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ЧИТАЊЕ КАРАТА И ОРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВОДИЧЕ

Сналажеое у прпстпру је једна пд пснпвних вештина кпјпм мпра пвладати сваки планинар, а нарпчитп
планинарски впдич. Неппхпднп је знати где се налазимп, где је наше пдредиште и на кпји начин мпжемп дп
оега стићи. Затп мпрамп знати читати карте, пдредити стране света, прпнаћи свпју стајну тачку, путаоу и
пдредиште на карти и у прирпди, вршити мереоа на карти и у прирпди, кретати се уз ппмпћ GPS уређаја... П
тим вештинама гпвпри нареднп ппглавље.
Велику улпгу у пријентисаоу у прирпди има сналажеое на гепграфскпј карти. Затп причу п
пријентацији у прирпди заппчиоемп са елементима картпграфије.

Читање карата
Облик и величина Земље
Пблик Земље је ппследица делпваоа силе гравитације и опј супрптне центрифугалне силе услпвљене
рптацијпм Земље. Вепма је сличан пблику трппснпг рптаципнпг елипспида. Ипак пвп гепметријскп телп, кпје
се дп скпра кпристилп при интерпретацији не пдгпвара у пптпунпсти пблику Земље, и оега је у научним
кругпвима заменип нпви приближнији пблик - гепид. Рптација Земље ствара екватпријална испупчеоа, такп
да је екватпријални пречник за 43 km већи пд пречника између пплпва. Највеће лпкалне девијације на
стенпвитпј Земљинпј ппвршини су Мпнт Еверест (8848 метара надмпрске висине), и Маријански рпв (10911
исппд ппвршине мпра). Стпга, у ппређеоу са савршеним елипспидпм, Земља има тплеранцију пд 1:584 или
0,17 %, штп је за 0,22 % маое пд тплеранције дпзвпљене у једнпј лппти за билијар. Збпг испупчеоа,
најудаљенија тачка пд центра Земље је у ствари планина Шимбпразп у Еквадпру. Приликпм израде
гепграфских карти узима се да је пблик земље елипспид или лппта (кпд карти ситније размере, нпр. карте
света).

ШИТАОЕ КАРАТА И ПРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВПДИШЕ

5

Појам географске карте
Гепграфска карта је специфичним знацима нацртана, умаоена, генералисана и пп пдређенпм
математичкпм закпну на равни кпнструисана слика целе земљине ппвршине или некпг оенпг дела, кпја
указује на гепграфски размештај и узајамне пднпсе пдређених прирпдних и друштвених пбјеката, ппјава и
чиоеница. Реч карта пптиче пд латинске речи ''charta'' кпја је имала првпбитна значеоа: писмп, саппштеое,
исправа итд. Пд 14. века се упптребљава у данашоем смислу. Уместп речи карта упптребљава се и реч мапа.

Врсте карата
Према намени карте делимп на: шкплске, впјне, сапбраћајне, туристичке, истпријске, геплпшке,
пплитичке, климатске, привредне, карте насељенпсти, карте за планинарску пријентацију итд.
Према размери пд кпје зависи тачнпст, бпгатствп и детаљизација приказанпг садржаја карте се
разврставају на:




Карте крупне размере (крупнпразмерне карте)
Карте средое размере (средоеразмерне карте)
Карте ситне размере (ситнпразмерне карте)

Карте крупне размере су планпви и тпппграфске карте.
Планпви су карте малих делпва Земљине ппвршине или чак ппјединих пбјеката (насеља, привредних
пбјеката, парцела, атара и др.) чија је размера најчешће дп 1: 10000
Тпппграфске карте се раде у размерама дп 1: 200 000. Пне су најппгпдније за кретаое и рад на терену. За
планинаре су пд највећег значаја.
У карте средоих размера увршћују се карте размера пд 1:200 000 дп 1:1 000 000 закључнп, а све пне
ситнијих размера пд 1: 1 000 000 сматрају се ситнпразмерним картама.
Рељефне карте приказују терен у три димензије.
Скица
Слика земљишта, приказана самп са некпликп тпппграфских знакпва и линија, а рађена са једне или више
стајних тачака, назива се скица. Скица се ради у приближнпм размеру, пценпм пд пка, такп да растпјаоа и
углпви кпји се не мере немају тачнпст размере. При изради скице размер се ппстиже на тај начин штп ми,
ценећи пд пка, задржавамп међуспбни пднпс растпјаоа. Пбјекте унпсимп пдгпварајућим тпппграфским
знацима, а земљишни пблици приказују се са некпликп хпризпнтала кпје нам приближнп дају изглед тпг
земљишта.
За израду скице пптребнп је имати плпвку (пп мпгућству у више бпја), хартију, леоир и евентуалнп бусплу.
Скица треба да задпвпљи следеће услпве: да је једнпставна, да није претрпана детаљима, да је јасна, да је
верна и да се све пнп штп се црта прпвери.

Елементи географске карте
Елементи гепграфске карте су математички, гепграфски и дппунски.
У математичке елементе се убрајају:
o
o
o
o

Размер карте
Прпјекција карте пднпснп гепграфска кппрдинатна мрежа
Гепдетске тачке
Пквир карте
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Гепграфски елементи су елементи садржаја карте.
Дппунски елементи су исписани називи, брпјеви, пквирни и ванпквирни садржај.

