdy wywóz Niemiec osiągnął 38 milj. Ł , a wywóz Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.
przekroczył sumę 30 milj. Ł . Warto w tem miejscu podkreślić, iż szczególnie Stany Zjedno
czone usilnie dążą do tego, aby w tej dziedzinie produkcji zająć przodujące stanowisko.
W y r ó b s t a l i s z la c h e t n e j, t. zw. szybkotnącej, skoncentrował się w Sheffield i w tej
dziedzinie produkcji Wielka Brytanja zajmuje jeszcze miejsce naczelne. W tej samej miejscowości
Zgrupowana jest wytwórczość wyrobów nożowniczych. Birmingham jest ośrodkiem wytwór
czości przedmiotów z mosiądzu i innych metali. Słynne są birminghamskie rury, ciągnione
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z mosiądzu i miedzi, z których następnie wyrabia się sprzęty domowe, armaturę elektryczną,
galanterję metalową itp. Ponadto Birmingham słynie z wyrobu stalówek.
Miasto Coventry jest ośrodkiem produkcji automobili i pojazdów, Redditch — igieł
i szpilek, D udly — łańcuchów, kotwic itd.
P r z e m y s ł p r z e t w ó r c z y m e ta lo w y jest rozsiany po całej Anglji i naogól dobrze roz
winięty. Objaśnia się to zasobami w kraju nietylko paliwa, ale i wielu surowców, ponadto
zaś gęstą siecią dobrze zorganizowanych kolei, ułatwiających przewóz.
Drugą dziedziną przemysłu o znaczeniu światowem jest p r z e m y s ł w łó k ie n n ic z y ,
przedewszystkiem zaś b a w e łn ia n y . Nazywa się go nieraz „kością pacierzową“ Anglji. W yczer
pujący opis przemysłu włókienniczego Wielkiej Brytanji wymagałby specjalnego traktatu. Dla
osiągnięcia ogólnego pojęcia o potędze tego przemysłu wystarczy przytoczyć kilka cyfr: ogólny
kapitał, umieszczony w Wielkiej Brytanji w przemyśle włókienniczym, podawany bywa na 250 milj.
złotych funtów szterl., czyli 10 iniljardów 750 milj. złotych. Przeszło 5 milj. ludzi żyje w Wielkiej
Brytanji z przemysłu włókienniczego. Ilość wrzecion przekracza 56 m ilj., co stanowi około
36% liczby całego świata. Stany Zjednoczone Ameryki Płn., Francja, Niem cy, razem wziąwszy,
zaledwie osiągają tę samą liczbę.
Liczba krosien wynosi 795 tys. i pod tym względem Wielka Brytanja stoi na pierwszem miejscu,
gdyż liczba krosien w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. wynosi 745 tys., w Niemczech
2 10 tys., we Francji 182 tys. a w Indjach 13 5 tys.
Pomimo to zaznaczyć należy, iż w ostatnich dziesiątkach lat Stany Zjednoczone Ameryki
Płn. usilnie dążą do tego, aby swoją produkcję bawełny surowej przerabiać u siebie i dopiero
wyroby gotowe eksportować.
Doniedawna jeszcze świat cały zależny był w dziedzinie dostaw bawełny surowej od pro
dukcji stanów południowych Ameryki Północnej.
Rozumiejąc zależność swoją od Stanów Zjednoczonych i obserwując zmniejszenie się ilości
bawełny, wolnej do wywozu z Ameryki, Wielka Brytanja w ostatnich dziesiątkach lat usilnie
zabiega o rozwinięcie produkcji bawełny w swoich kolonjach wszędzie tam, gdzie warunki fizjo
graficzne na to pozwalają. Szczególnie pomyślnie rozwinęła się produkcja bawełny w Indjach
angielskich, Egipcie, Sudanie anglo-egipskim i w niektórych innych krajach.
W r. 1928/29 produkcja bawełny Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. wyniosła 3 1.16 3 tys.
centnarów metr., zaś stały wzrost produkcji wymienionych krajów osiągnął razem liczbę
19.766 tys. centnarów metr. Jak widzimy, znaczna większość bawełny jeszcze jest produkowana
w Stanach Zjednoczonych, ale wysiłki Wielkiej Brytanji dały już poważne rezultaty, i dzisiaj
tak niedawno istniejący jeszcze monopol Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w dziedzinie
produkcji bawełny jest już poważnie zachwiany.
W Anglji najwcześniej zastosowano maszyny do przędzalnictwa i tkactwa. X IX -ty wiek
był okresem niezwykle szybkiego rozwoju tej dziedziny przemysłu, która, szczególnie jeżeli
chodzi o produkcję tkanin bawełnianych, zajęła pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego
wieku przodujące stanowisko na świecie. Rozmieszczenie przemysłu włókienniczego uwidocznia
nam załączona mapka (Nr. 15). Największem centrum przemysłu bawełnianego jest miasto
M anchester, w którym nietylko koncentruje się znaczna część wytwórczości, ale przedewszyst
kiem administracja i handel zarówno surowcami, jak i wyrobami gotowemi. Manchester
do dnia dzisiejszego posiada jeszcze największą giełdę bawełnianą na świecie, co w znacznym
stopniu zawdzięcza wybudowanemu w drugiej połowie ubiegłego wieku kanałowi, łączącemu
to miasto z estuarjum rzeki M ersey i umożliwiającemu bezpośredni dowóz bawełny z krajów,
produkujących bawełnę, do ośrodka przetwórczego.
Produkcja wyrobów bawełnianych koncentruje się poza Manchesterem w całem Lancashire,

6ą

JE R Z Y LOTH

przyczem niektóre miejscowości osiągnęły znaczny stopień specjalizacji, i tak: cienka przędza
produkowana jest przedewszystkiem w mieście Boi ton, średnia w Oltham, gruba w Leicester;
zefiry i muśliny wyrabia Blackbore, hafty maszynowe i firanki — Nottingham itd.
D rugi, lecz znacznie mniejszy okrąg przemysłu bawełnianego powstał dziś w Szkocji w okręgu
przemysłowym rzeki Clyde. Głównym ośrodkiem jest tam Glasgow.
Wartość ogólna importowanej bawełny wynosiła w r. 1927 — 67.800 tys., w r. 1928 —
80.700 tys., w r. 1929 — 77400 tys. i w r. 1 9 3 0 — 44.900 tys. funtów szterlingów.
Jak dalece wytwórczość przemysłu bawełnianego wpływa dodatnio na bilans handlowy
kraju, wskazują nam cyfry wywozu przędzy i tkanin bawełnianych, których wartość wynosiła
w 1927 r. 148.800 tys., w r. 1928 — 145.300 tys., w r. 19 2 9 — 135.400 tys. i w r. 1930 —
czość tego surowca skon
87.600 tys. funtów szter
centrowała się już w śred
lingów.
niowieczu
w
dolinach
P r z e m y s ł w e łn ia n y .
rzeczek Calder i Wharfe,
W dziedzinie przemysłu
spływających ze wschod
włókienniczego
następne
nich stoków Pienin cenmiejsce
pod względem
tralno-angielskich.
Nieco
znaczenia zajmuje prze
dalej na północ w hrabstwie
mysł wełniany. Pomimo
Northumberland hodowla
wszakże, iż w nowszych
owiec osiągnęła najwyższe
czasach pierwsze miejsce
napięcie,
wykazując na
zajął przemysł bawełniany,
znacznych przestrzeniach
to jednak stwierdzić na
po 250 szt. na 1 km2, pod
leży, że przemysł wełniany
czas gdy przeciętna dla
jest o wiele starszy w W.
Anglji
wynosi 89 sztuk.
Brytanji.
Hodowla zwierząt raso
Opierając się na krajo
wych,
do której Anglicy
wej produkcji wełny, która
15. Rozmieszczenie przemysłu włókienni
mają
wielkie
zamiłowanie,
od niepamiętnych czasów
czego.
opierając
się
na meryno
w Anglji istniała, przetwórsach, podstępnie wywiezionych z Hiszpanji, zdołała wyprodukować rasę, dającą długie,
cienkie i miękkie włókna. W ilgotny klimat angielski o łagodnej zimie i słabej insolacji spo
wodował rozwój ras owiec, dostarczających niezwykle cennej wełny. Przeróbkę tego materjału ułatwia miękka woda, spływająca z Pienin, która dla przetwórczości wełny okazała się
nadzwyczaj korzystną. Glównemi ośrodkami przemysłu wełnianego są w tym okręgu miasta
Leeds i Bradford.
Drugim okręgiem, produkującym wybitnie dobre gatunki wyrobów wełnianych, są wyspy
Szetlandzkie, gdzie przędzalnictwo i tkactwo wełniane rozwinięte są w formie przemysłu cha
łupniczego i stanowią jedno z podstawowych źródeł zarobkowania ludności tych biednych wysp.
Pomimo iż Anglja jest jednym z najpoważniejszych producentów wełny na świecie, szcze
gólnie, gdy chodzi o dobre gatunki, to jednak przemysł jej absorbuje tyle surowca, że krajowa
produkcja wełny nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania. Z tego względu Anglja zmuszona
jest importować znaczne ilości, przekraczające nawet krajową wytwórczość surowca. Anglicy
wszakże potrafili wyzyskać rozległe obszary w swoich dominjach kolonjalnych na hodowlę owiec
i w ten sposób Uniezależnili się prawie zupełnie od zagranicy w dziedzinie dostawy wełny. Głów 
nymi dostdwcami wełny są: Australja, Nowa Zelandja i południowa Afryka.
Wartość importowanej wełny surowej wynosiła w r. 1928 — 63.900 tys., w r. 1929 —
63.000 tys., a w r. 1930 tylko 45.300 tys. funtów szterl. Należy wszakże zaznaczyć, iż w tym
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samym czasie Anglja wywoziła poważne ilości wełny surowej, podczas gdy reeksportu bawełny
wogóle nie było.
N a wzmiankę zasługuje jeszcze to, że o ile Anglja nie importuje zupełnie przędzy i tkanin
bawełnianych, to import przędzy i wyrobów wełnianych wyniósł w r. 1927 — 16 .10 0 tys.,
w r. 1928 — 17.300 tys., a w r. 1930 — 14.300 tys. funtów szterl.
W tych samych latach wartość eksportu przędzy i wyrobów wełnianych wynosiła:
w r. 1927 — 56.800 tys. funtów szterl., w r. 1928 — 56.900 tys., w r. 1929 — 52.900 tys.
i w r. 1930 — 37.000 tys. funtów szterl. G d y zatem przeciwstawimy import wełny surowej
oraz przędzy i fabrykatów gotowych wełnianych eksportowi przędzy i tkanin wełnianych, to
stwierdzić możemy, że pomimo wysokiego rozwoju przemysłu wełnianego Wielkiej Brytanji,
wartość importu surowca, półfabrykatów i produktów gotowych przekracza wartość eks
portu tychże razem.
Trzecie miejsce w przemyśle włókienniczym Wielkiej Brytanji zajmuje p r z e m y s ł ln ia n y .
Koncentruje się on jednakże nietyle w Wielkiej Brytanji, ile przedewszystkiem w Irlandji Pół
nocnej, gdzie głównym ośrodkiem jest Belfast i najbliższa okolica. Został on tam przenie
siony pod koniec X V II-g o wieku przez hugonotów, którzy wyemigrowali z Francji po zniesieniu
edyktu nantejskiego.
W Irlandji Północnej wytwarza się nietylko tkaniny lniane, ale także gotową bieliznę, której
wytwórczość ma miejsce przedewszystkiem w miejscowości Londonderry. Przemysł ten znany
jest na świecie jako producent najcieńszych tkanin lnianych, niezwykle cennych.
Początkowo surowca dostarczała wyłącznie Irlandja, która i dziś jest producentem włókna
lnianego. Irlandja wszakże, w której bardzo rozwinięte jest chałupnictwo lniane, pokrywa obecnie
tylko małą część surowca, zużywanego przez przemysł Ulsteru. Z tego też względu Wielka
Brytanja importuje dosyć znaczne ilości lnu surowego, który zakupuje przeważnie na Łotwie
i w Estonji. Przemysł ten posiada w Północnej Irlandji około 1 milj. wrzecion i przeszło 40.000
krosien oraz zatrudnia około 100 tys. robotników i robotnic. Doniedawna jeszcze z okręgiem
Irlandji Północnej konkurowały okolice miejscowości Dundee w Szkocji. W ostatnich dzie
siątkach lat wszakże przemysł lniany został tam stopniowo zastąpiony przez p r z ę d z a ln ic t w o
i tk a c t w o ju t y , których Dundee produkuje poważne ilości na wywóz. Surowiec importuje
się z głównego źródła juty, a mianowicie z Bengalu.
Na zakończenie przeglądu przemysłu włókienniczego wspomnieć jeszcze należy o p r z e 
m y ś le je d w a b n ic z y m , który w Anglji chyli się ku upadkowi. Został on tam zaprowadzony
również przez hugonotów, emigrantów z okręgu liońskiego. Jednakże nie rozwinął się w takim
stopniu, jak we Francji lub Włoszech. Niegdyś Londyn był głównym rynkiem na jedwab surowy
i wyroby jedwabnicze, ale oddawna już ustąpić musiał swoje stanowisko Lugdunowi i Medjolanowi, które dzisiaj przodują jako ośrodki przemysłu i handlu jedwabniczego.
Wywóz jedwabiu i wyrobów jedwabnych jest już w Wielkiej Brytanji bardzo nieznaczny,
podczas gdy przywóz wykazuje poważne ilości. W roku 1927 i 1928 eksport wynosił po
2.400 tys., w r. 1929 — 2.200 tys., a w r. 1930 — 1.600 tys. funtów szterl., podczas gdy
w tych samych latach import jedwabiu i tkanin jedwabnych wynosił: w r. 1927 — 16.200 tys.,
w r. 19 2 8 — 14.500 tys., w r. 1929 — 13.200 tys. i w r. 1930 •— 11.2 0 0 tys. funtów szterl.
Głownem centrum przemysłu jedwabniczego jest miejscowość Macclesfield.
Ogólną wartość produkcji rocznej przemysłu włókienniczego Wielkiej Brytanji ocenić można
na około 13 miljardów złotych polskich, z czego około 2/3 przypada na przemysł bawełniany,
który na początku X IX -g o stulecia prawie jeszcze nie istniał. Tern niemniej widoki nietylko
dalszego rozwoju, ale wręcz istnienia tego przemysłu przedstawiają się na przyszłość nader nie
korzystnie z powodu stopniowej utraty rynków zbytu, spowodowanej rozwojem samowystarGcogr. powsz.
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czalności i emancypacji gospodarczej dawnych odbiorców, zarówno państw niezależnych, jak
dominjów i kolonij. Rozpoczyna się dla Anglji w tej dziedzinie ta sama ewolucja, która już zary
sowała się wyraźnie w przemyśle stalowym i metalurgicznym i spowodowała utratę światowego
stanowiska.
W porównaniu do wielkiego przemysłu metalurgiczno-metalowego oraz włókienniczego
wszystkie inne dziedziny przetwórczości surowców na wyroby przemysłowe mają już mniejsze
znaczenie.
Krótki przegląd pozostałych gałęzi przemysłu rozpoczniemy od przetwórczości surowców
rolniczych.
P r z e m y s ł r o ln y . N a pierwsze miejsce wysuwa się w tej dziedzinie p iw o w a r s t w o , które
głównie koncentruje się w krainie chmielu i jęczmienia browarnego, tj. w południowo-wschodniej
Anglji. Przyczynia się do takiego rozmieszczenia ponadto jeszcze łatwość zbytu, która w L on 
dynie znajduje niezwykle pojemny rynek konsumcyjny. Gatunki piwa, wyrabiane w Anglji, są
naogół mocniejsze od niemieckich i polskich. Są one innego rodzaju, lecz pod wzglę
dem gatunkowym nie ustępują piwom niemieckim. W yrabia się w Anglji dwa gatunki piwa:
stout, podobny do naszego porteru, i ale (wym. „ejl"), mocniejsze od naszego piwa i bardzo
gęste. Ponadto wyrabia się jeszcze tzw. beer, podobne do jasnego piwa dortmundzkiego, ale
nieco mocniejsze.
Często spotkać się można z poglądem, że krajem, wytwarzającym największe ilości piwa, są
Niemcy. W istocie, stoją one na pierwszem miejscu, o ile wziąć pod uwagę ilość absolutną pro
dukcji, która wynosi około 34 miljonów hl rocznie. Jeżeli jednak zważymy, że liczba ludności
w Wielkiej Brytanji (kraju macierzystym) jest znacznie mniejsza od ilości ludności niemieckiej,
to wówczas stwierdzimy, że produkcja roczna piwa Wielkiej Brytanji, sięgająca 30 milj. hl,
jest w obliczeniu na mieszkańca większa, aniżeli produkcja piwa Niemiec.
M ylnem byłoby jednak sądzić, że spożycie również jest większe, niż w Niemczech. Tak
bowiem nie jest, gdyż bardzo znaczna część produkcji wysyłana jest z Wielkiej Brytanji za
granicę, głównie do jej kolonij zamorskich. W tej dziedzinie przemysł angielski również coraz
silniej odczuwa konkurencję browarów, powstających w Kanadzie, Afryce południowej i Australji.
Przewidywać zatem należy, iż przemysł ten będzie się pod względem ilości produkcji powoli
chylił ku upadkowi.
Inną dziedziną przemysłu, ściśle związanego z wytwórczością rolniczą, jest g o r z e in ic t w o ,
specjalnie rozwinięte w Szkocji i Irlandji. W hisky szkockie i irlandzkie znane są na całym świecie.
Słynny też jest angielski gin, który jest wódką jałowcową. Angielski przemysł gorzelniczy
produkuje około i-go miljona hl stuprocentowego alkoholu i znaczną część swojej produkcji
również wywozi.
W in a wyspy wielkobrytańskie nie produkują wcale, gdyż insolacja w tym kraju jest zbyt
słaba. Z tego też względu wspomnieć należy o produkcji win owocowych, szczególnie rozwiniętej
w południowej Anglji. Wina owocowe wszakże produkowane są wyłącznie dla wewnętrznego
spożycia.
C u k r o w n ic t w o omówiono już wyżej (str. 49).
Dziedziną przemysłu, opartą wyłącznie na surowcu, dowożonym z krajów zamorskich, jest
p r z e m y s ł d r z e w n y . Stąd produkcja jego przeznaczona jest tylko na pokrycie zapo
trzebowania wewnętrznego i do eksportu się nie przyczynia. Poza celami budowlanemi drzewo
przerabiane bywa w Wielkiej Brytanji głównie na meble.
F a b r y k a c ja z a p a łe k jest podrzędna, i pod tym względem kraj skazany jest na import.
P a p ie r n ic t w o , również oparte przeważnie na masie drzewnej, importowanej z zagranicy,
przerabia poza tem jeszcze znaczne ilości odpadków przemysłu bawełnianego, a także trawę

