
1. Mapa

Mapa to graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej czę-
ści, wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad 
odwzorowania kartograficznego i przy użyciu umownych 
znaków graficznych. Są różne rodzaje map w zależności od 
przeznaczenia: topograficzna, turystyczna, plan miasta itp.
Kierunek północny zawsze jest na górze mapy.

Elementy mapy:

• Odwzorowanie kartograficzne terenu – sposób przedsta-
wienia powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyźnie.

•  Legenda – tekst objaśniający symbole używane na mapie 
do oznaczania miejsc i obiektów oraz zawierający inne 
informacje potrzebne do jej prawidłowego odczytania, 
takie jak skala, rok wydania, odwzorowanie kartograficzne, 
wydawca itp.

•  Skala – stosunek wielkości odwzorowania terenu na mapie 
do rozmiarów rzeczywistych. Przykładowo, skala 1:10 
000 oznacza, że 1 cm na mapie jest równy 1 km w terenie. 
Najczęściej stosowane skale to: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 
000, 1:100 000.

•  Siatka kartograficzna – obraz siatki geograficznej południ-
ków i równoleżników.

•  Rok wydania. 
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Legenda mapy:

Symbole użyte na mapie i objaśnione w legendzie 
można podzielić na następujące kategorie:

• punkty osnowy geodezyjnej
• infrastruktura – zabudowa i konstrukcje
• infrastruktura – drogi i koleje
• poziomice, formy terenu
• granice administracyjne
• roślinność, wody i zagospodarowanie terenu
• skróty użyte na mapie

Poniżej przykładowa legenda mapy topograficznej w skali 
1:25 000:

Punkty osnowy poziomej

Punkt osnowy wysokościowej

Punkt topograficzny

Budynek

Zwarta zabudowa

Pojedyncza zagroda

Zakład przemysłowy
a) z kominem
b) nie mieszczący się w skali  
– z kominem
c) nie mieszczący się w skali 
– bez komina

Kościół
a) nie mieszczący się w skali
b) mieszczący się w skali

Stacja benzynowa

Transformator

Granica państwa

Granica województwa

Granica gminy

Pas lasu

Rząd drzew

Żywopłot, pas krzaków

Las wysokopienny 
z linią oddziałową
a) iglasty b) liściasty c) mieszany

Las rzadki

Zagajnik

Krzaki zwarte
a) iglaste b liściaste

Sad

Łąka sucha 
i podmokła 

Zarośla trzciny 
i sitowia

Bagno

Linia telefoniczna
Napowietrzny przewód elektr. niskiego napięcia
Napowietrzny przewód elektr. wysokiego napięcia
Linia kolejowa, stacja
Linia kolejowa zelektryzowana

Linia kolejowa wąskotorowa, stacja

Linia tramwajowa

Autostrada

Droga szybkiego ruchu

Droga, główna, słup kilometrowy

Droga drugorzędna

Droga lokalna

Droga wiejska

Droga polna lub leśna

Ścieżka

Międzynarodowe i krajowe numery dróg

Mur lub ogrodzenie metalowa

Ogrodzenie z kamienia

Potok, strumień, rzeka, rów, kanał

Suchy rów

Wał sztuczny, grobla

Rzeźba terenu

Do zobrazowania rzeźby terenu na mapie służą poziomice 
lub inaczej warstwice. Są to linie łączące punkty leżące na 
tej samej wysokości nad poziomem morza.
Poziomice mają swoją hierarchię. Główne oznaczone są 
liniami ciągłymi, a odległość między nimi jest zapisana  
w legendzie. Z kolei poziomice pomocnicze poprowadzone są 
liniami przerywanymi. Dla wysokości o wartościach wyższego 
rzędu, np. podzielnych przez 10 lub 25, poziomice główne są 
pogrubione, aby ułatwić odczyt w tych miejscach na mapie, 
gdzie występuje ich duże nagromadzenie. Na pogrubionych 
poziomicach często zapisana jest wartość, jaką reprezentują.

Formy terenu zbyt małe, żeby je opisać za pomocą poziomic, 
są oznaczane liniami z serią prostopadłych kreseczek okre-
ślających kierunek spadku terenu. Takimi formami są skarpy, 
wąwozy, groble, jamy lub małe pagórki. W niektórych miej-
scach zaznaczona jest wysokość tak opisanej formy terenu.