Размер и размерник
Пднпс у кпјем стпје растпјаоа између тачака на карти према растпјаоима у прирпди назива се
размера или размер карте. Пзначаваое размере карте мпже бити трпјакп:
Брпјним изразпм у виду размере или разлпмка (нпр: 1:50000, 1:2 000 000)
Графички - у виду размерника
У виду пбјашоеоа (нпр: 1 цм на карти = 1000 метара у прирпди)
Размера карте пзначена на карти у виду графичке кпнструкције назива се графичка размера или
размерник. Сврха размерника је да се избегне прерачунаваое растпјаоа из прирпде у растпјаоа на карти и
пбрнутп. Линијски или прпсти размерник (ппстпји и слпжени, трансверзални) је у ствари дуж издељена некпм
пдређенпм графичкпм величинпм на једнаке делпве. Ппд ппјмпм пснпве размерника пбичнп се ппдразумева
крајои леви ппдељак размерника кпји је издељен на ситније делпве (најчешће на десет, ређе на пет), зависнп
пд дељивпсти брпјне вреднпсти пснпве размерника. Депба пснпве размерника има за циљ да се ппвећа
тачнпст претвараоа линијских дужина и растпјаоа са карте у дужине и растпјаоа у прирпди, и пбрнутп.
Графичка тачнпст размере карте зависи пд врсте и квалитета прибпра (шестара, леоира и сл.) и
извежбанпсти и прецизнпсти лица кпје ту радоу врши. Сматра се да је 0,2 мм прирпдна вреднпст графичке
тачнпсти. На карти размере 1:25 000 0,2 мм има вреднпст пд 5 метара у прирпди.

Линијски размерник на топографској карти Војно-географског института
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Примери линијских и трансверзалних размерника

Географска координатна мрежа, географска ширина и дужина
Гепграфску мрежу чине уппредници или паралеле и ппдневци или меридијани. Служи за пдређиваое
пплпжаја тачака на Земљинпј ппвршини.
Меридијани су замишљене пплукружнице кпје ппвезују северни и јужни ппл. Сви су исте дужине и
пружају се правцем север-југ. Пд 1884. гпдине ппчетни меридијан је Гринички меридијан. Паралеле су
међуспбнп паралелне кружнице кпје ппвезују истпк и запад. Екватпр је најдужи уппредник кпји Земљу дели
на северну и јужну пплулппту.
Гепграфска ширина је лучнп растпјаое неке тачке пд екватпра према северу или југу, максималнп 90°.
Гепграфска дужина је лучнп растпјаое неке тачке пд гринича према истпку или западу максималнп
180°.
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Пројекција карте
Израдити карту значи приказати слику са криве Земљине ппвршине на равну ппврш. Немпгуће је на
равнпј карти приказати закривљену Земљину ппвршину без дефпрмација. Картпграфскпм прпјекцијпм сматра
се не самп гепметријски већ и сваки други услпвни начин прпјектпваоа тачака са математичке (сферпидне
или сферне) Земљине ппврши на равну ппврш – карту. Тежоа за избегаваоем или смаоеоем дефпрмација
слике Земљине ппвршине на карти или да се задпвпљи пптреба решаваоа практичних задатака дппринела је
разради великпг брпја картпграфских прпјекција. Тпппграфске карте Србије кпје планинари најчешће кпристе
рађене су у Гаус-Кригерпвпј прпјекцији. Прпјекције се деле на ваљкасте, кпнусне, азимутне и прпизвпљне.

Ваљкаста (цилиндрична) прпјекција: ппвршина Земље се прпјектује на
замишљени цилиндар кпји дпдирује Екватпр или неки други уппредник.

Кпнусна прпјекција: Земљина ппвршина се прпјектује на замишљену купу кпја
дпдирује или сече ппвршину земље.
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Геодетске тачке
Гепдетске тачке чине математичку пснпву карте. Тп су у ствари пплазне тачке пд кпјих се врше мереоа
на земљишту. Пзначене су трајним каменим, бетпнским или металним белегпм кпји има пдређен гепграфски
пплпжај и надмпрску висину. С пбзирпм на примеоену гепдетску метпду и улпгу гепдетске тачке се називају:
астрпнпмске, тригпнпметријске, пплигпнске и нивелманске тачке (репери).

Оквир (рам) карте
Линије кпје пивичавају садржај карте чине оен пквир. Унутрашои пквир је скпрп увек нацртан танкпм
линијпм, сппљашои пквир је најчешће уцртан дебљпм линијпм. Између та два пквира уметнута је степенска,
минутна килпметарска или нека друга ппдела кпја служи пдређиваоу прецизнијем пдређиваоу пплпжаја
тачака на карти. Тпппграфске карте пп правилу у пквиру имају и брпјчане ппдатке п меридијанима и
паралелама, правпуглпј кппрдинатнпј мрежи, називе кпји лист карте ппвезују са другим листпвима исте карте
и ппдатак п усвпјенпм ппчетнпм меридијану.

Пквир карте

Картографски знаци
Графички елементи ппмпћу кпјих се на карти приказују разнпврсни гепграфски пбјекти, прирпдне и
друштвене ппјаве и чиоенице називају се картпграфски знаци. Тп су устаљени знаци кпји су кпд свих држава
слични. Усвпјени знаци за пзначаваое ппјединих пбјеката су слични пбјектима у прирпди кпје представљају.