W IE L K A B R Y T A N J A

67

esparto, przywożoną z kolonij angielskich. W Anglji przemysł papierniczy koncentruje się:
w Londynie, Manchesterze i Bath. Ponadto dobrze postawiony jest w Szkocji. Pomimo wszak
że wysoko rozwiniętego przemysłu papierniczego, wytwarzającego specjalnie przednie ga
tunki, Anglja importuje tańsze papiery z zagranicy. Tanie tapety, naprzyklad, przywożone są
Z'N iem iec, podczas gdy dobre gatunki wywożone są zagranicę.
P r z e m y s ł c e r a m ic z n y natomiast oparty jest na surowcach krajowych. Zarówno wyroby
szklane, jak porcelanowe, a głównie fajansowe, wytwarzane są w Anglji w wielkich ilościach.
Szczególnie przemysł szklany i fajansowy wytrzymuje doskonale konkurencję z krajami, w których
te dziedziny przemysłu najwyżej są postawione.
S z k la r s t w o angielskie, wytwarzające także kryształy i szkła lustrzane, skoncentrowane
jest głównie w miejscowościach: Newcastle, Birmingham, Sunderland i Londyn. Dzięki wysokim
gatunkom szkła, jakie produkują, konkurują one z powodzeniem z tak wysoko postawionym prze
mysłem, jak czeski, wenecki i francuski.
W yroby fajansowe angielskie, szczególnie w dziedzinie instalacji sanitarnej, słynne są na cały
świat.
Z przemysłem włókienniczym wiąże się p r z e m y s ł k o n f e k c y jn y , obejmujący fabrykację
gotowych ubrań, bielizny, artykułów mody, kapeluszy itp. Przemysł ten, w przeciwstawieniu
do takiegoż przemysłu na kontynencie, ogranicza się li tylko do wyrobu przedmiotów wysokiego
gatunku, pozostawiając wytwórczość tanich, masowych artykułów prawie wyłącznie kontynen
towi. Przemysł ten koncentruje się głównie w wielkich miastach, przedewszystkiem zaś w L on 
dynie i najbliższej okolicy.
Z fabrykacją ubrań i galanterji wiąże się też garbarstwo, fabrykacja obuwia, rymarstwo i fabry
kacja skórzanych artykułów podróżniczych. Garbarstwo nie należy w Wielkiej Brytanji do dziedzin
przemysłu, zajmujących pierwszorzędne stanowisko, pomimo to wszakże odznacza się przemysł
garbarski doskonałemi wyrobami skórzanemi, których wartość specjalnie w dziale produkcji
tzw. podeszwianki znana jest i ceniona na całym świecie.
Wiąże się z tą gałęzią przemysłu fabrykacja pasów transmisyjnych, a także obuwia i arty
kułów podróżniczych, których fabryki rozrzucone są po różnych miejscowościach w środko
wej Anglji.
Wielki p r z e m y s ł g u m o w y , dostarczający przedewszystkiem opon, a także rozpowszechnio
nych nadzwyczajnie w Anglji butelek i poduszek gumowych oraz innych artykułów sanitarnoopatrunkowych, rozwinął się w Wielkiej Brytanji dopiero w ostatnich dziesiątkach lat dzięki znacz
nemu zapotrzebowaniu przedewszystkiem na opony samochodowe. Butelki gumowe, szczelnie
zamykające się, są w Wielkiej Brytanji w stałem użyciu, bowiem, napełniane gorącą wodą, uży
wane są do ogrzewania łóżek. Celem objaśnienia tego zwyczaju należy dodać, iż domostwa po
wsiach i małych miastach przeważnie pozbawione są pieców. W użyciu są tylko kominki otwarte,
które grzeją jednostronnie tak długo, póki się ognisko pali. Pokoje sypialne zazwyczaj wcale
nie są ogrzewane, z tego też powodu ogrzewa się łóżka zapomocą butelek gumowych.
P r z e m y s ł e l e k t r o t e c h n i c z n y ustępuje niemieckiemu, pomimo to wszakże celuje
w wytwórczości niektórych artykułów, specjalnie, gdy chodzi o wyroby, przystosowane do kli
matu gorącego. Również kable podmorskie i liny stalowe wyrabiane są w Wielkiej Brytanji
w gatunkach wyborowych.
Wspomnieć jeszcze należy o p r z e m y ś le c h e m ic z n y m . Zaznaczyć tu wypada, iż poczynił
on olbrzymie postępy od czasu wojny, naogół wszakże daleki jest jeszcze od tego stopnia roz
woju, jaki przemysł chemiczny osiągnął w Niem czech; szczególnie w dziedzinie fabrykacji
barwników anilinowych przemysł wielkobrytański znajduje się dopiero w stanie zaczątkowym.
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Naogół jednak wziąwszy, wzmogło się zużycie smoły pogazowej i powiększono również pro
dukcję kwasu siarkowego oraz jego pochodnych.
Pomijając cały szereg innych drobnych gałęzi przemysłu, można syntetycznie stan i roz
wój uprzemysłowienia Wielkiej Brytanji określić w sposób następujący:
1) Przemysłowiec wielkobrytański, prawie bez wyjątku, dąży zupełnie tak samo, jak rolnik,
do tego, aby uniknąć produkcji tanich artykułów masowych. Ogranicza się on przedewszystkiem
do produkcji wysokowartościowych gatunków wyrobów, wysuwając stale zasadę: „British
goods are best“1, służącą za hasło sztandarowe producentów wielkobrytańskich w konkurencji
z innemi krajami na rynkach światowych.
2) Stare podstawy przemysłu Wielkiej Brytanji, jak górnictwo węglowe, przemysł hutniczy,
metalowy i włókienniczy prosperują ciągle jeszcze, chociaż kraj powoli traci monopol, nie
gdyś posiadany w tych dziedzinach wytwórczości.
3) We wszelkich niemal gałęziach przemysłu, powstałych w czasach nowszych, jak prze
mysł chemiczny, elektrotechniczny itp., Wielka Brytanja pozostała wtyle poza kontynentem
europejskim i częściowo też poza innemi krajami świata. Powodem tego są przedewszystkiem
wysokie płace robotników, które wytrzymać mogą tylko stare, doskonale zorganizowane
i oparte na tradycji dziedziny pracy, a także niezaprzeczalnie mniejszy rozmach w no
wych gałęziach przemysłu w porównaniu z tym, jaki zaznacza się na kontynencie europej
skim, szczególnie w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. i ostatnio
w Związku Socjalistycznych Republik Rad.
H AND EL
Waluta; miary i wagi; statystyka handlu zagranicznego; bilans handlowy.