Kierunek spadku terenu oznaczany jest kreseczką 
prostopadłą do poziomicy.

Górka

Wąwóz z zaznaczoną głębokością

Obniżenie terenu

Doły



2. kompas

Kompas to urządzenie nawigacyjne służące do wskazy-
wania północy magnetycznej. Jego działanie opiera się na 
oddziaływaniu pola magnetycznego Ziemi na lekki magnes 
w postaci igły magnetycznej.

Elementy kompasu:

• Igła magnetyczna – umieszczona najczęściej w cieczy igła  
z materiału magnetycznego lub z przyczepionym magnesem.
Na północ wskazuje czerwona krawędź.

•  Podziałka kątowa w stopniach, umieszczona na obrotowej 
tarczy.

•  Krawędź z podziałką liniową. Na różnych kompasach podział-
ka może być umieszczona w różnych miejscach. Niektóre 
kompasy mają podziałki dopasowane do popularnych skal 
mapy: 1:25 000 i 1:50 000.

•  Oś kompasu.

3. orientacja w terenie

Orientacja mapy

Najczęściej powtarzaną czynnością podczas nawigacji 
z mapą i kompasem jest orientowanie mapy, czyli takie jej 
ułożenie, żeby północ na mapie pokrywała się z północą 
wskazywaną przez kompas. Pomocne w tej czynności są 
linie siatki kartograficznej, dzięki którym można precyzyjnie 
ustawić igłę kompasu, a sam kompas można przyłożyć do 
różnych miejsc na mapie.

Azymut

Podstawowym pojęciem jest azymut, czyli kąt między północą 
a kierunkiem marszu. Wartość azymutu liczona jest zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.

 

igła magnetyczna

podziałka kątowa

oś kompasu

krawędź z podziałką liniową

Etapy wyznaczania azymutu:

1. Określenie na mapie punktu startu i punktu docelowego. 
  Im dokładniejsze, tym większa gwarancja dotarcia do celu.
2. Przyłożenie kompasu do mapy i połączenie obu tych  

 punktów jego krawędzią. Kompas trzeba przyłożyć tak, aby 
 jego oś wskazywała kierunek marszu. W tym kroku warto 
 również określić odległość między punktami i dystans, 
 jaki trzeba będzie pokonać.

3. Zorientowanie mapy.
4. Przekręcenie podziałki kompasu tak, aby zgrała się  

 z północą. Literka „N” na podziałce powinna pokrywać się 
 z końcówką igły wskazującej północ.

5. Wartość azymutu będzie wskazana przez oś kompasu.

Z tak ustawionym kompasem i zorientowaną mapą może-
my teraz maszerować w kierunku wskazywanym przez oś 
kompasu, pilnując, aby igła kompasu cały czas pokrywała 
się z literką „N” na podziałce.
Znając odległość do punktu docelowego i umiejąc ją określić 
podczas marszu, do nawigacji możemy używać samego 
kompasu z ustawionym azymutem.

Sposoby pomiaru odległości w terenie

Do pomiaru odległości w trakcie marszu można wykorzystać 
dwie przykładowe metody:

• Kroki – aby móc posługiwać się tą metodą, trzeba znać 
długość swojego kroku w marszu w danym rodzaju terenu. 
Do zliczania kroków może być przydatny krokomierz.

• Czas marszu – aby użyć tej metody, trzeba znać swoje 
tempo marszu. W takim wypadku na podstawie czasu 
marszu można obliczyć przybliżony przebyty dystans.

Obie metody wymagają wcześniejszych indywidualnych 
pomiarów obu wielkości w nich użytych.

Jeśli zainteresował Cię temat nawigacji w terenie leśnym, zapisz 
się na warsztaty! 

Rejestracja: 
www.ikm.gda.pl/zapisylas. 

Jeśli nie możesz skorzystać z warsztatów, koniecznie zapoznaj 
się z dodatkowym materiałem wideo https://ikm.gda.pl/projekt/
las-w-miescie/. 

Pobierz mapy i ruszaj w las szukać punktów! Dla najbardziej 
wytrwałych czekają nagrody.