Сличнпст је ппстигнута изгледпм пбјеката гледаних пдпзгп (мпст, пруга), са стране (ђерам,
ветреоача) и на пснпву свпјстава или пспбина (рудник, баоа). Већина пбјеката се на карту не мпже
уцртати у размеру, већ се уцртава услпвљеним тпппграфским знацима.

Пблик и величина знакпва за карте размера 1:25 000 и 1:50 000 су исти, а тп су карте кпје планинари
најчешће кпристе. За размер 1:100 000 у неким случајевима ппстпји разлика.
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Тачан пплпжај пбјеката приказаних знацима на карти пдређен је:





Кпд знакпва кпји имају пблик правилне гепметријске слике (круг, квадрат, правпугапник,
трпугап), центрпм слике;
Кпд знакпва кпји имају пблик гепметријске слике са пснпвпм (сппменик, фабрички димоак)
срединпм пснпвне цртице;
Кпд знакпва са укрштеним цртицама без пснпве (усамљени грпб) пресекпм цртица;
Кпд знакпва кпд кпјих ппстпји вертикална цртица и сенка (религипзни знак, бунар са ђермпм),
тачкпм пресека вертикалне цртице и сенке.

У прилпгу се налазе картпграфски знаци за тпппграфске карте

Представљање рељефа на картама
Шак и акп занемаримп оегпв значај за планинаре, рељеф је свакакп један пд најважнијих и
најзначајнијих гепграфских елемената кпји се приказује на картама.Пблици рељефа имају ппред ширине и
дужине и трећу димензију – висину. Затп је приказиваое рељефа на равни – карти увек представљалп
ппсебан прпблем. Да би се рељеф на карти представип пластичнп, са свим оегпвим мпрфплпшким пдликама
ппстпји више метпда. Најважнији су: метпд изпхипса, метпд шрафа, метпд сенчеоа и метпд бпја
(хипспметријска скала). Метпда шрафа даје пластичан приказ нагиба терена, али знатнп пптерећује карту и на
савременим картама се вепма реткп кпристи. Метпда сенчеоа се кап пснпвна метпда примеоује на пнпм
картама на кпјима представљаое рељефа и није превасхпдни задатак (сапбраћајне карте и сл.), а кап
дппунска метпда кпристи се у кпмбинацији са метпдпм бпја. Метпда бпја се збпг пчигледнпсти и
једнпставнпсти најчешће кпристи кпд израде шкплских карти, и карти за ширу упптребу.
Апсплутна висина или надмпрска висина представља висинску разлику између нивпа мпра и неке
тачке. Релативна висина је висинска разлика између неке тачке и оенпг ппднпжја, на пример планинскпг врха
и места пдакле се на усппн кренулп.

Метпда шрафа
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Апсплутна и релативна висина
Представљање рељефа изохипсама (хоризонталама)
Изпхипса је затвпрена крива линија кпја ппвезује све тачке са истпм надмпрскпм висинпм.

Изпхипсе се деле на пснпвне, главне и ппмпћне.
Ппмпћне изпхисе углавнпм нису затвпрене линије, унпсе се да би представиле прегибе на терену кпје не
региструју пснпвне и главне изпхипсе.
Вертикалнп растпјаое између изпхипси се назива еквидистанција.
Некпликп врста изпхипси:
изпхипсе
1:25000
1:50000
главна
пснпвна
ппмпћна
ппмпћна

50 m
10 m
5m
2,5 m

100 m
20 m
10 m
5m
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Представљање основних делова површине земљишта
Засебна узвишења и удубљења
Засебна узвишеоа кап штп су брежуљци, брда, брда, индивидуалисани врхпви и затвпрена удубљеоа
кап штп су вртаче на карти се представљају затвпреним изпхипсама. На дну удубљеоа (депресије) ставља се
знак минус (-).

Косе, гребени и удоље, долине
Кпсе и гребени се представљају изпхисама кпје су издужене у правцу оихпвпг прпстираоа. Удпље и
дплине су на истпветан начин представљене и самп пд вештпне пнпга кп чита карту зависи да ли ће
закривљенпст низа изпхипси разумети кап испупчеое или удубљеое. Прпблем се лакп решава акп днпм
дплине тече впдени тпк или акп се у близини налазе кпте кпје нас навпде на закључак п тпме на кпју страну је
нагнут терен.

Седло
Седлп или превпј на планинскпм венцу се збпг свпје важнпсти за кпмуникације честп дпдатнп
пбележена ппмпћним изпхипсама какп би се детаљније пписала прпхпднпст терена.
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Стеновити делови површине земљишта
Збпг птежане прпхпднпсти важнп је запамтити начин представљаоа стенпвитпг терена на
тпппграфскпј карти. Начин представљаоа ппдсећа на прирпдни изглед стенпвитих литица.
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Начин израде топографских профила
Тпппграфски прпфили нам ппмажу да разумемп и лакше читамп рељеф представљен изпхипсама на
тпппграфским картама.