Ponieważ w Wielkiej Brytanji posługują się walutą, wagami i miarami odmiennemi od tych,
do których myśmy przywykli, przeto podamy niżej dla orjentacji czytelnika walutę, zasadnicze
miary i wagi angielskie.
W a lu ta . Jednostką monetarną w Wielkiej Brytanji jest funt szterling, zwany w mowie
potocznej sovereign, podzielony na 20 szylingów, k 12 pence, k 4 farthing’s. Funt szterl. oznacza
się praktycznie przez Ł , szyling przez: sh, bądź przez pochyłą kreskę /, przyczem przed kreską
stawia się ilość szylingów, po kresce zaś ilość pensów. Pensy oznacza się literą „ d “ . Przykład:
10 f. szterl. 3 szylingi i 2 pensy pisze się w skrócie: Ł io .3 / 2 d.
Parytet zloty 1 Ł wynosi 4,87 doi. U. S . A. W r. 19 3 1 W. Brytanja odstąpiła od parytetu
złota, poczem kurs funta spadł o mniej więcej 30% . W latach 1929/31 kurs złotego polskiego
na rynku londyńskim ulegał stosunkowo nieznacznym wahaniom, utrzymując się na poziomie
około 43 zł i 50 gr. (Parytetowy kurs: 1 Ł = 43,38 zł.) Na początku r. 19 32 kurs 1 Ł
w Warszawie wynosił już tylko około 30 zł.
Bank Angielski jest jedyną instytucją emisyjną na Angłję i Walję. Powstał on w roku 1694
jako spółka akcyjna i w tej formie przetrwał do dnia dzisiejszego. Przywilej emisji w Szkocji
posiada Bank Szkocki i 7 innych banków szkockich, które łącznie mogą emitować 2.676.000 f.
szterl. bez pokrycia metalowego.
G łó w n e m ia r y i w a g i.
M iary długości:
1 yard (jard) — 3 stopy = 36 cali — 0 ,9 14 m
1 mila = 1.760 yardów = 1.609 m
1 mila morska = 1.855 m
1 „Brytańskie wyroby są najlepsze“ .
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M iary powierzchni:
1 akr = 4.840 yardów2 = 4.046,7 m2 = ca 0,4 ha
1 mila2 = 640 akrów = ca 259 ha
M iary płynów:
1 galion = 4 quarts (kwarty) = 8 pints = 32 gills = 4,5 1
Wagi handlowe:
1 funt (pound avoir du poids: skrót lb/) = 16 ounces (uncyj; skrót oz/) = 0,454 kg
1 tonna (long ton) — 20 hundredweights (centnarów; skrót cwt)
1 cwt. = 4 quarters (kwartery; skrót q) = 50,8 kg
x q = 28 funtów (lbs) —■ 12 ,7 kg.
D o czasu wielkiej wojny światowej Wielka Brytanja niewątpliwie zajmowała pierwsze miejsce
w dziedzinie handlu wśród wszystkich państw świata. Wojna przyniosła pod tym względem
zasadnicze zmiany. W wielu krajach zamorskich odcięto dowóz wyrobów europejskich, do któ
rych ludność była przyzwyczajona i powołano do życia ośrodki przemysłowe lokalne.
Ewolucja ta najsilniej zaznaczyła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn., gdzie nietylko
przemysł, już istniejący, rozwinął się w wysokim stopniu, ale w wielu wypadkach podjęto
wytwórczość zupełnie nową. Jednocześnie przemysł niemiecki został zepchnięty z tego stano
wiska przodującego, jakie zajmował przed wojną na rynku światowym. Tej okoliczności przy
pisać należy, że Wielka Brytanja zajmuje dziś wprawdzie już nie pierwsze, ale jeszcze drugie
miejsce wśród krajów przemysłowych świata. Stanowisko to zawdzięcza ona różnym czynni
kom, które można ująć w sposób następujący: 1) bogactwom naturalnym kraju macie
rzystego, przedewszystkiem zaś bogactwu i wygodnemu rozmieszczeniu terytorjalnemu po
kładów węgla kamiennego; 2) wygodnemu położeniu geograficznemu kraju w dobie rozwoju
żeglugi morski ej oraz dużej ilości wygodnych portów; 3) przedsiębiorczości i chęci zdobycia zysku,
charakteryzujących Anglików. Anglik chętnie nawiązuje stosunki handlowe z przeciwnikiem
swoim po zaledwie ukończonej wojnie, o ile widzi w tern korzyści dla siebie; 4) ekspansji kolonjalnej Wielkiej Brytanji, posiadającej mniej lub więcej zależne od siebie rozległe obszary, roz
rzucone we wszystkich strefach globu ziemskiego.
Historja ekspansji kolonjalnej Wielkiej Brytanji jest ściśle związana z historją jej eks
pansji gospodarczej i była raczej wynikiem tej ostatniej. Kolonje wielkobrytańskie stanowią
dla jej wyrobów ciągle jeszcze znakomite rynki zbytu. Wprawdzie kraje te rozwijają swój własny
przemysł i stopniowo uniezależniają się od kraju macierzystego, ale jednocześnie rośnie znacznie
liczba ludności, wskutek czego pozostają one ciągle jeszcze odbiorcami poważnej części wywozu
Wielkiej Brytanji. Wywóz ten do posiadłości wielkobrytańskich stanowi około 40% całego w y
wozu; kolonje wszakże jednocześnie znajdują w kraju macierzystym wdzięczny rynek zbytu
dla swoich produktów. W Anglji na każdym kroku spotkać się można z propagandą, wzywającą
do nabywania produktów tzw. imperjalnych, tj. pochodzących z imperjum Wielkiej Brytanji.
Agitacja ta szczególnie daje się dostrzec w tych dziedzinach handlu, które dostarczają produk
tów, nabywanych bezpośrednio przez konsumenta. N apisy tego rodzaju, jak np. „B u y New
Zealand Bu tter" (kupujcie nowozelandzkie masło) albo „E at South African fruits" (spożywaj
owoce południowo-afrykańskie) itp., wszędzie spotkać można, nawet w małych prowincjonalnych
miastach Anglji. G d y chodzi o artykuły tego rodzaju, jak zboże, skóry, mięso itd., to, oczywiście,
propaganda ta nie dotyczy już bezpośredniego konsumenta.
Zarówno więc pierwszym odbiorcą Wielkiej Brytanji, jak i pierwszym jej dostawcą są
kraje, wchodzące w skład imperjum. Drugie miejsce jako dostawca zajmują Stany Zjednoczone
Am eryki Pin., następnie zaś idą: Argentyna, Rzesza Niemiecka, Francja. Wywóz natomiast
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skierowany jest poza krajami imperjalnemi przedewszystkiem do Stanów Zjednoczonych,
chociaż wywóz ten zupełnie jest niewspółmierny z przywozem. Trzecie miejsce jako odbiorca
Anglji zajmują Niemcy.
N a końcu niniejszej rozprawy podana statystyka ilustruje szczegółowo handel zagraniczny
Wielkiej Brytanji w latach 1927— 30, przyczem przy wywozie podajemy tylko cyfry, dotyczące
wytwórczości krajowej.
Pomimo niezwykle rozgałęzionych stosunków handlowych i energicznie prowadzonego
eksportu, bilans handlowy Wielkiej Brytanji od wielu lat jest wybitnie bierny. Tern niemniej
nie odczuwa ona nigdy trudności w wyrównaniu swego bilansu płatniczego, gdyż deficyt,
spowodowany ujemnem saldem bilansu handlowego, pokrywany jest ze znaczną nadwyżką
przez dochody finansowe, które kraj ciągnie z lokat zagranicznych, przedsiębiorstw w obcych
krajach i wreszcie ze znacznych dochodów, osiąganych przez flotę handlową Wielkiej Brytanji.
Dzięki temu bilans płatniczy jest czynny.
Cyfrowo handel zagraniczny Wielkiej Brytanji przedstawia się za lata 1927— 3 1 w sposób
następujący (w milj. Ł ) :
Przywóz Wywóz
1.2 18
832
1927
1.19 6
844
1928
839
I .22X
1929
658
1930
1.045
19 3 1
862
453
Celem zilustrowania struktury bilansu handlowego Wielkiej Brytanji podajemy na końcu
niniejszej rozprawy tablicę statystyczną, obejmującą ważniejsze artykuły przywożone i wywo
żone w ostatnich latach, zaznaczając jednocześnie z naciskiem, iż wywóz obejmuje tylko
towary, wyprodukowane w Wielkiej Brytanji z wyłączeniem reeksportu. Z tablicy tej widzimy,
iż w imporcie Wielkiej Brytanji dominujące miejsce zajmują produkty spożywcze i surowce
przemysłowe. Wywóz zaś wykazuje tylko jedną, prawdziwie wielką pozycję w dziedzinie wy
robów bawełnianych. W ogólności rzec można, iż wywóz Wielkiej Brytanji, jak to wskazuje ta
tablica, poza węglem obejmuje prawie wyłącznie wytwory przemysłowe.
K O M U N IK A C JE
Flota handlowa; koleje; drogi.

Rozpatrując środki komunikacyjne, oddzielić musimy przegląd komunikacji wewnętrznej,
krajowej, od komunikacji zewnętrznej, zamorskiej. T a ostatnia posiada dla Wielkiej Brytanji
znaczenie przodujące, wywołane jej wyspiarskiem położeniem.
F lo t a h a n d lo w a . Przegląd nasz rozpoczniemy od zapoznania się z flotą handlową
angielską i rolą, jaką ona odgrywa w życiu gospodarczem kraju. Jeszcze ciągle tonnaż floty wielkobrytańskiej zajmuje pierwsze miejsce na świecie, chociaż rzec można, iż wojna światowa w y
wołała pod tym względem przewrót zasadniczy. Przed wojną światową tonnaż floty Wielkiej
Brytanji nietylko był największy na świecie, ale tak dalece się wyróżniał, iż tonnaż żadnego
innego kraju nie mógł iść z nim w porównanie. Wprawdzie wojna spowodowała zmniejszenie
się tonnażu Niemiec, ale wzamian zato w zdumiewający sposób wzrósł tonnaż Stanów
Zjednoczonych Am eryki Pin. i w mniejszym stopniu tonnaż Japonji.
Po wojnie więc Wielka Brytanja w tej dziedzinie spotyka się już z poważną konkurencją
innych krajów.
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W roku 1928 tonnaż okrętów ponad 100 reg. tonn brutto stanowił w Wielkiej Brytanji i jej
posiadłościach liczby następujące:
Wielka Brytanja: liczba okrętów — 8.204; tonnaż — 19.875.000, w tem okrętów parowych —
7.386 o tonnażu— 18 .217.0 0 0 ; — pozostały tonnaż przypadał na nieliczne jeszcze okręty mo
torowe oraz na okręty żaglowe, zaopatrzone nieraz w motory pomocnicze.
Kolon je wielkobrytańskie w tym samym roku posiadały 2.479 okrętów o wspólnym tonnażu
2.907.000 tonn. Z tych na okręty parowe przypadało 1.829 0 tonnażu 2.578.000 tonn.
Razem więc na Wielką Brytanję i jej posiadłości przypadało 10.683 okrętów o ogólnym
tonnażu 22.782.000 brutto reg. tonn.
W tym samym roku liczba okrętów na całej kuli ziemskiej wynosiła 32.408, tonnaż ich zaś
66.955.000.
W idzimy więc, że w 1928 roku liczba okrętów, należących do imperjum Wielkiej Brytanji,
wynosiła nieco mniej niż trzecią część wszystkich okrętów świata, podczas gdy tonnaż ich prze
kraczał nawet nieco trzecią część tonnażu świata.
Drugie miejsce po Wielkiej Brytanji zajmują dzisiaj Stany Zjednoczone Am eryki Płn., po
siadające na morzach w roku 1928 — 3*858 okrętów, o ogólnym tonnażu — 12.093.000 tonn.
Mniej więcej około 1/5 wszystkich okrętów Wielkiej Brytanji, obejmujących ok. 1/3 tonnażu,
przypada na port londyński.
Po nim następuje port Liverpool, w którym domicylowana jest 1/9 część wszystkich okrętów
Wielkiej Brytanji, obejmujących ok. 1/4 całego tonnażu.
Powyższe zestawienie wykazuje, że pod względem tonnażu porty te nietylko zajmują przo
dujące stanowisko, ale że znaczna większość olbrzymich okrętów nowoczesnych domicylowana
jest w tych portach.
Trzecie miejsce zajmuje Glasgow już o znacznie mniejszym tonnażu.
Hull, stojący na czwartem miejscu pod względem liczby okrętów, nie ustępuje liczbie portu
Glasgow, ale tonnaż jego okrętów jest znacznie mniejszy, gdyż do portu tego przybijają prze
ważnie okręty, obsługujące handel ze Skandynawją i morzem Bałtyckiem.
Szeregując w ten sposób porty, zaznaczyć należy, że nie mamy na myśli ilustrowania ich ruchu
handlowego lub okrętowego, pod tym względem bowiem port Southampton zajmuje jedno
Z pierwszych miejsc, jest on wszakże głównie portem tranzytowym, w którym nieliczne względ
nie okręty są domicylowane.
Uważam y za bezcelowe wyliczanie w tem miejscu wszystkich portów Wielkiej Brytanji
w związku z ruchem handlowym każdego z nich. Ograniczymy się tylko do stwierdzenia, iż
ogólny tonnaż, obejmujący ruch okrętowy wszystkich portów Wielkiej Brytanji, w roku 1928
względnie 1930 osiągnął — po stronie wjazdów: 60.336.721 wzgl. 63.715.296 tonn — po stronie
wyjazdów zaś: 64.448.551 wzgl. 65.853.620 tonn. Zaznaczyć jednak z naciskiem należy, iż
liczby te obejmują tylko tonnaż zewnętrznego ruchu, z wyłączeniem żeglugi pomiędzy por
tami kraju macierzystego.
Żegluga zagraniczna obejmuje wszakże również okręty obce, zawijające do portów Wielkiej
Brytanji, dlatego też celowem będzie zaznaczyć, iż w liczbach powyżej podanych bandera
wielkobrytańska reprezentowana jest przy wjazdach liczbą 40.220.157 wzgl. 40.787.258 tonn
i przy wyjazdach 43.377.782 wzgl. 42.620.524 tonn. Stwierdzić przeto możemy, iż w ogólnej
liczbie bandera Wielkiej Brytanji obejmuje mniej więcej 2/3 morskiego ruchu zagranicz
nego kraju.
K o le je i d r o g i k o m u n ik a c y jn e w e w n ę tr z n e . Przechodząc do rozpatrzenia dróg ko
munikacyjnych wewnętrz kraju, najprzód zapoznać się musimy z siecią kolei żelaznych.
Nosi ona cechy zgoła odmienne od tych, które charakteryzują sieć kolejową krajów euro-
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pejskich. Na kontynencie europejskim przeważa bowiem system upaństwowienia kolei, który
dopiero po wojnie światowej uległ pewnej zasadniczej reformie w dziedzinie komercjalizacji,
drogą zamiany na samowystarczalne towarzystwa akcyjne, w których rząd ma tylko większość
kapitałów, jak np. w Niemczech (Deutsche Reichsbahn Gesellschaft).
We Francji prawie wszystkie koleje są prywatne, ale działalność ich oparta jest na systemie
koncesyjnym, związanym z wyłącznością terytorjalną. W ynikiem tego systemu jest, iż poszcze
gólne towarzystwa posiadają wyłączne prawo budowy i eksploatacji linji kolejowej na terenie
sobie przyznanym.
W Wielkiej Brytanji natomiast koleje również są prywatne, ale koncesje nie dają poszcze
gólnym towarzystwom wyłączności w dziedzinie komunikacji na jakimś terenie lub pomiędzy
określonemi miastami. W wyniku tego prywatne towarzystwa prowadzą silną konkurencję po
między sobą, i nieraz te same miasta połączone są kilkoma linjami kolejowemi, należącemi do
różnych towarzystw. Silne współzawodnictwo zmusza poszczególne linje do ubiegania się o wzglę
dy podróżników, drogą zapewnienia większych wygód, znaczniejszej szybkości lub też taniością
przejazdu. Pod tym ostatnim względem istnieją porozumienia pomiędzy poszczególnemi towa
rzystwami, usuwające groźbę pracy ze stratą.
Ujemną stroną obsługi kraju przez rozmaitetowarzystwa kolejowe jest dążność każdego
z nich do koncentrowania swojego ruchu wzdłuż linji głównej, biegnącej bądź od stolicy do innego
większego miasta,bądź też od jednego dużegomiasta do innego. System ten ponadto ma
jeszcze tę ujemną stronę, iż komunikacje pomiędzy linjami jednego towarzystwa a drugiego
często pozostawiają dużo do życzenia, gdyż każde z towarzystw zainteresowane jest w tem,
aby podróżnik musiał jak najdłużej podróżować po jego linji.
Historja kolejnictwa Wielkiej Brytanji wykazuje, iż sieć kolejowa powstała pierwotnie z całego
szeregu drobnych kawałków,
budowanych przez poszcze
fed fo r d
gólne przedsiębiorstwa. Jak
Ipswich
wiadomo, Wielka Brytanja
)H ar w ic h
jest ojczyzną kolei żelaznej,
Colchester
gdyż tutaj słynna pierwsza
IHertford
linja Stephensona ze Stock
*C h elm sfo rd
ton do Darlington otwarta
została już w roku 1825-tym
na przestrzeni kilkunastu ki
Undso r
ireenjy*
Margate
'Reading
lometrów. Pierwsza poważ
Kewbur\
yRam sgate
na linja z portu Liverpool
Cahterbury
do Manchester, wielkiego
'B a s ih q s t.A /a
Dover
ośrodka
przemysłowego,
Folkestone
otwarta została w roku 1830.
Okręgi węglowe nabrały
[outhamp/on
wówczas
pierwszorzędnego
Hastings
znaczenia;
zrozumiałem
'E
a
s
tb
o
u
rn
e
Portsmouth,
Cowes
przeto jest,
iż głównie
i? o
G.C.R. —
G .E .ft .
G.H.R. - o — '»-G.W.R.
Z ośrodków produkcji węgla
M .R. "— 1— ’ L.S.W .R.
- L .B .S .C .R .
S .£ .
wyprowadzone zostały na
Rzeki j-: 1Wzniesienia pow yżej 100 m e trów
stępnie pierwsze ważniejsze
linje kolejowe. Z biegiem
16. Koleje w okolicy Londynu.
lat liczba przedsiębiorstw
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komunikacyjnych
zaczęła
się
zmniejszać
drogą
fuzji
mniejszych
przedsiębiorstw
w większe.
Pomimo to wszakże jako ciekawy fakt należy stwierdzić, iż w dniu dzisiejszym pracuje
w Wielkiej Brytanji jeszcze około 120 towarzystw kolejowych, podczas gdy we Francji, przy
systemie koncesyjnym, związanym z wyłącznością terytorjalną, istnieje takich towarzystw
tylko pięć. Wśród tych 120 linij 24 przypada na Irlandję, a 8 tylko na Szkocję. Jedno towarzystwo
operuje na wyspie Man i dwa na wyspach Normandzkich.
Samo przez się zrozumiałem jest, iż przytoczone powyżej liczby obejmują przedsiębiorstwa
kolejowe wszelkiego rodzaju, a więc też kolejki podjazdowe. O ile zaś uwzględnimy tylko wielkie
towarzystwa, obsługujące linje komunikacyjne o znaczeniu niewyłącznie lokalnem, wówczas
możemy liczbę ich ograniczyć w Anglji do 15 , w Szkocji do 5, a w całej Irlandji do 4.
M ówiąc o Irlandji, przytoczyliśmy tutaj towarzystwa, obsługujące całą wyspę, gdyż Ulster
pod względem komunikacji kolejowej jest mniej lub więcej ściśle związany z resztą wyspy.
W Anglji wszystkie ważniejsze linje kolejowe promieniują z Londynu, co w sposób jasny
przedstawia nam załączona mapka N r. 16. Jest to zrozumiałe, gdyż Londyn jest nietylko sto
licą kraju, ale jednocześnie olbrzymim aglomeratem ludności. Ponieważ zaś Londyn leży ekscen
trycznie ku południo-wschodowi, przeto główne linje rozwijają się w kierunku północnozachodnim i północnym, często zaś także południowo-zachodnim.
Poszczególne towarzystwa nazwane są zwykle w związku z terytorjum lub z miastami,
przez nie obsługiwanemu
D la przykładu przytoczym y: Great Central Railway (w skrócie: G . C. R .), Great Western R.
(G. W. R .), Midland R . (M. R .), Great Eastern R . (G. E. R.), London and South Western
R . (L. S. W. R.) itp.
Ogólna długość sieci kolejowej w roku 1929 wynosiła 32.860 km (w Polsce — 19.601 km),
przyczem gęstość sieci na 100 km2 wynosiła:
w Anglji
przeciętnie
— 17,4 km
w Szkocji
„
—
7,6 „
w Irlandji
„
—
6,6 „
Tabor składał się z liczb następujących (przyczem dla porównania podajemy liczby polskie):
Polska (1930)
lokomotyw
24.008
5-33°
wagonów osob.
51.400
12 .12 7
wagonów towar.
718 .238 15 3 .3 8 1
Zaznaczyć wprawdzie należy, iż w Polsce znacznie więcej stosowany jest system wagonów
pulmanowskich. W Anglji, szczególnie na linjach bocznych, wagony są małe. Ze względu jednak
na krótkie przebiegi wagonów towarowych obrót jest bardzo ożywiony. Wskazuje na to ilość
przewiezionych osób, ilość przewiezionych towarów oraz liczby tonno-kilometrów.
Dane te wynoszą dla Anglji za rok 19 2 7 :
Anglja
Polska (19
(dane w milj.)
Osób przewieziono
1.704,8
166,7
Towarów przewiez.
334,9
73,4
19.900
Tonno-kilometraż
30.825
C yfry te dobitnie ilustrują znacznie silniejsze napięcie ruchu na kolejach wielkobrytańskich,
co jest specjalnie godne uwagi ze względu na ułatwioną i rozpowszechnioną żeglugę przybrzeżną.
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M ia s to .
Abstrahując od Londynu, który jako stolica imperjum i wielkie miasto światowe posiada
wiele cech swoistych, większość miast angielskich robi na podróżniku wrażenie bardzo po
dobnych do siebie. W szczególności średnie i mniesjze miasta prowincjonalne odznaczają
się tem, że w centrum ich zgrupowane są wszystkie ważniejsze gmachy zarówno rządowe, jak
i administracyjne. Również dworce kolejowe prze
ważnie położone są tak, iż łatwy jest do nich do
stęp z śródmieścia.
Gm achy publiczne nacechowane są stylem
bardzo poważnym, często staro-angielskim. Za
równo fasady tych gmachów, jak i większość
domów biurowych wznoszone są z piaskowca,
który w stanie świeżo obrobionym jest jasny,
pod wpływem wszakże wilgotnej temperatury,
charakterystycznej dla wysp Wielkiej Brytanji,
wkrótce ciemnieje i po kilkunastu latach staje

