
Kurs OT SKT PG FIFY  14.04.2007

TERENOZNAWSTWO

➢ Co to znaczy “zgubić się”?

 nie wiadomo gdzie się jest 

 nie wiadomo skąd się przyszło

 nie wiadomo dokąd iść

➢ Co robić, aby się nie zgubić? 

 Obserwujemy i zapamiętujemy drogę 
(szczególnie osoby prowadzące, ale pozostali uczestnicy rajdu też powinni)

 Chodzimy znakowanym szlakami (oznaczenia szlaków – grafika) 
 zdecydowanie najlepsze rozwiązanie gdy prowadzimy dużą grupę osób, dobrze jest upewnić 
się że wszyscy wiedzą jakim szlakiem idą na wypadek gdyby zostali w tyle.
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 Chodzimy wg mapy
 Po co nam mapa:

• dzięki mapie wiemy gdzie jesteśmy w skali globalnej – możemy się łatwo umiejscowić 
na mapie swiata. Po powrocie z wyprawy będziemy również widzieli, gdzie byliśmy i co 
zwidziliśmy;

• dzieki mapie wiemy jakie miejsca warte odwiedzenia znajdują się w pobliżu;
• dzieki mapie mozemy łatwo planować trasę (Trasa dla grupy nieprzyzwyczajonej do 

długich marszów nie powinna przekraczać 20-25 km dziennie, dla starych wyjadaczy 
30-35 km będzie w sam raz żeby się solidnie zmęczyć, dla pasjonatów (z małym 
plecakiem) 50-100 km/24h [HARPAGAN] ). W górach każde 100 m podejscia liczy się 
jak 1 km po płaskim terenie.

 Rodzaje map:(oraz do czego przydatne - tabelka)
• Ze względu na skalę :

• mapy  szczegółowe  (  1:1000  do  1:5000)  –  mapy  miast  ,  osiedli  ,  terenów 
podmiejskich

• topograficzne ( 1:5000 do 1:200 000 ) – rzeźba terenu , sieć rzeczna , drogi
• przeglądowo – topograficzne – ( 1:200 000 do 1:100 0000 ) – sieć komunikacyjna , 

wodna , większe obszary
• przeglądowe- (od 1:100 0000 ) – ogólny obraz lądów i kontynentów 

• Ze względu na treść :
• ogólnogeograficzne – charakterystyka wielu elementów środowiska geograficznego 

(mapy hipsometryczne , polityczno- administracyjne)
• tematyczne  –  charakterystyka  jednego  elementu  w  odniesieniu  do  zjawisk 

przyrodniczych , zjawisk społeczno-gospodarczych 
• inżynieryjne – mapy urbanistyczne, górnicze

 Skala mapy (dobór długości trasy) -ćwiczenie
• 1m = 100 cm
• 1km = 1000 m
• 1km = 100 000 cm
• skala 1:100 000 oznacza: 1 cm na mapie odpowiada 100 000 cm = 1km w terenie

 Oznaczenia na mapach (najlepiej przejrzeć sobie legendy kilku map dla wyrobienia sobie 
ogólnej wiedzy o stosowanych na mapach symbolach)

 Jak korzystać z mapy?
• Orientowanie mapy – znajdowanie takiej pozycji mapy, w której pokrywa się ona z 

terenem  tzn. 
• Określamy kierunki świata 

• Za pomocą kompasu – wyróżniony koniec igły kompasu (kolorem czerwonym, 
czarnym kropką itp) trzymanego poziomo (i wirzechem do góry) wskazuje na 
północ (pólnocny biegun magnetyczny)

• za pomoca słońca i zegarka – poziomo trzymany zegarek ustawiamy małą 
wskazówką w kierunku słońca. Dwusieczna kąta (tego mniejszego) między małą 
wskazówka a cyfrą 12 na tarczy zegarka wskazuje kierunek południowy. Słońce o 
godz. 6 rano wskazuje kierunek wschodni, o 9.00 – południowo-wschodni, o 
12.00  - południowy, o 15.00 – południowo zachodni, o 18.00 zachodni. 
(wszystkie te kierunki z drobnymi odchyleniami zaleznymi od pory roku) 

• wg. gwiazdy polarnej (ostatnia- najjaśniejsza gwiazda “dyszla” Małego Wozu) – 
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wskazuje kierunek północny
• wg przedmiotów terenowych:

• kamienie i pnie drzew liściastych  porośnięte sa mchem od strany północnej
• korony samotnych drzew bujniej rozwijają się od strny północnej 
• słoje drzew sa szersze od południa
• Zimą snieg szybciej taje od strony południowej
• Mrowiska w pobliżu odosobninych drzew lub pni leżą zazwyczaj po ich 

południowej stronie.
• Meczety muzułmańskie skierowane są ołtarzem w strone Mekki (mapa)
• nawy główne cerkwi prawosławnych skierowane są zazwyczaj na wschód, a od 

strony północnej ściany mają zamurowane okna
• Obracamy mapę tak długo, aż  południki na mapie bedą pokrywały sie z linią północ- 

południe przy czym góra mapy powinna byc skierowana w kierunku północy (uwaga 
na mapy zorientowane południowo)