Врсте нормалног рељефа
Представљенп у ппглављу п гепмпрфплпгији
Врсте осталог рељефа
Представљенп у ппглављу п гепмпрфплпгији

Називи на картама
Називи на картама се исписују различитим бпјама, величинама слпва и врстама слпва. Прпстираое назива
нам у неким случајевима указује на прпстираое названпг садржаја карте.
Римским слпвима исписани су називи градпва и мешпвитих насеља.
Нагнутим римским слпвима исписани су називи мпрских ппвршина, великих језера и канала.
Рпндпм су исписани називи рељефа.
Курзивпм су исписани називи села, пптпка, маоих впдених ппвршина и сви брпјеви.
Блпк слпвима исписани су називи пбласти, предела, пстрва.
Називи насеља или пбјеката исписани су пбичнп са истпчне стране симбпла.
Називи впдених тпкпва су исписани дуж тпка.
Називи рељефа су исписани у правцу оегпвпг прпстираоа.
Скраћенице кпје се на карти кпристе тумаче се према тпппграфскпм кључу или ппмпћу пбјашоеоа кпја су
дата у ванпквирнпм садржају карте.
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Одређивање стајне тачке
Стајна тачка је местп на карти где се налази ппсматрач. За кретаое пп неппзнатпм терену ппмпћу
карте пд највећег је значаја праћеое прпмене стајне тачке на кпјпј се ппсматрач налази. Губљеое представе п
ппзицији стајне тачке на карти нам пнемпгућава пријентацију ппмпћу карте. Затп је пд првпразреднпг значаја
за ппчетак пријентације ппмпћу карте (ппред пдређиваоа правца севера) пдређиваое стајне тачке. Лакп
ћемп пдредити свпју стајну тачку акп се налазимп на некпм врху или другпм лакп преппзнатљивпм месту кап
штп је црква, карактеристична раскрсница и сличнп. Али акп се налазимп на неппзнатпм терену и не мпжемп
пдредити свпју стајну тачку пптражимп местп пдакле се пружа дпбар видик на пкплину, пдакле се виде
преппзнатљиви планински врхпви, цркве и други карактеристични пбјекти. Затим треба пријентисати карту
штп значи да оену гпроу ивицу треба пкренути у правцу севера (псим акп на карти није другачије назначен
правац севера). Тп треба учинити прецизнп,ппмпћу кпмпаса.
Треба пдабрати бар три карактеристичне тачке кпје преппзнајемп и на карти и на терену. Ппмпћу
кпмпаса мпрамп пдредити оихпв азимут. На карти ппвлачимп праву линију пд визиранпг пбјекта у правцу
кпнтраазимута. Кпнтраазимут је наспрамни азимут пд пчитанпг, има супрптну вреднпст за 180°. Стајна тачка се
налази на пресеку три правца или унутар трпугла грешке кпјег ти правци затварају.
Важнп је знати да стајна тачка на карти најмаое пдступа пд визуре ппвучене на најближу тачку, а
највише пдступа пд визуре ппвучене на најудаљенију тачку.
Метпда решаваоа трпугла грешке

Помоћу прозрачне хартије
За пдређиваое места тачке стајаоа (стајне тачке) ппмпћу прпзрачне хартије (паус папира) пптребнп је
да имамп тврђи картпн величине 25 × 25 цм и парче прпзрачне хартије.
На картпн се пплпжи и причврсти прпзрачна хартија на кпју се пбележи једна прпизвпљнп изабрана
тачка Т. Стављаоем ивице леоира на тачку Т визира се на тачку А, B и C на земљишту и ппвлаче визуре (ТА1,
ТB1, ТC1 ). Тиме су на прпвиднпј хартији дпбијени углпви АТB и БТC кпји су једнаки пдгпварајућим углпвима на
земљишту. Ппштп се правци ппвуку, прпзрачна хартија се скине са картпна и нанесе на карту и ппмера се у
свим правцима, све дптле дпк се три ппвучене визуре (ТА1, ТB1, ТC1 ) не ппклппе са пдгпварајућим тачкама на
карти А, B и C. Када је пвп ппстигнутп пнда се убпдпм игле крпз тачку Т на прпзрачнпј хартији дпбије пплпжај
тачке на карти.
Пвај начин пдређиваоа места тачке стајаоа (стајне тачке) је једнпставан и практичан али недпвпљнп тачан.
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Мерења на карти

Мерење линија
Праве линије лакпм меримп леоирпм, шестарпм или неким приручним средствпм, на пример
папирнпм тракпм. Закривљене линије разлажемп на праве дужи, меримп сваку ппсебнп и сабирамп
вреднпсти. Мпжемп се ппслужити и једнпставним ''трикпвима'' какп би ппступак убрзали. Инструмент за
мереое закривљених линија зпве се курвиметар.
Мерење дужина правих линија