Gmachy sądowe w Londynie.
Fot. z : Judges* Ltd. „ This City

się czarno - brunatnym. Cechą znamienną tego
kamienia jest jeszcze to, iż z biegiem lat na
kantach i rogach bieleje, co budynkom na
daje specjalny charakter sędziwej powagi. Sku
tek takiego budownictwa jest ten, iż środek miast
angielskich wygląda zazwyczaj nietylko poważ
nie, ale wprost ponuro. Wrażenie to spotęgo
wane jeszcze bywa okolicznością, że w wielu
starych miastach ulice są wąskie i gęsto zabu
dowane.
W takiem smutnem sercu miast znajdują
się siedziby wielkich banków, wielkich inte
resów i towarzystw, które tutaj mają swoje
biura.
Katedra Westminster w Londynie.

Fm. z: judges• ud. „thf city“,

Ponieważ Anglik po obfitem śniadaniu jedzie
z mieszkania do pracy — spożywa lekki „lun ch“
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na mieście, bardzo często w klubie — a dopiero pod wieczór
wraca do siebie, więc śródmieście większych miast prowin
cjonalnych w godzinach biurowych, szczególnie zaś w czasie
śniadania (lunchu), wykazuje ruch niezwykły.
Po zamknięciu biur śródmieście wymiera.
Tłum aczy się to tern, że Anglik, o ile go tylko stać na to,
nie mieszka w śródmieściu, dookoła którego rozciągają się na
wszystkie strony piękne przedmieścia z asfaltowanemi uli
cami, zasiane willami, tonącemi w ogródkach.
K ażdy Anglik dąży do tego, ażeby posiadać swoje własne
domostwo, jeżeli zaś nie może sobie na to pozwolić, wówczas
dzierżawi oddzielny domek, przyczem prawie zawsze
z ogródkiem. Mniej zamożni mieszkają w domach szerego
wych, przed któremi od strony ulicy, jak i poza niemi znaj
dują się starannie uprawiane ogródki.
Inaczej rzecz się przedstawia w miastach wybitnie prze
mysłowych, jak naprzyklad Manchester. Tam spotykamy
przedmieścia, złożone z monotonnych domów szeregowych,
wzniesionych z czerwonej cegły i pozbawionych ogródKatedra Św. Pawia, widziana z ulicy
Ludgate Hill.

Muzeum Sztuki i kośció! St. Martins-in-the-Fields przy Trafalgar Square w Londynie.
Pod tym kościółkiem istnieje oddawna historyczne schronisko noclegowe dla biednych.
Fot. z : Hop p i E. O. — England.
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Zamek w Edinburgh, Szkocja.
Fot. z : Dear Auld Reekie. H. A.

ków, chociaż i tutaj każda rodzina ma przeważnie swoje domostwo z oddzielnem wejściem
od ulicy.
Życie w prowincjonalnych miastach angielskich ma charakter zupełnie inny, aniżeli na kon
tynencie europejskim.
Niema bowiem zwyczaju chodzenia do restauracyj z rodzinami lub też zbierania się w barach
na kufel piwa, jak to ma miejsce w Niemczech. Wyszynk napojów alkoholowych zakazany jest
po godzinie io-tej wieczór. Skutkiem tego miasto wcześnie zamiera.
Cechą najwybitniejszą mniejszych miast prowincjonalnych angielskich, a także przedmieści
miast większych jest niemal zupełny brak wielkich domów. Anglik niezmiernie ceni posiada
nie jednorodzinnego domostwa, w rezultacie czego buduje się domy małe; natomiast długie
domy szeregowe są niskie i przeważnie jednopiętrowe.
Umiastowienie w Anglji ma zgoła odmienny charakter, aniżeli w Europie. Rozpatrując
miasta angielskie, należy przedewszystkiem wyeliminować zupełnie Londyn, który stanowi
jednostkę odmienną i pod względem charakteru samoistną. Jak dalece to się uwydatnia nawet
w psychice ludu angielskiego, wskaże nam, iż w Anglji pod wyrażeniem : „G o to town“ 1 rozumie
się wyjazd do Lon dyn u; natomiast londyńczyk, mówiąc: „ I go to the country" 2 rozumie wyjazd
z Londynu, niezależnie od tego, czy w istocie jedzie na wieś, czy tylko do innego miasta.
1 Pojechać do miasta.
2 „Jadę na wieś" — dosłownie: „jadę do kraju".
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Parada na podwórcu zamkowym w Edinburgh.
Fot. z : Dear Auld Reekie. H . A.

Większe miasta w Anglji, których jest bardzo wiele (przeszło 40 miast, liczących powyżej
100.000 mieszkańców), mają właściwie tylko charakter środowski, w których się centralizują
biura przemysłowe, handlowe, finansowe, okrętowe i administracyjne. Nie przywiązana jest
do nich poza tern żadna tradycja; nie mają one też uwydatniającej się w jakikolwiek bądź sposób
cechy charakterystycznej. G d y naprzyklad porównamy Warszawę z Krakowem albo Poznaniem,
to każde z tych miast przemawia do nas w charakterystyczny, odrębny sposób; każde z nich
ma specjalny typ pamiątek i właściwą sobie historję. Anglja nie ma tego prawie zupełnie. Rzadko
kiedy, poza Londynem , spotyka się naprzykład miasto, w którem stałby jakiś średniowieczny
zamek lub pałac, około którego skupiałaby się dzielnica arystokratyczna, jak to często się zdarza
w Niemczech albo we Francji. Chlubny wyjątek pod tym względem stanowi stolica Szkocji,
Edinburgh, ale nie jest to już miasto angielskie.
Jeżeli większe dziś miasta posiadały kiedykolwiek pewien charakter starożytny dzięki domom
średniowiecznym, to z biegiem czasu zupełnie go zatraciły, gdyż ulice zostały poszerzone, a wzdłuż
nich wzniesiono nowe gmachy, odpowiadające nowoczesnem wymaganiom. Miasta angielskie
wobec tego noszą na sobie wybitne piętno X I X w., gdyż były one wznoszone przez mieszczaństwo,
uprawiające handel i przemysł.
Wyłuszczone powyżej cechy powodują, iż charakter miast angielskich jest w zasadzie mono
tonny do tego stopnia, że np. ulice w centrum miasta, czyto będzie Birmingham, czy Sheffield,
Nottingham, czy Bradford, czy też inne jakieś miasto, będące ośrodkiem przemysłowo-han
dlowym, posiadają zawsze ten sam wygląd i, pomijając drobne różnice lokalne, robią zgoła takie
same wrażenie.
Do miasta angielskiego, za wyjątkiem Londynu, nie sprowadza się nikt, aby tam mie
szkać, czyto dla przyjemności, czy dla sztuki, czy też innych powodów, nie stojących w ścisłym
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związku z jakimś ńnteresem,
jak to ma miejsce np. w D reź
nie, Wiedniu, Monachjum,
Genewie,
Florencji
itp.
M ylnem byłoby jednak przy
puszczać, że niema w A n glji
zupełnie miast pozbawio
nych charakteru, ale nie są
to ani miasta większe, ani
ośrodki
życia
gospodar
czego. D o tych zaliczyć na
leży przedewszystkiem mia
sta katedralne, t. zw. „cathedral towns".
Odznaczają
się one tern, że jądrem ca
łego miasta jest katedra, za
zwyczaj wspaniała, imponu
jąca, otoczona rozległemi
Dom Johna Knoxa w Edinburgh.
trawnikami, parkiem lub
Jeden z nielicznych zakonserwowanych gmachów przedreformacyjnych.
ogrodem
oraz przeważnie
Fot. z: Dear Auld Reekie. H. A.
średniowiecznym murem ka
miennym, obrośniętym zawsze pnączami, często do znacznej wysokości. Dookoła katedry gru-

Katedra w York, Anglja.
Fat. z : York and Harrogate. H . A .

Katedra w Canterbury.
Fat. z: Kent Coast and Countryside. H . A.

W IE LK A B R Y T A N J A

pują się rów niej stare budynki administracyjne,
mieszkania kleru, sale i szkoły zborowe itp. Całość
przeważnie jest wysoce malownicza, często uro
cza, a w każdym bądź razie wzbudza poczucie głębo
kiego szacunku. Poza tern sanktuarjum katedralnem
leży m iasto; widoczne wszakże jest, że katedra
w danych wypadkach stanowi jądro miasta, które słu
ży katedrze, a nie odwrotnie. W tych to miastach
istnieje pewien pietyzm dla wyglądu starożytnych
i starych budynków; to też gmachy, wzniesione w pięk
nym średniowiecznym stylu anglikańskim, stanowią
chlubę takich miast i są konserwowane z wielką pie
czołowitością. D la wielu średniowiecznych miast an
gielskich stronę charakterystyczną stanowi gra dzwo
nów kościelnych, w które zaopatrzone są starożytne
katedry. M nóstwo z pośród nich jeszcze do dzisiej
szego dnia przedstawia zabytki architektoniczne śred
nich wieków, godne specjalnej uwagi. W ymienić tu
taj należy przedewszystkiem katedry: w Canterbury,
Chester, Chichester, E ly, Gloucester, Lincoln, Peterborough, Durham , Salisbury, Winchester, York
. .