• Określamy nasze położenie na mapie
• Przy dobrej widoczność: wybieramy 2 lub 3 znajdujące się w zasięgu wzroku 

charakterystyczne punkty, które potrafimy umiejscowić na mapie. Na zorientowanej 
mapie wykreślamy proste wskazujące na obrane punkty oraz ich odpowiedniki na 
mapie. Punkt przecięcia prostych wskazuje naszą pozycję.

• Przy słabej widoczność (środek lasu, noc itp): 
• określamy odległość od ostatniej znanej pozycji na podstawie czasu (dlatego 

dobrze jest mierzyć czas marszu) i prędkości marszu (6-7 km/h = bardzo szybki 
marsz; 4-5 km/h = spokojny marsz; 2-3 km/h = spokojny marsz z przystankami) i 
znając kierunek marszu wyznaczamy nową pozycję

• próbujemy dopasować mijane charakterystyczne punkty terenowe (skrzyżowania, 
jeziora rzeki, linie kolejowe, budynki itp) do mapy w poblizu miejsca na które 
wskazuje oszacowanie odległości i kierunku marszu.

• Jeśli mamy odbiornik GPS: odczytujemy położenie o korzystająć z opisu siatki 
kartograficznej odnajdujemy swoje położenie

 Chodzimy na azymut
 azymut – jest to wrtość kąt pmiędzy kierunkiem północnym a kierunkiem marszu 

mierzonym w prawo (czyli zgodnie z kierunkiem obrotów zegarka) wyrażona w stopnich

 wyznaczanie azymutu na mapie: ustawiamy zero na skali kątowej kompasu zgodnie z 
kierunkiem północnym mapy. Odczytujemy ze skali wartość kąta dla wybranego kierunku 
marszu

 wyznaczanie kierunku w terenie na podstawie azymutu: ustawiamy zero skali kątowej 
kompasu zgodnie z kierunkiem północnym wskazywanym przez igłę kompasu. Na skali 
odnajdujemy wartość kąta określoną azymutem, wskazuje nam ona kierunek marszu.

➢ Co robić kiedy się zgubimy?
 Czy naprawdę się zgubilismy? 

 Nie
• wrócić do miejsca w którym widzieliśmy ostatni znak (jesli idziemy szlakiem)
• spróbować oszacować miejsce pobytu za pomocą mapy i skierowac się w strone 

najbliżsego DUŻEGO (żeby go nie przegapić) punktu orientacyjnego. - Może to być 
rzeka , charakterystyczna droga (tak żeby natrafifszy na nią nie było wątpliwości która 
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to)
 Tak

• Nie panikuj!
• Wybrać jeden kierunek (wg. Kompasu, słońca, wzdłuż potoku [nad wodą jest co pić i 

często bywają osiedla], szlakiem, wydeptaną scieżką, w dół stoku[w górach  tylko gdy 
widoczność jest wystarczająca]) i się go trzymać.

• Trzymać się dróg.
• Spytać sie o drogę/pomoc pierwszego napotkanego przedstwiciela rodzaju ludzkiego.

➢      POMNIK BŁĄDZĄCEGO TURYSTY  
Być może, że kiedyś ktoś wpadnie,
O ile się znajdzie ktoś bystry,
Na pomysł, by w górach postawić
Pomnik błądzącego turysty.
Jeżeli napotkasz ten pomnik
Turysto prawdziwy bez skazy,
To odrzuć swą pychę i pomyśl,
Nadawszy powagę swej twarzy:

Ref.:

Pomyśl o tych, którzy dojść powinni
A wciąż jeszcze idą,
I o tych, co po długim marszu
Wyjściowy ujrzą widok.
Pomyśl o tych, których kompas skierował
Na składnicę złomu,
I o tych, których GOPR sprowadził
Z wycieczki do domu.
Pomyśl o tych, którzy poszli dobrym szlakiem
Ale w złym kierunku,
I o tych, co po lesie błądzą 
Wołając "Ratunku!"
I pomny, że się mylił 
Ojciec twój i dziadek,
Sprawdź czy dobrze idziesz
Na wszelki wypadek.   La, la, la...

Nie wszyscy błądzący turyści
Znaleźli ratunek niestety,
Z niektórych już tylko zostały
Wyblakłe i ciche szkielety.
Jeżeli napotkasz ten szkielet,
Turysto prawdziwy bez skazy,
To odrzuć swą pychę i pomyśl, 
Nadawszy powagę swej twarzy. 
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