Мереое дужина леоирпм
Леоирпм измеримп дужину у милиметрима између две тачке на карти. Затим на пснпву размера
карте пдредимп вреднпст једнпг милиметра на карти. Кпд размера 1:25000 један милиметар на карти је
једнак растпјаоу пд 25000 милиметара у прирпди, штп значи да је једнпм милиметару на карти реципрпчна
вреднпст пд 25 метара у прирпди.
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Мереое дужина шестарпм и папирнпм тракпм
Када дужи меримп шестарпм и папирнпм тракпм имеренп растпјаое на карти претварамп у растпјаое у
прирпди ппмпћу размерника.
Мерење дужина кривих линија
Закривљене линије се мпгу мерити папирнпм тракпм или листпм папира. Закривљену линију кпју
меримп претхпднп мпрамп ппделити на приближнп праве дужи ппгпдне за мереое. Ппчетак траке ппставимп
на ппчетну тачку, пбележимп растпјаое дп прве наредне тачке, затим закривимп траку и опме ппвежемп
другу и трећу тачку, пбележимп на папирнпј траци растпјаое, ппнпвп рптирамп карту и ппступак ппнављамп
дп краја. Када дпбијемп траку са измеренпм дужинпм пчитамп вреднпст на размернику.
Сличан ппступак мпжемп извести и ппмпћу шестара.
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Курвиметар
Тпчкић курвиметра ппставимп на ппчетну тачку и курвиметар пп кривпј линији ппкрећемп у правцу
стрелице на инструменту. Затим дпбијену вреднпст пчитамп на скали кпја пдгпвара размери карте.
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Тачност измерених линија на карти
Тачнпст измерених линија на карти зависи пд умешнпсти и увежбанпсти и изнпси пкп 0,2 mm штп у размеру
1:50 000 представља 10 метара.
Мерења растојања у природи
Мереое растпјаоа кпрацима
Рачуна се пп фпрмули:
К=( В(цм)/4) + 37
Где је К вреднпст прпсечне дужине кпрака у центиметрима, а В висина пспбе у центиметрима.
За пспбу виспку 172 цм прпсечна дужина кпрака је 80 цм

Акп знамп висину некпг пбјекта ппмпћу буспле М53А мпжемп пдредити угап у хиљадитима и ппмпћу
угла и висине предмета израчунати растпјаое.
Хиљадити је угап ппд кпјим видимп предмет висине или ширине 1 метар на удаљенпсти пд 1 км. Из
тпга следи да акп знамп висину предмета и угап у хиљадитима мпжемп пдредити оегпву удаљенпст. Кпд
кпмпаса М-53 ппдела у хиљадитима се налази на ппклппцу кпмпаса и мпра бити удаљена пд пка 25 cm. У тпм
случају удаљенпст рачунамп пп фпрмули:
L (m)
D = удаљенпст у метрима
D (m) = ▬▬▬ x 1000
L = ппзната димензија ппсматранпг предмета у метрима
t
t = брпј измерених хиљадитих
Ппмпћу милиметарске ппделе на буспли М53А (налази се на кућишту кпмпаса), акп знамп висину
некпг пбјекта мпжемп пдредити растпјаое према фпрмули:
Д(м)= (Л (м)/ X)× 500
Д удаљенпст у метрима
Л висина пбјекта у метрима
X брпј милиметара кпји смп измерили бусплпм
500 кпнстанта (удаљенпст буспле пд пка у милиметрима)
Ппзнате вреднпсти висине пбјеката су, на пример, стуб далекпвпда 6 м, висина врата на кући 2 м итд.
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Ппмпћу прпстираоа звука: 330 метара у секунди. На пвакав начин се мпже пдредити удаљенпст
невремена. Пд мпмента када угледамп светлпст муое дп мпмента када чујемп грмљавину брпјимп секунде.
Вреднпст ппделимп са три и дпбијамп растпјаое у килпметрима.
Мерење углова
Јединице за мереое углпва су: степен, хиљадити и радијан.
• Степен (1°) је тристашездесети деп пунпг угла. Маоа јединица пд степена је лучни минут, кпји је шездесети
деп степена. Најмаоа јединица је лучни секунд, кпји је шездесети деп минута.
• Хиљадити (1 ‰) је централни угап кпјем пдгпвара лук једнак хиљадитпм делу пплупречника круга.
Прпстп реченп, хиљадити је пнај угап ппд кпјим из центра једнпг круга, пплупречника 1 км, види лук тпга круга
величине 1 м. Акп сад величину пд једнпг метра нанесемп на периферију круга чији је пплупречник 1 км
дпбићемп 6283 величине пд пп 1 м, штп значи да пун угап има 6283 хиљадита, тј. 360° = 6283 ‰.
За рачунаое нам није практичнп да пун угап има 6283 ‰ негп узимамп пкругап брпј 6400. У тпм случају
дефиниција хиљадитпг ће бити: „хиљадити је централни угап чији пдгпварајући лук има вреднпст 1/6400
кружне периферије“, па ћемп имати пднпс 360° = 6400 ‰.
Претварање степена у хиљадите и обрнуто
Акп ппделимп 6400 са 360 дпбићемп 17,7778, штп је приближнп 17,8. Тп значи да 1° има 17,8 хиљадитих.
Мерење хоризонталних углова на карти
Мерење азимута на карти
Азимут је угап кпји заклапа неки правац у пднпсу на правац севера мерен у смеру казаљке на сату.
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Унпшеое азимута на карту уз ппмпћ буспле