_______

Koscioł w Evesham, ks. Worcester.
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1 inne.
Boi. z: The Beauty of Worcesicrshire. H. A.
D rugą grupę miast tego rodzaju stanowią dwa
stare miasta uniwersyteckie: Oxford i Cambridge, z których każde przepełnione jest zabyt
kami architektonicznemi i historycznemi.
Charakterystyczny jest również w Anglji typ miasteczka powiatowego, t. zw. „country
town“ . Są to jed
nak
zazwyczaj
spokojne
małe
miasteczka, po
zbawione prze
mysłu i żyjące
wyłącznie ze wsi.
Miasto takie jest
prawie
zawsze
rynkiem okręgo
wym i odznacza
się tern, iż po
mimo
niewiel
kich rozmiarów
posiada
ulice
piękne, doskona
le wybrukowane,
obsadzone drze
wami i otoczone
Domy mieszkalne w Ipswich.
trawnikami. Poza
Szpital Leycester w Warwick.
Przykład pięknej starej architektury.
Fot. z : Hoppi E. O. — England.
tern w mniejszem
Fot. z : Hoppi E . O. — England..
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Ruiny opactwa Marii P. w York.

Fot.

w

halach,

ku

temu

przeznaczonych,

miasteczku znaleźć można skle
py, wprost imponujące swoimi
rozmiarami, bogactwem w y
staw i doborem towarów.
W miasteczkach takich zaopa
truje się wieś okoliczna i mie
szkają często drobni rentjerzy.
Natomiast znikły w Anglji
prawie zupełnie malownicze
rynki, w których niegdyś kon
centrowało się życie targowe
miast. Tego rodzaju rynków,
jakie posiadają niektóre miasta
kontynentalne, jak naprzyklad
Bruksela, Norymberga, Verona,
a nawet Warszawa, w Anglji
and HarroSatc. h. a .

albo

też

w

, .

_

. .

niema zupełnie. Targowiska
odbywają się wyłącznie tylko
zupełnie prozaicznych sklepach.

Widok na Oxford z wieży New College.
Fot. z : Just Oxford. H. A .

r n

m

n

^ 'm k ’v-

I

Gcogr. powsz.

Magdalen College, Oxford

Fot z :

St. John’s College, Oxford

Fot. z ; Just Oxford. H . A.

ust Oxford. H. A

HUietlKA
u b s ia
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Sala w „Divinity School“ (fakultet teologji) 2 r. 1489. Oxford.

The Bell Tower (z r. 1500), Oxford.
Fot. z : Just Oxford. H. A .

Naogół sklepy
angielskie odzna
czają się tem, iż
zaopatrzone
są
w wielkie okna
wystawowe, za
zwyczaj przeła
dowane towarem.
Detaliczny
ku
piec
angielski
trzyma się bo
wiem zasady, iż
należy przechod
niom jak najob
ficiej zaprezen
tować te towary,
jakie w sklepie
są na sprzedaż.
Szczególnie w y
stawy
sklepów

Fot. z : Just Oxford. H . A .

Most westchnień, St. John’s College,
Cambridge.
Fot. z : H oppi E . O. — England.
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konfekcyjnych i
galanteryjnych są
wprost zawalone
towarami.
Dopiero w now
szych czasach i
w większych mia
stach uwydatnia
się system fran
cuski
ekspono
wania towarów
w
wystawach
sklepowych
w
mniejszych ilo
ściach, a nato
miast
lepszym
wyborze, harmonji i z pewnym
artyzmem deko
racyjnym. D oty
CZy

Golden Cross Hotel, Oxford.

¡■ot. z: jmt Oxford. H. a .

tO

W

„T h e Weavers" (tkacze), Canterbury, Kent.
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wpływem gustu francuskiego. Pomimo przeładowania,
wystawy stanowią pewną atrakcję z tego względu, iż po większej części poszczególne artykuły
nie są w oknie wystawowem pomieszane, ale układane są pewnemi grupami, obejmującemi
kilka lub większą ilość jednakowych przedmiotów. Pomysłowość wystawców objawia się
jeszcze w tem, iż poszczególne
grupy towarów, umieszczane
w oknach wystawowych, po
zostają ze sobą w pewnym
związku. W ten sposób uwaga
pragnącego nabyć jakiś przed
miot zwrócona jest na inne je
szcze artykuły, mogące się
przydać jednocześnie z poszu
kiwanemu
Naogół sklepy angielskie,
szczególnie w większych mia
stach, uderzają bogactwem wy
boru i pięknością wystawia
nych okazów.
Pospolitym widokiem w an
gielskich miastach jest w now
szych czasach autobus, prze
ważnie jasno pomalowany i piętrowy; mknie on z wielką szyb-

Brama wjazdowa do K ing’s College, Cambridge,

Fot. z:

hoppć e .

o. —England.
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kością nietylko po ulicach
miasta, ale łączy z śródmie
ściem bardzo sprawnie wszyst
kie, najbardziej oddalone przed
mieścia. Rozwinięta też jest
w wysokim stopniu komunika
cja autobusowa dojazdowa po
między małemi miastami a
większemi ośrodkami, funk
cjonująca znakomicie
dzięki
pierwszorzędnym drogom, po
krywającym cały kraj.
Typow ą postacią w mia
stach angielskich jest policeman (posterunkowy), którego
głównem zajęciem już od wielu
lat jest regulowanie ruchu
ulicznego. Stwierdzić należy,
iż pod tym względem ruch
w miastach angielskich robi
zupełnie inne wrażenie na po
dróżniku, aniżeli u nas. Nie
tylko szoferzy i woźnice, ale
i publiczność jest w wysokim
stopniu dyscyplinowana. Prze
pisy policyjne są przestrzegane
z największą skrupulatnością.
Na policjantów wybiera się
zwykle rosłych mężczyzn. Są
oni ubrani bardzo starannie i
noszą na rękach długie, sięga-

Brama wjazdowa do Trinity College, Cambridge.
Fot. z : H oppi E . O. — England.

Ulica The Shambles w m. York.
Fot. z : York and Harrogate. H. A.

jące aż do łokci, białe ręka
wice. G d y policjant podnosi
do góry trzymaną w ręku
białą pałkę gumową, cały
ruch ustaje w danym kie
runku z nadzwyczajną pre
cyzją. Nieraz widzieć moż
na, jak policjant wstrzy
muje ruch i przeprowadza
osobiście przez ulicę jakąś
staruszkę lub bonę z dzieć
mi.
Sprawność w regulowa
niu ruchu ulicznego uderza
oczywiście w wielkich mia-
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stach, gdzie ruch ten jest in
tensywny. W małych miastach
rola policjanta musi być pod
tym względem mniej ważną,
chociaż i tutaj postać jego jest
równie imponująca.
Biura i fabryki zamykane są
przeważnie między 4— 5 po
południu, większe sklepy zaś
o godzinie 6-tej. Wówczas, kto
żyje, wylęga na przedmieścia,
które roją się wtedy od miło
śników sportu wszelkiego ro
dzaju. Zapełniają się place te
nisowe, boiska piłki nożnej, teUlica w miejscowości uzdrowiskowej Tunbridge Wells.
Fot. z : Kent Coasi and Countryside. H. A.

reny golfowe, a tam, gdzie jest
r z e k a S p t a w n a , U p r a w i a S i ę TOW-

nież intensywnie wszelkiego
rodzaju sporty wodne. Ponieważ zaś klimat Anglji jest łagodny, przeto i życie sportowe absor-

Westminster i wieża parlamentu. Londyn.

Fot. z : Hoppć E . O. — England.

W parku Kensington w Londynie.

Fot. z: judges L,d. „This City".

Fleet Street w Londynie. Woddali widnieje kopula Św. Pawła.

Fot. z : judges’ u d . „This C ity".

Whitehall, odwach konny w Londynie.
Fot. z : Judges' Ltd „ This City“

Zmiana odwachu konnego w Whitehall.
Fot. z : Judges' Ltd. „ This C ity“ .

Ulica Kingsway w Londynie w nocy.
Fot. z : Judges* Ltd. „This C ity“ .

Gieldajw Londynie (Royal Exchange).
Fot. z : Judges* Ltd. „This City“ .
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buje swoich adeptów w ciągu wielu miesię
cy. Jedynie tylko krótkość dnia w miesią
cach zimowych przyczynia się do przerwania
życia sportowego na wolnem powietrzu.
Rozmieszczenie miast i stopień umiastowienia stoi w Wielkiej Brytanji w ścisłym
związku z charakterem krajobrazu i jego
bogactwami kopalnemi, przydatnością do
rolnictwa lub też łatwością komunikacji,
bądź wodnej, bądź lądowej. Ponieważ, jak
to już poprzednio zaznaczyliśmy, budowa te
renu jest w Wielkiej Brytanji niezmiernie
urozmaicona zarówno pod względem geolo
gicznym, jak i orograficznym, przeto nasuwa
się wniosek, iż umiastowienie jest bardzo
nierównomierne.
Różnica ta silnie się uwydatni przy
... ■
. O , '
’•
•
* » .
.''«•v.
./
porównywaniu Anglji właściwej z Irlandją.
W Szkocji natomiast mniej się to rzuca
w oczy, gdyż kraina górska jest niezmiernie
biedna, wobec czego ludność skoncentrowała
się tam głównie w okręgach przemysłowych.
»v-,v,•*>*>■Sv'-:—;- - . . ■.
Ażeby uwypuklić, jak dalece proces umiastowienia w Wielkiej Brytanji jest posu
nięty, wystarczy zwrócić uwagę na następu
jące dane: stopień umiastowienia w roku
Zamek „T h e Tower“ w Londynie.
19 0 1 wynosił 7 7 % , w roku 1 9 1 1 — 7 8 ,1% ,
Fot. z: Hoppi E O. — England.
w roku 19 2 1 — 79>3%> to znaczy, iż zaledwie
1/5 część ludności mieszka na wsi, a wszakże tylko część tej piątej części oddaje się pracy
na roli.
W Irlandji właściwej rzecz przedstawia się zgoła inaczej, gdyż tam umiastowienie wynosi
tylko 3 3,5 % , co świadczy o wybitnie rolniczym charakterze Wolnego Państwa Irlandji.
W Anglji i Szkocji umiastowienie osiągnęło swoje maximum w okręgach górniczych, bądź
też w okolicy wielkich portów.
Znaczna część ludności W. Brytanji zamieszkuje miasta wielkie, co przedstawia się w sposób
następujący:
Miasta

mieszkańców

powyżej
od
od
od
od
od
poniżej

250.000
100.000 do 250.000
50.000 do 100.000
20.000 do 50.000
10.000 do 20.000
3.000 do 10.000
3.000

.
.
.
istnieje

% ogółu
ludności

12
32
53
148
231
458
203

25
10
.

13
9
7
1
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Z powyższej tablicy wyciągnąć można wniosek, że 12 miast wielkich, o liczbie mieszkańców
przekraczającej 250.000 — zamieszkuje prawie taka sama liczba ludności, co 1.040 miast, mają
cych od 1.000 do 50.000 mieszkańców.
Wi e ś .
O ile śródmieścia wielkich miast angielskich przedstawiają często widok ponury, a w każdym
bądź razie poważny, to krajobraz wiejski jest dla turysty i podróżnika obcego nieraz wielką nie
spodzianką. Przyczynia się do tego przedewszystkiem niezwykła rozmaitość krajobrazów oraz
mnóstwo charakterystycznych cech zarówno fizjograficznych, jak i antropogeograficznych.
Krajobraz angielski nosi na sobie wybitne cechy wysokiej cywilizacji, i wszędzie widać wpływy
człowieka.
Wieś w Anglji jest czemś innem niż u nas; wieś, pełna chłopów, nieporządnych osad i do
mostw ludzkich, z brudnym stawem i gnojówką, ta wieś polska, pełna malowniczości i poezji,
nie istnieje w Anglji. „C o u n try“ jest dla niego wielkim ogrodem, celem wycieczek i dą
żeń. Anglik bowiem nie jest mieszczuchem w takiem pojęciu, jak np. ludy romańskie. Idea
łem jego jest mieszkać w country i dojeżdżać do miasta. T o zamiłowanie do natury i obcowanie
z nią spowodowało, że Anglik naogół lubi zwierzęta, rozumie je i dba o nie. Ponadto wytwo
rzyło ono z niego typ sportowca, nietylko w sensie miłośnika sportu, ale również w sensie
towarzyskim i etycznym. Sportsmanem jest nietylko uprawiający sport, ale przedewszystkiem
ten, który wszelkiemi dozwolonemi przez prawidła środkami dąży do pokonania przeciwnika,
ale potrafi też i przegrać, nie tracąc panowania nad sobą. D rogi publiczne są wszystkie w stanie
wzorowym. W najmniejszych miasteczkach, a nawet po wsiach są zajazdy i hotele, gdzie
podróżnik zawsze znaleźć może wygodne i czyste łóżko. W nowszych czasach powstały też

Great Malvern i krajobraz w księstwie Worcester.
Fot. z : Tht Beauty o f Worcestershire. H. A.
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liczne stacje benzynowe i ga
raże dla automobilistów.
Piękne siedziby wielkopańskie otoczone są przeważnie
odwiecznym parkiem i rozległemi przestrzeniami łąk i pa
stwisk, na których w cieniu
rozłożystych starych drzew,
luźno rozrzuconych, pasą się
stada owiec i bydła rogatego.
W zależności od okolic od
wiedzanych kontrasty są jed
nak silne. Cechą przewodnią
jest zupełny brak lasów, przy_______
czem zaznaczyć należy, iż nie. .
. . .
,
Gads Hill House, Rochester, Kent. Siedziba wiejska Karola Dickensa,
ma zupełnie lasów państwoFou a: Kcm Coail and Countryside. H, A.
wych, prowincjonalnych lub
gminnych. Wszystkie lasy są prywatną własnością nielicznej grupy magnatów, którzy je trak
tują raczej jako tereny, przeznaczone wyłącznie dla ich przyjemności. Z tego względu są one
przeważnie ogrodzone murem kamiennym, sięgającym nieraz dwu metrów wysokości. W ten
sposób urocze widoki leśne są zamknięte dla przeciętnego śmiertelnika.
Lasów — kniei — o jakich my jeszcze mówić możemy w Polsce, w Wielkiej Brytanji wogóle
już niema. Nie znaczy to jednak, iż krajobraz angielski pozbawiony jest drzew. Wręcz odwrotnie,
o ile bowiem u nas można podróżować godzinami wśród pól, niemal zupełnie pozbawionych
drzew, o tyle krajobraz angielski robi prawie zawsze wrażenie mniej lub więcej wspaniałego
parku, w którym piękne okazy starych drzew pielęgnowane są z wielką pieczołowitością. Odnosi
się to nietylko do posiadaczów rozległych latyfundjów, lecz nawet do farmerów, którzy często
na swych małych polach pozostawiają stare drzewa, wbrew ich własnym interesom rolniczym.
Wśród tych drzew, luźno rozrzuconych w krajobrazie, wiją się w mniejszych lub większych
odstępach liczne żywopłoty,
któremi ogrodzone są poszcze
gólne pola. Ponieważ te żywo
płoty corocznie są przycinane,
pomiędzy niemi zaś często
spotyka się łąki, przeto potę
gują one ogólne wrażenie par
kowe krajobrazu.
W Anglji ziemia przeważnie
nie jest własnością tego, który
ją uprawia, ale należy zazwy
czaj do wielkich latyfundjów,
posiadanych przez lordów, któ
rzy ją wydzierżawiają. W myśl
prawa zwyczajowego, na którem całe prawodawstwo WielRydal Mount, siedziba Wordsworth'a, w górach Kumbrji.
Fot. z : The Beauty of the English Lakes. H. A

kiej Brytanji jest oparte, pierwS Z C IlS tW O

do

d z iC r^ W y

JE R Z Y LOTH

94

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

,

„

,_

.