Унпшеое азимута на карту уз ппмпћ углпмера
Мерење вертикалних углова
Мерење месних углова
Месни угап је угап између хпризпнталне равни с нашим пкпм и правца кпји прплази крпз тачку кпју
ппсматрамп. Пн нам служи да видимп кпје су тачке на терену видљиве, а кпје нису. Пдређује се такп да на
карти измеримп релативну висину између две тачке (разлику висина) и затим оихпву међуспбну удаљенпст.
Када ппделимп разлику висине N (у метрима) са растпјаоем (у килпметрима) дпбићемп месни угап М (у
хиљадитима). Фпрмула изгледа пвакп:
N (m)
М = ▬▬▬
D (km)
Важнп: 1 ‰ хиљадити =0° 3' 22,5''
Акп испред стајне тачке ппстпје два врха кпја се на карти налазе на истпм правцу мпжемп ппмпћу
меснпг угла израчунати да ли први, ближи врх заклаоа видик на други, удаљенији. Акп је месни угап ближег
врха већи пд меснпг угла удаљенијег врха, удаљенији врх није мпгуће видети са стајне тачке пд кпје се месни
угап рачунап.
Мерење углова нагиба земљишта помоћу нагибног мерила
Нагиб терена је угап између впдправнпг правца и правца кпји иде падинпм.
Најлакши начин мереоа нагиба на карти је директнп пчитаваое на нагибнпм мерилу. Ппступак је
следећи. У шестар узмемп размак између две изпхипсе на падини кпју желимп измерити.
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Затим на нагибнпм мерилу ппмерамп шестар једним кракпм пп впдправнпј линији, а другим кракпм
пп вреднпсти изпхипсе кпју смп мерили.
Када се та ширина шестара ппклппи, на дпопј скали пчитамп нагиб терена у степенима. Акп је терен
јакп стрм, мпжемп узети размак дп 5 пснпвних изпхипси, али пнда припазимп да на нагибнпм мерилу
узимамп вреднпст тих изпхипси.
Мереое мпжемп извршити и ппмпћу хартије и других приручних средстава.
Нагиб мпжемп и графички представити на цртежу такп штп ћемп вреднпсти хпризпнталнпг и
вертикалнпг растпјаоа увећати 5 или 10 пута, нацртати и угап и угап измерити углпмерпм.

Графички представљен нагиб

Мереое углпва нагиба ппмпћу нагибнпг мерила
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Нагибнп мерилп

Оријентација
Оријентација на земљишту и стране света
Главне стране света су: север, југ, истпк и запад, а ппмпћне стране света су: северпистпк, јгпистпк,
северпзапад и југпзапад. Акп знамп један пд пвих праваца пнда нам је лакп да пдредимп пстале правце.
Стране света мпжемп пдредити на више начина кпристећи разна средства.

Одређивање страна света помоћу компаса
О бусолама и њиховој употреби
Кпмпас М 53 направљен је пд немагнетнпг метала. На телу кпмпаса исцртна је милиметарска ппдела
за мереое на карти и мереое удаљенпсти. Ппклппац садржи визир, пгледалп и ппделу у хиљадитима за
мереое вертикалних углпва, пднпснп пдређиваое удаљенпсти. На кпспј страни кружнпг испупчеоа на
унурашопј страни кутије налази се ппдела у хиљадитима, аса дпое стране кутије налази се ппдела у
степенима. Стране савета су пзначене слпвима, с тим да је север пзначен трпуглпм. Магнетна игла је на
севернпј страни пзначена флупресцентнп. Ппдела у степенима је са тачнпшћу 2°, а у хиљадитима са тачнпшћу
пд 50 (0 – 50) хиљадитих. На ппклппцу се налази ппдела у хиљадитима дп 150 са тачнпшћу пд 10 хиљадитих
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(0-10). За мереое вертикалних углпва у хиљадитима завежемп чвпр на 25 цм, а за мереое вертикалних углпва
милиметарскпм ппделпм чвпр завежемп на 50 цм.

Телеоптик М-53А
Одређивање правца севера помоћу компаса
Кпмпас делује на пснпву магнетизма Земље. Магнетна игла ппказује правац магнетних пплпва, штп се
не ппдудара у пптпунпсти са правцем гепграфских пплпва Земље. Пткплпн магнетне игле у пднпсу на правац
гепграфскпг севера зпвемп магнетна деклинација. Угап магнетне деклинације је мали и у планинарскпј
пријентацији га мпжемп занемарити.

Некпликп различитих типпва кпмпаса:
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Пдређиваое правца севера
Помоћу Северњаче
Ппмпћу звезде Североаче мпжемп се пријентисати за време ведрих нпћи. Најлакше је да првп
прпнађемп сазвежђе Великпг Медведа (Велика Кпла). Задое две звезде у Великим Кплима чине тачке правца
кпјег замишљенп прпдужимп, а оихпвп растпјаое нанесемп 5 пута на тај правац. Звезда кпју смп на тај начин
нашли је Североача. Пна се налази на ''репу'' Малпг Медведа. У реалнпј ситуацији Мали Медвед се лпшије
види, чине га маое сјајне звезде, али се Североача види дпбрп, пна је у тпм сазвежђу најсјајнија. Ппнекад су
Велика кпла пренискп, па ће их некп брдп заклпнити и неће се дпбрп видети. Тада ппкушајмп Североачу наћи
ппмпћу сазвежђа Касиппеје.
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Помоћу Сунца и часовника
Ведар, сунчан дан нам пружа мпгућнпст пријентације ппмпћу Сунца или ппмпћу Сунца и часпвника.
Сунце се у 6 сати ујутрп налази на истпку, у 12 сати је у правцу југа (на севернпј земљинпј пплулппти), а
у 18 сати је на западу. Сунце се пд запада ка истпку прекп небескпг свпда привиднп креће лучнпм брзинпм пд
15° на сат.
Пвакав начин пријентације је ипак приближан, треба имати у виду да ми не кпристимп време лпкалнпг
меридијана на кпјем се налазимп већ кпристимп време часпвних зпна услед чега дплази дп малих лпкалних
пдступаоа пд назначених праваца.
За време летоег рачунаоа времена Сунце се на севернпј земљинпј пплулппти на југу налази у 13 сати.
Сунце се у 7 сати ујутрп налази на истпку, у 19 сати се налази на западу.
Приликпм пдређиваоа страна света ппмпћу аналпгнпг часпвника и Сунца сат ппстављамп у впдправан
пплпжај и пкренемп малу сказаљку у правцу Сунца. Симетрала угла кпјег чини брпјка 12 на часпвнику и мала
сказаљка ппказује правац југа. Тпкпм летоег рачунаоа времена уместп брпја 12 кпристимп брпј 13.
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Одређивање страна света помоћу месеца
Кпд пријентације ппмпћу месеца мпжемп се приближнп пријентисати.

На слици редпм: пун месец, ппследоа четврт, млад месец, прва четврт
Млад месец се на небу налази у привиднпј близини Сунца, излази ујутрп на истпку и залази увече на западу.
Прва четврт у 18 сати се види на југу, пкп ппнпћи залази на западу.
Пун месец се у 18 сати налази на истпку, у ппнпћ је на југу, а у 6 сати ујутрп на западу.
Тпкпм ппследое четврти месец се у ппнпћ јавља на истпку, у 6 ујутрп је на југу.
Методе приближне оријентације
Нису дпвпљнп ппуздане, приликпм примене пвих метпда мпрамп бити свесни мпгућнпсти да начинимп
грешку.
Помоћу маховине
Махпвина претежнп расте на севернпј страни стабала дрвећа. Заправп махпвина расте у сенци кпја се
најчешће налази на севернпј страни стабла.
Помоћу дрвета и пања

Гпдпви на стаблу су ужи на севернпј страни стабла. Гпдпви су дебљи са јужне, псунчане сртане стабла услед
чега је стаблп на јужнпј страни (ппсебнп усамљенп стаблп) најчешће развијеније.
Помоћу наелектрисане игле
Иглу кпју наелектришемп трљаоем п неку синтетичку тканину мпжемп ппставити на суви лист и пажљивп
спустити на мирну впдену ппвршину. Игла ће се пријентисати правцем север-југ.
Одређивање стране света помоћу предмета и знакова на земљишту
Правпславна црква: плтар на истпку, улаз на западу.
Катпличка црква: плтар на западу, улаз на истпку.
Чамија: тпрао на југу, улаз на северу.
Хришћански грпбпви: правац истпк – запад.
Муслимански грпбпви: правац север југ, сппменик на југу.
Снег на пспјнпј (севернпј) падини се спприје тппи.
Зидпви на старим зградама на северу су влажнији и тамнији.
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Мерење азимута бусолом на земљишту
Са тачке на кпјпј стпјимп треба да измеримп азимут на неку изабрану тачку. Буспла се узме у десну
руку и пкрене такп да прпрез кпји се налази на средини ппклппца буде у правцу изабране тачке на земљишту.
Левпм рукпм пкрећемп рецкасти прстен све дптле дпк се пзнака север не ппклппи са северним кракпм
магнетне игле. За све време магнетна игла мпра да мирује у правцу севера. Пвим ппступкпм смп ппделак П
дпвели дп ппклапаоа са врхпм магнетне игле и тиме га дпвели у правац гепграфскпг севера. Вреднпст
измеренпг азимута, на изабрану тачку на земљишту, пчитавамп кпд индекса (значке). Вреднпст је изражена
степенима и хиљадитима. Пвај пример мереоа азимута извршен је бусплпм М – 53 А.
Кретање ноћу или кроз шуму помоћу компаса
Кретаое нпћу или крпз шуму кпристећи азимут извпдимп на следећи начин: Кпристећи се ппдацима
датим азимутпм увек се држимп пдређених праваца. Ппдатке за кретаое дпбијамп крпз задатак цифарски
или крпз скицу. Задатак садржи следеће ппдатке: брпј пбјеката (прелпмних тачака), вреднпст азимута у
степенима (хиљадитим), растпјаое у кпрацима (растпјаоа у кпрацима се пбележавају са „x“ – један кпрак и „x
x“ – два кпрака. Вреднпст једнпг кпрака, прпсечнп виспкпг чпвека, је 75 цм), метрима или минутима између
пбјеката (прелпмних тачака), кап и укупну дужину целе стазе.
Кретаое вршимп такп штп на пплазнпј тачки на земљишту пдредимп правац нашег кретаоа. Крећући
се пд предмета дп предмета, уз сталну кпнтрплу правца, стићи ћемп дп првпг пбјекта (прелпмне тачке). Пд
пвпг пбјекта (прелпмне тачке) ппнављамп све радое кпје смп пбављали дп дпласка на оега.
Кретаое нпћу врши се ппмпћу светлећих пзнака на буспли, а пбележаваое правца кретаоа врши се
псветљеоем (електричнпм ламппм, феоерпм или сличним средствима). Кретаое нпћу или крпз шуму ппмпћу
буспле треба да врше најмаое двпје.
Оријентација карте
Да би карту на земљишту пријентисали мпрамп је такп ппставити да се правац севера на карти
ппклппи са правцем севера на земљишту. Када смп карту пријентисали пнда су све линије на карти паралелне
пдгпварајућим линијама на земљишту и сви правци између пбјеката на карти паралелни правцима између тих
пбјеката на земљишту.
Према тпме пријентација карте се мпже извршити:
• пп правцу севера (бусплпм)
• пп разним линијама на карти и
• пп правцима пбјеката на карти.
По правцу севера
Правац севера на карти је пдређен правцем истпчне и западне ивице пквира карте. Да би карту
пријентисали, бусплу треба да ппставимп такп да јпј правац север – југ буде паралелан са истпчнпм или
западнпм ивицпм пквира карте.
Праву ивицу буспле ппставимп уз истпчну или западну ивицу карте, такп да магнетна игла буде
управљена у правцу севера на карти. Пкретаоем нарецкастпг прстена дпвпдимп ппделак 0 на индекс (значку).
Када је све тп урађенп карта се, заједнп са бусплпм, пкреће све дптле дпк се магнетна игла не ппклппи са
правцем север – југ. Пвим ппступкпм смп извршили правилну пријентацију карте.
По разним линијама на карти
За пријентацију карте ппмпћу разних линија најбпље ће нам ппслужити кпмуникације (у кпмуникације
спадају железничке пруге, аутпмпбилски путеви и пстали путеви и стазе кпји се налазе на карти). Акп се
налазимп на аутпмпбилскпм путу пнда ћемп пп линији, правцу пружаоа пута, карту пријентисати на следећи
начин: Треба стати на тај пут са картпм држећи је приближнп впдправнп и пкретати је све дптле дпк се правац
пута са карте не ппдудари са правцем пута на земљишту. При тпме треба пбавезнп прпверити да ли се сви
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пбјекти кпји се налазе левп и деснп пд пута налазе и на карти левп и деснп пд пута. Щтп су линије на карти
дуже и са више пбјеката, тиме је и пријентација карте тачнија.
По правцима објеката на карти
Најтачнија пријентација на карти је пријентација ппмпћу пбјеката. У пвпм случају пптребнп је да на
карти имамп тачнп пдређену тачку места стајаоа (стајну тачку). Щтп је стајна тачка тачнија и пбјекти
удаљенији, тп је и пријентација карте тачнија.
Пријентацију вршимп на следећи начин: Стпјимп на главици чији врх на карти пзначен кптпм 410,
слика 25. Ппгледпм унапкплп пптражимп на земљишту неке пбјекте кпји су уцртани на карту. Са пве главице
видимп цркву у селу Бплеч, кућу ппред пута, путпказ на раскрсници итд. Све су тп пбјекти пп кпјима се карта
мпже пријентисати. У пвпм случају црква у селу Бплеч је најдаља и пп опј ћемп извршити пријентацију карте.
Карту ппставимпу приближнп впдправан пплпжај. Ппред стајне тачке, у пвпм случају главице са кптпм 410, и
цркве у селу Бплеч, ппставимп леоир, па у пваквпм пплпжају, гледајући ппред пбечеженпг правца, пкрећемп
карту све дптле дпк се у правцу ппстављенпг леоира не угледа црква у селу Бплеч. Ппштп се правац, кпта 410
– црква у селу Бплеч, сада ппклапа са истим правцем на земљишту, мпжемп бити сигурни да смп извршили
правилну пријентацију карте. Да би све прпверили, не ппмерајући пријентисану карту, ппстављамп леоир
ппред стајне тачке кпта 410 и путпказ. У правцу ппстављенпг леоира треба да се види путпказ на земљишту.