. ,

, .

.

Siedziba ziemiańska Salwarpe Court pod Droitwich w księstwie Worcester.
Fot. z : The Beauty o f Worcetterthire. H . A .

zazwyczaj ci, którzy na danym
kawałku ziemi od dłuższego
czasu gospodarują, albo też ich
potomkowie. Pomimo to wszak
że rolnik zawsze jest zależny
od woli właściciela ziemi, z któ
rym trudna jest walka. Zw y
czaj wydzierżawiania gruntów
przez magnatów angielskich
stosowany bywa nietylko na
wsi, ale nawet w miastach,
gdzie domy wznoszone są na
obcych gruntach na podstawie

...
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płatą czynszu. Wskutek tego
budowle wznoszone są w przewidywaniu, że winny się zamortyzować w czasie trwania dzierżawy.
Po wsiach natomiast dzierżawy zawierane są na okresy bardzo krótkie, przeważnie nawet
tylko roczne. Wobec tego rolnictwo Wielkiej Brytanji ma charakter zupełnie odmienny,
aniżeli w innych krajach. Nietylko ziemia należy do lorda, ale właściciel ziemi podług prawa
zwyczajowego obowiązany jest dostarczyć dzierżawcy domostwo, stajnie, obory, stodoły, a nawet
ogrodzenia. Tern się też poczęści tłumaczy, że wszystkie pola angielskie ogrodzone są bardzo
starannie, przeważnie żywopłotami, często jednak także murem kamiennym. M ury te budowane
są z nieociosanych kamieni i wskutek tego mają bardzo charakterystyczny i oryginalny wygląd.
Farmerzy-dzierżawcy przeważnie dysponują dosyć rozległemi terenami, gdyż dzierżawy
obejmują zwykle od 80 do 200 ha. O ile ziemie są nieżyzne i nadają się li tylko na pastwiska,
wówczas obszar dzierżawy powiększa się i dochodzi często nawet do 350 ha i więcej. W nie
których zaś dzielnicach mamy zjawisko wręcz odwrotne,
mianowicie tam, gdzie ziemie są biedne,
spotykamy farm y wyjątkowo drobne. Tłum aczy
się to tern, iżwięksi dzierżawcy nie ubiegają
się o ziemie biedne, wskutek czego dostają się one w ręce niezamożnych — drobnych dzierżaw
ców, którzy ziemie takie upra
wiają z wielkim nakładem pra
cy, często nawet systemem
motykowym.
Znaczne dochody, jakie wła
ściciele
latyfundjów ciągną
z dzierżawy, oraz łatwość otrzy
mania tanich produktów rol
nych z rozległych kołonij,
gdzie uprawa zbóż na wielką
skalę znacznie taniej się kalku
luje, spowodowały, że olbrzy
mie przestrzenie w Anglji uży
wane są przez posiadaczów jako
pastwiska, służące jednocześnie
do polowania par force na lisy.
Jest to ulubiony sport angielWieś Abbots Morton w ksi?stwie Worcester.
skiej arystokracji i plutokracji.
Fot. z: Hoppi e . o. —Engtand.
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Departament Rolnictwa Zjednoczonego K róle
stwa skrzętnie od wielu lat ocenia produkcję
hodowlaną krajową i przeciwstawia jej wartości
wartość mięsa i zwierząt importowanych. Osią
gnięte w ten sposób liczby są nierównomierne
dla poszczególnych rodzajów zwierząt. W sumie
wszakże stwierdzić możemy, iż wartość produkcji
rolnej krajowej znacznie przewyższa wartość im 
portu hodowlanego, który wyraził się zaledwie
nieco większym odsetkiem ponad % % wartości
produkcji krajowej. W idzimy więc, że krajowa
produkcja hodowlana w Wielkiej Brytanji od
grywa poważną rolę w bilansie gospodarczym
kraju.
Mniej korzystnie rzecz się przedstawia, gdy
badać będziemy wartość krajowej produkcji na
białowej w stosunku do importu. Tutaj stwier
dzimy, iż wartość importowanego mleka w sto
sunku do produkcji krajowej jest bardzo nieznacz
na, natomiast wartość importu masła, a także,
. . .
• •
i j
Zamek w Rochester, Kent.
chociaż w mniejszym stopniu, sera bardzo znaczFou z: Kent Coasl and Countrysidc. H. A.
nie przewyższa produkcję krajową.
Import masła osiąga wartość prawie dwa razy większą od wartości masła własnego wyrobu.
Natomiast import sera przewyższa wartość krajowej produkcjiprawie 5-ciokrotnie.
W ogólnej
sumie bilans produktów nabiałowych wykazuje
jednak
przewyżkę produkcji krajowej w stosunku do importu,
ale jedynie tylko dzięki poważnej produkcji mleka.
W okrągłej liczbie, powiedzieć możemy, import pro
duktów nabiałowych wynosi mniej więcej 7 5 % wartości
produkcji krajowej. W idzimy więc, iż w dziedzinie pro
duktów nabiałowych Wielka Brytanja jest w wysokim
stopniu uzależniona od importu z zagranicy, Masło
przychodzi głównie z D anji i Nowej Zelandji, poczęści również Z Kanady i A ustralji; sery zaś głównie
z Danji, Holandji, Francji i Szwajcarji.
Podróżnik z Europy środkowej, gdzie każda piędź
ziemi jest starannie uprawiana i wyzyskana, przejeżdżając
przez Anglję środkową, jest silnie zdziwiony widokiem,
który się przedstawia jego oczom; pociąg mknie jakby
wśród parków z luźno rozrzuconemi wielkiemi drzewami
i rozległemi obszarami trawiastemi, na których pasą się
liczne stada pięknych owiec, nieraz razem z końmi i by
dłem. Od czasu do czasu widać rezydencję wielkopańską
w postaci prastarego zamku, tonącego w zieleni i oto
czonego wysokim surowym murem kamiennym, po
wieś Porlock w ks. Somerset.
krytym mchem i wszelkiego rodzaju porostami. Zrzadka
Fot.Hoppi e . o. —Fngiand. zaś tylko napotyka się pola uprawne, przyczem i te nie
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Typ wsi angielskiej: Shere w księstwie Surrey.
Fot. z : Hoppe E. O. — England.

robią tu takiego wrażenia, jak u nas, gdzie oko ob
serwującego może krążyć po horyzoncie na przestrze
ni kilku mil. Pola bowiem tamtejsze, pocięte na dział
ki, otoczone żywopłotami i urozmaicone starodrze
wem, bynajmniej nie wyglądają na ziemię, której do
minującą cechą są złociste łany uprawianych zbóż.
Osiedla wiejskie też nie robią wrażenia naszej w si;
przeważnie niema w nich chat chłopskich w prawdzi
wym sensie tego słowa, otoczonych całem gospodar
stwem. Nie ma też wieś angielska charakteru nie
mieckiej wielodrożnicy z jej wąskiemi krętemi ulicz
kami. Osiedla wiejskie w Anglji, wznoszone dla dzier
żawców przez właścicieli latyfundjów, odznaczają się
monotonną jednostajnością typu domostw. Wieś taka
robi na podróżniku wrażenie raczej osady fabrycznej,
a nie osiedla, zamieszkanego przez pracowników rol
nych. O ile zaś spotyka się wieś, złożoną z małych
posiadaczów ziemi, a więc włościan, wówczas jest
ona przeważnie ulicówką i robi na nas wrażenie

Zamek Braemar w Szkocji.
Fot. z : Hoppi iEj. O. — England.
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podmiejskiej dzielnicy willowej jakiegoś pro
wincjonalnego miasta.
Włościanie nazywają się farmerami i prze
ważnie mają krewnych lub powinowatych bądźto w miastach, bądź też w służbie marynarskiej,
bądź w kolonjach angielskich. W szyscy codzien
nie czytują gazety, a będąc przez członków ro
dziny od wielu generacyj w kontakcie z miastem
i z ideologją ekspansji kolonjalnej Wielkiej Brytanji, nabierają sposobu myślenia i światopo
glądu zgoła szerszego, aniżeli to ma miejsce
u naszego włościanina.
W Szkocji ogrodzenia robione są przeważ
nie z drutu kolczastego, w Walji prawie w y
łącznie z kamieni, w które kraj ten obfituje,
w Anglji zaś bądź Z kamienia, bądź Z żywo
płotów.
Zgoła mylne jednak byłoby przypuszczenie,
iż cała Wielka Brytanja ma taki charakter par
ków, jak Anglja właściwa. Są okolice bardzo
rozległe tak dalece biedne, iż ubóstwo ich mie-

King's Norton, wieś w Worcestershire.
Fot. z : H oppi E . O., England.

Hawthornden w Szkocji.
Siedziba poety Drummonda (1585— 1649).
Fot. z : Dear Auld Reekie. H. A.
Gcografja powsz.

szkańców wprost uderza. D otyczy to szczególnie
Szkocji północnej oraz Irlandji, a częściowo także
Walji. Ubóstwo to najsilniej rzuca się w oczy
w Irlandji właściwej, gdyż mieszkańcy tego kraju
znacznie mniej dbają o czystość koło swego do
mostwa, aniżeli mieszkańcy Wielkiej Brytanji.
W wysokich górach Szkocji północnej (High
land) można podróżować całemi godzinami, nie
widząc nietylko zwierząt i ludzi, ale nawet drze
wa. Jednak właśnie takie dzikie, leżące na ubo
czu krainy, często odwiedzane są przez turystów.
Z tego też względu uderza nas nieraz kontrast po
między zbytkiem i komfortem hoteli, przeznaczo
nych dla przyjezdnych turystów, a nędznem do
mostwem tubylczej ludności.
Kontrasty przyrody uderzają nas wszakże
jeszcze bardziej w samym niemal środku Anglji,
7
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gdyż w pasie Pienin (Pennine
Chain) możemy się znaleźć
wśród pustkowia na rozległych
wrzosowiskach, oddalonych za
ledwie o godzinę jazdy samo
chodem od takiego centrum
przemysłu i rojowiska ludz
kiego, jakiem jest np. miasto
Sheffield.
Parki prywatne są niedo
stępne dla szerokich mas, na
tomiast utarł się tu zwyczaj otwierania lasów lub parków dla
szerszej publiczności za pewną
opłatą, przeznaczoną zawsze na
jakiś cel dobroczynny. Tego ro
dzaju dni przynoszą wielu instytucjomznaczne dochody. Jedno
cześnie wszakże zaznaczyć trze
ba z naciskiem, iż Anglja w wysokim stopniu dba o to, aby mieszkańcy miast mieli do swej dyspo
zycji pewne przestrzenie, pokryte zielenią, służące za zbiorniki świeżego powietrza. Parki utrzy
mane są zazwyczaj w stylu t. zw. angielskim, t. j. ze staremi drzewami, luźno rozrzuconemi na
powierzchni rozległych obszarów trawiastych, nieraz z rozmysłem utrzymywanych wstanie możli
wie naturalnym, jak np. pagórkowato-kamienisty Hampstead Heath w Londynie. Inną cechą tych
parków jest to, iż zakładając je, dbano o rozlegle perspektywy, które nieraz łudząco przenoszą
spacerujących w okolice, jakgdyby daleko poza miastem leżące. W ystarczy pojechać w Londy
nie do Richmond parku, ażeby mieć ze wzgórza perspektywę na obramowaną staremi drzewa
mi rzekę Tam izę o zasięgu kilkunastu kilometrów bez żadnego domostwa. Nie jest rzadkością
spotkać w tym parku stada sarn i jeleni, przebywających na swobodzie. W ten sposób admini
stracja miast angielskich usilnie zabiega o to, aby przeciętnemu obywatelowi ułatwić wyrwanie
się z szarzyzny otaczających go murów i umożliwić jak najczęstsze stykanie się z przyrodą.
Wielka Brytanja, jako kraj macierzysty największego imperjum, jakie kiedykolwiek istniało
w dziejach ludzkości, przeżywa dziś głęboki kryzys, prowadzący do przeobrażenia ustroju spo
łecznego. W miarę wzrostu posiadłości kolonjalnych przemysł znajdował coraz to nowe rynki
zbytu i został rozbudowany w sposób znacznie przewyższający potrzeby i pojemność rynku
krajowego. Zasada wolnego handlu spowodowała upadek rolnictwa, gdyż przywóz produktów
spożywczych z odległych kolonij, gdzie można było produkować znacznie taniej, okazał się
korzystniejszy. W miarę wszakże dojrzewania samodzielności gospodarczej dominjów i wielkich
kolonij kraj macierzysty tracił stopniowo rynki zbytu dla swoich wyrobów przemysłowych,
a wojna światowa proces ten znacznie przyśpieszyła. Chcąc ratować swoje stanowisko gospodarcze,
Wielka Brytanja próbuje stworzyć wielką imperjalną unję celną, ale zbyt rozbudowane interesy
dominjów stają temu na przeszkodzie. W ynikiem tego jest wielkie bezrobocie w kraju macie
rzystym i upadek przemysłu, co pociągnęło za sobą zarzucenie zasady wolnocłowej i powrót
do protekcjonizmu, który przedewszystkiem dąży do ponownego podniesienia wytwórczości
rolniczej. Wielka Brytanja wstąpiła więc obecnie w okres przebudowy swojej struktury gospo
darczej, dążąc do samowystarczalności na polu produkcji rolniczej i hodowlanej i do zmniej
szenia bierności swego bilansu handlowego.
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Całemu imperjum zaś brak spoidła, któreby zabezpieczało jego trwałość. Z tego względu
Wielka Brytanja wysunęła nowy projekt, dążący do stworzenia związku państw (The British
Commonwealth of Nations), w którym kraj macierzysty stanąłby z dominjami w jednym sze
regu — jako równy z równym.
Najbliższe lata zapewne nam pokażą, jak ukształtuje się dalszy rozwój tej nader ciekawej
metamorfozy, której początek imperjum Wielkiej Brytanji dziś przeżywa.
IR L A N D JA (E IR E )
Irlandja jako wyspa. — Wolne Państwo

Irlandzkie. — Ludność, języki, hydrografja, rolnictwo, hodowla,
handel, ustrój społeczny.

Irlandja jest drugą podług wielkości wyspą archipelagu Wielkiej Brytanji i obejmuje 83.436km 2.
Należy ona genetycznie do całego kompleksu wysp Wielkiej Brytanji i do progu europejskiego,
jak to już szczegółowo było powiedziane na wstępie; niepodobna bowiem rozpatrywać Wielkiej
Brytanji pod względem fizycznym bez Irlandji i vice versa. Pasma gór pierwszej znajdują dalszy
ciąg na drugiej, w szczególności zaś zaznacza się to na północy, gdzie kaledońskie pasmo skan
dynawskie, przebiegając w kierunku N E ku SW przez Szkocję, pojawia się ponownie w północnej
części wyspy Irlandji. W podobny sposób góry W alji, oddzielone od południowej części wyspy
Irlandji zapadliną tektoniczną, pokrywają całe południe w yspy, sięgając aż do jej najdalej na południo-zachód wysuniętych krańców. Ponieważ w poprzednich rozdziałach, przy przeglądzie
fizycznym wysp Wielkiej Brytanji, wyspa Irlandja była również uwzględniona, przeto nie zamie
rzamy rozpatrywać jej oddzielnie z tego punktu widzenia, natomiast skoncentrujemy naszą
uwagę tylko na tych częściach wyspy, które stanowią dzisiaj Wolne Państwo Irlandji.
Autonomja Irlandji uchwalona została przez parlament brytański już w 19 12 r. Zanim jednak,
na skutek opozycji izby lordów, stała się prawem, wybuchła wojna światowa, która silnie rozbu
dziła aspiracje Irlandji i doprowadziła w r. 19 2 1 do układu irlandzko-brytańskiego. Wolne Państwo
Irlandji ( S a o r s t ń t E ir e a n n ) powstało na mocy orędzia królewskiego w r. 1922. Na podstawie
tego orędzia określono granice nowopowstałego państwa i nadano mu prawa autonomji dominjalnej. W ten sposób Wolne Państwo Irlandji, będące w zasadzie rzeczpospolitą, wchodzi w skład
imperjum Wielkiej Brytanji na prawach dominjum. Część Irlandczyków była niezadowolona
Z tego orędzia i rozpoczęła walkę przeciwko t. zw. orjentacji dominjalnej, której zwolennikiem
był rząd Wolnego Państwa, popierany przez parlament i większość narodu. Wywiązała się wojna
bratobójcza, zakończona w kwietniu 1923 r. zwycięstwem rządu. Przy wyborach do parlamentu
irlandzkiego, rozpisanych jeszcze w r. 19 23, 7 3 % głosów ludności wypowiedziało się za traktatem
z Wielką Brytanją, a zatem za ustrojem dominjalnym. Ustalając granice Wolnego Państwa Ir
landji, opierano się na przesłankach etnograficznych i gospodarczych, na skutek których północna
część Irlandji, a mianowicie część hrabstwa Ulster, została oddzielona od Irlandji i pozostawiona
przy Wielkiej Brytanji jako jej prowincja. Część ta znana jest obecnie pod nazwą Irlandji Pół
nocnej (Northern Ireland) i obejmuje 13.564 km2 oraz 1.256.000 ludności, co stanowi 28 % lud
ności całej wyspy. Wolne Państwo Irlandji obejmuje 69.872 km2. Ludność według spisu
z 1926 roku wynosi 2.972.800 mieszkańców; gęstość 43 na 1 km2. Zaznaczyć tutaj należy,
iż według spisu z roku 1 9 1 1 liczba ta wynosiła 3.140.000; obserwujemy więc zmniejszenie się
ludności wyspy, co tłumaczy się silną emigracją, która w roku 1927 wynosiła 26.148, a w roku
1928 — 24 .6 9 1; reemigracja zaś w tych samych latach wynosiła: 1.897 i 2 .15 3 ludzi.
Językami urzędowemi są irlandzki i angielski, ale tylko 397.000 mieszkańców, to jest około
14% , posługuje się językiem irlandzkim w życiu domowem. L iga gaelicka (Connradh na Gaedhilge), założona w r . 1893, agituje silnie za rozpowszechnianiem języka irlandzkiego. Wyznaniem
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dominującem w Irlandji bez
względnie jest rzymski katoli
cyzm. Należy do tego Kościoła
2.813.000 mieszkańców; pozo
stali są protestantami, należą
cymi do rozmaitych sekt.
Pod względem gospodar
czym Wolne Państwo Irlandji
stanowi ubogi kraj rolniczy,
wyniszczony przez długoletnie
obce panowanie. Bardzo znacz
na część ziemi została z bie
giem lat skupiona w ręku króla
i niewielkiej liczby lordów an
gielskich. Lordowie ci utrzy
mywali olbrzymie przestrzenie
w stanie naturalnym, jako te
reny polowań na lisy. W yni
kiem tego był stopniowy upa
dek zamożności ludności wiej
skiej i spadek liczby mieszkań
ców, którzy zarówno ze wzglę
dów gospodarczych, jak i ze
względów prześladowań religijnych w X V I I i X V I I I wieku zaczęli masowo emigrować, prze
ważnie do Ameryki. Do połowy X I X w. liczba mieszkańców mimo to jeszcze wzrasta.
W r. 18 0 1 było w całej Irlandji 5.395.000 mieszk. w r. 1 8 2 1 - 6.802.000 : w r. 18 4 1 — 8.175.00 0;
odtąd liczba mieszkańców zaczęła spadać i wynosiła w r. 18 5 1 już tylko 6.552.000; w r. 18 7 1
— 5.412.000; w r. 18 9 1 — 4.705.000; w r. 1 9 1 1 podczas przedostatniego spisu ludności Irlandja liczy już tylko 4.390.000 mieszk.; w r. 1926 jeszcze mniej, bo 4.228.000. Przyczynami
tego zjawiska były katastrofalne głody, wynikłe z powodu nieurodzaju kartofli, głównego po
żywienia mieszkańców wyspy, oraz polityka lordów, właścicieli ziemskich, dążących do zamiany
ziemi uprawnej na pastwiska. Jak już zaznaczyliśmy, zjawisko silnej emigracji istnieje w dal
szym ciągu, mimo uzyskania autonomji politycznej.
Stolicą Wolnego Państwa Irlandji jest piękne miasto Dublin (Ballyath— Cliath), liczące
wraz z przedmieściami w r. 1926 — 419.000 mieszkańców. Położone nad uroczą zatoką i obra
mowane od południa wzgórzami Wicklow, wznoszącemi się do 754 m, miasto Dublin przed
stawia się okazale. Umiastowienie w Irlandji jest naogół niewielkie. Drugiem miastem podług
wielkości jest Cork, liczące już tylko 78.500 mieszkańców; trzeciem miastem zaś jest Lim erik —
39.700 mieszk. Wszystkie inne miasta mają już tylko poniżej 25.000 mieszk. Miasto Cork, leżące
na południowem wybrzeżu w głębi pięknej zatoki o charakterze fjordowym, zostało w roz
woju swojem powstrzymane przez port Cobh (Queenstown), leżący nad tą samą zatoką, lecz
bliżej ku morzu. Do portu tego zawijają większe okręty transatlantyckie, utrzymujące ruch
pomiędzy Liverpoolem a Nowym Jorkiem , w celu zabrania lub wyładowania poczty i pasaże
rów, którzy w ten sposób zyskują na czasie. Okręty niektórych linij, idące z Ameryki do Ham
burga, też tutaj zawijają.
Pod względem rzeźby terenu Irlandję podzielić możemy na trzy części: środkowa, najbardziej
charakterystyczna, jest krainą nizinną, natomiast północna i południowa są krainami wyżynnem i;
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mają jednak na wielkich przestrzeniach również charakter równinny, na innych zaś znowu
pagórkowaty. Największe wzniesienie znajduje się w górach K erry na południo-zachodzie; jest niem góra Carrantuoill, wznosząca się do wysokości 1.042 m. W tym samym okręgu
leży jeszcze góra Brandon Hill, mająca już tylko 953 m. W górach W icklow, leżących na południe
od Dublina, najwyższym szczytem jest Lugnaąuilla, mająca 926 m. Jak widzimy, są to wznie
sienia niezbyt znaczne, obejmują przytem tylko niewielkie przestrzenie.
H ydrografja Irlandji wyróżnia się wielką liczbą jezior, wśród których znajdujemy cały
szereg większych. Leżą one przeważnie w środkowej części wyspy. Największe wśród nich
jest jezioro Neagh, obejmujące 396 km2; leży ono w Północnej Irlandji, będącej prowincją
wielkobrytańską. W granicach Wolnego Państwa największem jeziorem jest Lough Corhib
(190 km2), połączone rzeczką Robe z jeziorem M ask (85 km2). Z innych większych jezior wymie
nim y: Ree (165 km2) oraz D erg (129 km2), przez które przepływa największa rzeka Irlandji
Shannon (350 km długości), wpadająca do oceanu Atlantyckiego na zachodniem wybrzeżu.
Źródła tej rzeki leżą w północnej części Irlandji środkowej; przepływając przez sam środek
wyspy, stanowi ona klucz wszystkich irlandzkich dróg wodnych wewnętrznych. Poza nią wspo
mnieć należy jeszcze rzeczki: Barrow (19 1 km długości) i Blackwater (167 km długości), płynące
do wybrzeża południowego w yspy. N a północy Wolnego Państwa Irlandji leżą jeszcze dwa
jeziora Earne, z których górne ma 67 km2, a dolne 12 3 km2. W ylot z nich, rzeka Earne, wpada
do zatoki Donegal. Ze względu na swój nizinny charakter cała środkowa Irlandja z dużą łatwością
mogła być pokrytą kanałami dla żeglugi wewnętrznej. Rozchodzą się one wachlarzowato od
Dublina i prowadzą głównie na zachód i północo-zachód oraz na południe. Na północozachodzie Royal Canal (169 km dług.) łączy D ublin z rzeką Shannon powyżej jeziora Ree, W kie
runku na północo-zachód od Dublina prowadzi Grand Canal (366 km dług.), mający kilka
ramion i łączący się z rzeką Shannon powyżej jeziora D erg; wreszcie jedno z ramion Grand
Canalu łączy się ze spławną rzeką Barrow, prowadzącą na południe
domiasta W aterford. G ó 
rzyste okolice północy i południa nie nadają się do przeprowadzenia dróg wodnych, wobec
tego są one pod tym względem znacznie gorzej wyposażone. Wzmiankować jeszcze mu
sim y o t. zw. U lster Canal, łączącym jeziora Earne z jeziorem Neagh przez rzeczkę Blackwater.
Ogółem długość żeglownych dróg wodnych wewnętrznych wynosi 1.14 4 km. Kom pleks ten
posiada również połączenia z górnem dorzeczem rzeki Shannon za pośrednictwem całego
szeregu drobnych jezior. W idzimy tedy, iż Irlandja jest wcale dobrze uposażona pod wzglę
dem dróg wodnych wewnętrznych, chociaż kanały te dostępne są tylko dla zupełnie
małych statków.
N a zakończenie przeglądu hydrografji wzmiankujemy jeszcze o jeziorze K illarn ey; jest to
małe jezioro, leżące na południo-zachodzie wśród gór K erry. Nie posiada ono wprawdzie
znaczenia komunikacyjnego, natomiast uważane jest za najpiękniejszy zakątek całej wyspy Irlandji i stanowi wybitny ośrodek turystyczny.
Z małemi wyjątkami ziemie Irlandji nie należą do żyznych, a klimat bardzo wilgotny
nie sprzyja uprawie roślin, wymagających silniejszej lub bardziej długotrwałej insolacji. Pod
względem temperatury Irlandja ma warunki podobne do Anglji. I tak w Dublinie naj
zimniejszym miesiącem jest styczeń, wykazujący + 5 ,4 ° C, najcieplejszym zaś lipiec + 1 5 ,4 ° C ;
przeciętna roczna wynosi 9,8° C. Amplituda, jak widzimy, jest nieznaczna. Wynikiem takich
warunków klimatycznych jest mała uprawa pszenicy; dominuje natomiast uprawa owsa
i ziemniaków, poczęści również i jęczmienia. K raj produkuje ponadto pewne ilości buraków
cukrowych.
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Poniższe cyfry ilustrują nam produkcję rolniczą w latach 1927— 19 3 ° (w tys* kwintali):
1927
Pszenica
Żyto
Jęczmień
Owies
Len
Ziemniaki
Buraki cukrowe

387
46
i*37 i
6.784
10
24.284
1.364

1928

1929

1930

323
38
1.338
6.475
12
22.824
1.427

322
32
1.298
7.004
12
30.549
1.434

297
30
1.2 0 1
6.423
7
23.750
1.608

W powyższem zestawieniu uderza nas mała produkcja żyta, a zato duża produkcja owsa;
ta ostatnia tłumaczy się tern, że ludność Irlandji spożywa dużo płatkowi mąki owsianej. Jęczmień
używany jest w Irlandji jako pasza dla nierogacizny i bydła, a również dla celów browarnianych.
Produkcja lnu jest nieznaczna, natomiast produkcja buraków cukrowych wykazuje znaczną
ilość, co się tłumaczy tem, iż środkowa część Irlandji nadaje się do tej produkcji z powodu żyznej
gleby.
Wskutek łatwego dostępu do morza bardzo jest rozwinięte w Irlandji r y b o łó w stw o morskie,
które wykazuje w samym tylko połowie łososi ogromną wartość 400 tys. f. szt. rocznie. Poza tem
w Irlandji jest dużo jezior i rzeczek, wskutek czego rozwinięte jest rybołówstwo słodkowodne
i hodowlane.
H o d o w la z w ie r z ą t zajmuje miejsce dość poważne, gdy się zważy, iż obszar Irlandji jest
niewielki. W roku 1927 posiadała ona:
Koni
428.614
M ułów i osłów 2x5.991
Bydła rogatego 4.048.430

Nierogacizny
Owiec
K óz

1.17 7 .6 37
3.120.6 37
18 5.8 10

Po tym roku liczby zwierząt nie uległy poważniejszym zmianom.
Jeżeli te liczby zestawimy z liczbą trzech miljonów ludności, to zobaczymy, iż stosunek jest
bardzo korzystny. Tak wielka ilość zwierząt tłumaczy się tem, iż Irlandja jest krainą zieleni
(stąd nazwa kraju „ E r in “), co ułatwia bardzo hodowlę. Łagodny klimat i ciepłe zimy spowo
dowane są wpływem prądu Zatokowego.
Przechodząc do górnictwa, stwierdzić należy, że Irlandja właściwie go nie posiada, ponieważ
nie ma prawie żadnych bogactw kopalnych. Są wprawdzie nieznaczne pokłady miedzi, cynku,
ołowiu, ale w tak małych ilościach, iż wydobycie ich się nie opłaca. Tylko krajanie torfu jest
bardzo rozwinięte w Irlandji, lecz, ściśle biorąc, nie jest to górnictwem; w każdym razie torf
odgrywa dużą rolę w życiu gospodarczem Irlandji.
Pod względem dróg komunikacyjnych Irlandja jest również uprzywilejowana, podobnie
jak Wielka Brytanja. Kom unikacja morska jest nadzwyczaj rozwinięta, mimo to posiada Ir
landja 4.846 km kolei żelaznych. Długość linij telegraficznych wynosi 11.0 0 3 km PrzY 37-856 km
drutów.
Głownem centrum gospodarczem jest stolica D ublin; od niego też rozchodzą się wachlarzowato wszystkie linje kolejowe. Jeden tylko port Queenstown (po irlandzku Cobh), obsłu
gujący miasto Cork, służy jako punkt oparcia dla wielkiej angielskiej linji okrętowej „Cunard
L in e “ i tem samem posiada pewne znaczenie tranzytowe. Inne porty mają znaczenie wyłącznie
lokalne.
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Handel Irlandji stoi ciągle jeszcze pod wyraźnym wpływem W. Brytanji, chociaż od czasu,
jak Irlandja jest państwem dominjalnem i prowadzi własną politykę gospodarczą, jej handel
nie jest objęty statystyką angielską.
Poniższe cyfry podają nam handel Irlandji w latach 19 2 7 — 1930 (dane w tys. f. szterl.):
Przywóz
1927

1928

1929

1930

1927

1.6 33
1.039
39.880
6.467
1.222
—
2.300
903
442
4.956
—
—

2.503
702
40.613
6.444
1.2 0 1
—
1.496
653
461
4.658
446

2.440
722
41.762
6 .1 17

1.247
697
39.635
5.760
769
—
1.329

—

_

142
34.366
5.446
—
81
224
—
—
306

126
37.368
4.934
63
88
424
—
—

166
38.420
5.045
—
81
332
139
—

457
78

993
186
—

745
—
1.549
55°
11 8
4-773
405
138

575
13 7
3.868
445
1x 7

73

1928

1929

1930

--102
36.405
4.692
—
62
238
86
—
1.17 6
00
1rs
M

Argentyna
Belgja
Im perj. W. Bryt.
Irlandja Płn.
Kanada
Indje bryt.
Niem cy
Holandja
Szwecja
Stany Zjedn. A. P.
Francja
Norwegja

Wywóz

—

Jak widzimy, handel z Wielką Brytanją ma znaczenie dominujące w calem życiu gospodarczem Irlandji, poza tern prowadzi ona jeszcze w dziedzinie importu ożywiony handel ze Sta
nami Zjednoczonemi Am. Pin., co się tłumaczy tern, iż bardzo wielu Irlandczyków emigruje
do Am eryki, a po powrocie stamtąd sprowadza wiele towarów ze Stanów Zjednoczonych.
W eksporcie rzuca się w oczy ujemność bilansu handlowego, co się szczególnie uwidacznia
w 1927 r. w handlu ze Stanami Zjedn.
Najważniejszemu towarami, importowanemi do Irlandji, są: pszenica, mąka pszenna, węgiel,
żelazo, stal oraz inne produkty spożywcze, jak herbata, kukurydza, cukier. Wywóz obejmuje
towary następujące: na pierwszem miejscu zwierzęta żywe, następnie piwo, niektóre surowce,
półfabrykaty, masło, drób, boczki; słowem — wszelkie produkty rolne i spożywcze.
W Wolnem Państwie Irlandji obowiązują miary i waluta angielska, ale Bank of Ireland w D u 
blinie ma prawo emisji banknotów.
Irlandja posiada 4 wyższe uczelnie, z czego 2 w Dublinie, 1 w Cork i 1 w Galway. Ogólna
liczba studentów w r. 1928/29 wynosiła 3.683, z czego w Dublinie 2.667 słuchaczów.
Państwo podzielone jest na 4 prowincje, a mianowicie: Leinster (12 hrabstw), Munster
(6 hrabstw), Connaught (5 hrabstw) i Ulster (3 hrabstwa); pozostałe należą do Irlandji Północnej.
Władza ustawodawcza należy do parlamentu (Oireachtas), który składa się z króla i 2 izb,
a mianowicie izby deputowanych (Dail Eireann), obejmującej 15 3 posłów, i senatu. Senat (Seanad Eireann) składa się z 60 członków, w połowie wybieranych, w połowie mianowanych na
lat 12 i zmienianych w 1/4 co 3 lata. Przedstawiciel korony, noszący tytuł generał-gubernatora,
w imieniu króla kontrasygnuje postanowienia obudwu izb.
Władza wykonawcza sprawowana jest przez Radę Ministrów, złożoną z pięciu do dwunastu
członków, odpowiedzialnych przed D ail, który też wybiera prezydenta. Prezydent mianuje
wiceprezydenta i członków gabinetu, ale Dail nominację sankcjonuje. K ról angielski do władzy
wykonawczej nie ingeruje.
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Wielkiej

Handel zagraniczny
B r y t a n j i w latach 1927— 1930
W ywóz (wytwór, krajowa)

Przywóz
K r a je

1927

1928

1929

1930

1927

1928

364,2

358,8

55,2
52,7
46,5
43,2
43,2
21,4
16,6
16,6

57, 1
54,5
47,3
45U
45,i
24,1
13,8
10 ,3

46,4
55,6
47,7
45,i
62,8

. 7,5
200,2

7,6
188,7
76,8

46,5
44,5
23,7
25,3
2 1 ,1
18,8
16,8
14,4
15,9
12,9
12 ,1
7,5
9,5
8,2
9,3
6,7
8,2
7,o

63,7
60,6
53U
43,4
42,9
26,3
22,0
21,5
18 ,3
15,8
14,4
13 ,2
12,0
12,0
9,2
9,1
8,7
8,2
7,2
6,7
5,3

24,3
15 ,2
14,2
8,1
196,0
82,4
68,8
56,5
56,2
44,o
42,4
23,6
25,7
26,5
19 ,1
16,8
i 3,7
14,9
14 ,1
12 ,2
10,6
9,i
9,i
6,7
6,0
6,5
6,9
2,5

304,1

326,7

327,6

324,5

10
4^
00
M

366,7

76,5
59,9
63,4
50,0

1930

Mil. Ł.

Mil. Ł.
Kolonje wielkobryt.
w tem:
Kanada
Związek Austr.
Nowa Zelandja
Wolne Pań. Irlandji
Indje brytyjskie
Unja Pol. Afryk.
Ceylon
Straits Settlem.
Nigerja
Stany Zjedn. Am. Płn.
Argentyna
Rzesza Niemiecka
Francja
Danja
Belgja
Holandja
Egipt
Szwecja
Rosja
Hiszpanja
Włochy
Szwajcarja
Finlandja
Norwegja
Chiny
Chili
Persja
Japonja
Czechosłowacja
Boliwja
Peru
Polska
Grecja

1929

38,2

29,3
6 1,2
19,6
36,2
85,0
28,4

35,o
54,2
2 1,4
36,1
78,2

28,9

45,4
27,0

34,3
55,7
19,3
35U
83,9
32,5
6,0
1 1 ,4
8,9
46,6
3 1,2

4 U9
23,6
9,8
16,5
2 1,2
12,6

40,9
25,2
9,8
17,0
2 1,8
1 1 ,2

9,7
4,5
10,2

9,7
2,7
9,8
I 4,4
7,9
3,6
7,9
15,7
5,i
1,6

46,5
44,9
43,o
5 UI
20,2
i 3,5
9,i
5,9
153,6
56,7
65,3
49,2
54, 1
38,3
39,5
13,9
22,6
34,2
16,6
15,0
12,6
12,6
12,0
9,9
7,3
8,8
8,1
6,4
3,4
4,5
7,5
2,0

U w a g a : w latach 19 27—1930 wartość 1 Ł wynosiła około zł. 43.

5,9
11 ,4
8,4

13,5
7,6
3,2
7,5
9,7
—
2,2
15 ,2
—
—
—
5.3
---

14,5
2,2
2,2
2,0
.

5,3

32,5
12 ,3
—
7,5
45,6
29,1
37,o
3 U7
10,7
19,4
2 1,8
12,6
10,5
3,7
12 ,1
16,0

3 U7
17,9
34,5
52,9
26,5
7,5
—
6,5
28,7
25,3
26,8
29,7
10,2
15 ,1
18,8
9,8
10 ,1
6,8
9,3
13,8

6,4
3,4
9,9
14,0
9,o
2,3
13,4
2 ,1
2 ,1
2,0

5,2
2,4
12,9

4,5
4,9

3,6
3,7

8,5
—
2,7
8,2
—
—
—
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I. Ważniejsze artykuły importowane do
W i e l k i e j B r yt a n j i
Import
Wyszczególnienie

1927

1928

1929

1930

28 1,5
113 ,6
95,6
77,4
63,0

2 5 1,2
111,7

M ilj. Ł .

A rtykuły spożywcze i napoje
......................
..................................................................
Mięso
Zboże i m ą k a .....................................................
Bawełna surowa . . . . . . . . . . . .
Wełna s u r o w a ........................................
Oleje i tłuszcze (surowe)
...........................
D r z e w o ...................................................................
Oleje i tłuszcze (gotowe)...................................
W yroby metal, n ie ż e la z n e ...............................
Skóry — futra . . . . . . . . . . . . .
Żelazo i wyroby stalowe
...............................
Aparaty ................................................. ....
Skóry i wyroby s k ó r z a n e ...............................
T y t u ń .......................................................................
Papier i wyroby z p a p i e r u ...........................
Przędza wełniana i wyroby z n iej..................
M aszyny
...............................................................
Zwierzęta żywe
.................................................
Chemikalja i artyk. farmaceut..........................
Jedwab i wyroby z jedwabiu
......................
.................................................
Kauczuk
Szkło i wyroby ze s z k ła ......................
Papier i papa (półfabrykaty) . . . . . . .
Środki komunik, (pojazdy, wagony, okręty
i samoloty) ........................................ ....
P a s z a .......................................................................
Ruda żelazna
.....................................................

281,0
I0 3>5
XI 1,0
67,8
63,8
45,1
49,7
38,6
32,6
23,0
34.0
18,7
16,8
19 ,2
16,4
16 ,1
15.9
15.5
15.5
16,2
25,4
11 ,8
12,8
12 ,1
8,4
5.7

272,0
109,2
97.6
80,7
63.9
44.7
42,6
37.8
33.1
26,1
24,2
19,6
19.5
17,8
17.3
17.3
16,7
16,0
15.4
14.5
11 ,8
10,9
10,2
9.6
9.2
4.8

43,9
45,8
43,4
37,0
20,4

72,9
44,9
45,3
33,9
42,8
46,3
29,4
16 ,X

24,7
20,0
15,8
18,5
18,0
16,2
19,2
16,4
16,9
13 ,2
17,3
11,3
! 3,i

23,3
i 9,3
15 ,2
15,7
18,0

10,8

6,8

9,6
6,4

5,7
5,2

i 4,3
i 7,9
18,3
13,6
11 ,2
10,7
10,9
12 ,1
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II. Ważniejsze artykuły eksportowane
z Wielkiej Brytan j i
Eksport
Wyszczególnienie

1927

1929

1930

135-4
52,9
54-4
68,0

87,6

1928
M ilj. Ł .

Przędza bawełniana i wyroby z niej . . .
Przędza wełniana i wyroby z niej . . . .
...............................................................
M aszyny
Żelazo, stal i wyroby z n ic h ...........................
Środki komunikacyjne (łącznie z kolejow.) .
......................
A rtykuły spożywcze i napoje
W ę g i e l ...................................................................
Ubrania . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemikalja i artyk. farmaceut., farby . . .
W yroby metalowe nieżelazne
......................
Szkło i wyroby ze szkła . . . . . . . . .
W yroby elektryczne i a p a r a t y ......................
Wełna surowa . .................................................
Skóra i wyroby s k ó r z a n e ...............................
Tytuń .......................................................................
Papier i papa...................... ...................................
Olej i tłuszcze (gotowe)
...............................
W yroby z kauczuku . ....................................
W yroby z drzewa . . . . . . . . . . .
Jedwab i w yroby z jedwabiu
......................

148,8
56,8
49-9
69,4
35-4
43-9
45-5
25,8
23-4
19-9
13,0
11 ,9
10,5
8,3
8,4
9-1
9-2
3-3
2,3
2,4

145-3
56-9
53-7
66,8
47-0
44-9
39-1
26,2
25-4
16,4
13 ,1
11 ,6
10 ,3
9-4
9-4
9-3
9-0
3-4
2,5
2,4

50,3
44-1
48-6
25,6
■2.6,6
18,3
14-0
13 ,2
9-6
7-9
9-6
9-8
8,6
3-4
3 -0

2,2

37-0
46-9
51-3
50,7
39-8
45-7
19-8
22,0
12,0
X I -9
X I,9

4-8
5-3
8,5
8,5
7-5
2,8
2, 2
1-6
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SPRO STO W A N IA
Na str. g: na.iriapce zamiast: Jura (oolit i gault), powinno być: Jura (oolit).
Na str. 3 3: wiersz 1 1 ód.góry i następne zamiast: „jodła“ , powinno być: „cis“ .
Na str. 54:.-wief§ż 3 i 3 ; od góry zamiast: Sommerset, powinno być: Somerset.
Na str. 55:jwierSS 2 : od góry zamiast: Mondgomery, powinno być: Montgomery.
Na str. 59: wiersz 20 od góry zamiast: Dembigh, powinno być: Denbigh.
Na str. 59: wiersz 23, 36 i 41 od góry zamiast: Northampton, powinno być: Northumberland.
Na str. 62: wiersz 13 od góry zamiast: Sunderland i Belfast, powinno być: Sunderland oraz w Belfast.