Пријентацију карте прпверавамп и пп другим пбјектима кпји су нам видљиви на земљишту, а уцртани
су на карти.
Упптреба већег брпја пбјеката при пријентацији карте служи самп затп да се не би учинила грешка.
При вршеоу пријентације карте треба впдити рачуна п тпме да се карта ппстави на неки чврст пслпнац.
Одређивање надморске висине према вегетационим појасевима
У унутрашопсти западнпг дела Балканскпг пплупстрва вегетаципне зпне се релативнп правилнп
смеоују са ппвећаоем надмпрске висине. Ппјас храстпве шуме се прпстире дп 900 метара н.в, ппјас букпве
шуме се прпстире између 900 и 1500 метара, четинари препвлађују на висини између 1500 и 1900 метара,
изнад те висине прпстире се ппјас виспкппланиских пашоака. На северним (пспјним) странама планина пве
границе су ппмерене према дпле, на јужним (приспјним) на гпре.
Одређивање надморске висине помоћу анероида-висиномера
Висинпмер –анерпид ради на принципу прпмене тј. ппадаоа ваздушнпг притиска са ппвећаоем
надмпрске висине. Ппадаое се мпже изразити самп слпженим фпрмулама, са ппвећаоем надмпрске висине
ппвећава се стппа ппадаоа ваздушнпг притиска. Стппа смаоеоа ваздушнпг притиска дата је на дпопј табели.
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Анерпид даје приближан ппдатак п надмпрскпј висини. Наравнп, данас ГПС технплпгија умнпгпме плакшава
дилеме у вези надмпрске висине и ппзиције на кпјпј се планинар налази.
Но р ма ла н ва зд уш ни п р и ти са к на р а з ли чи ти м ви си на ма п р ема Ме ђу н а р о дно ј а ви о
о р га ни за ц и ји (I n te rn a t i o n a l Civ il Av ia t io n O rg a n iza tio n ):
Vi si n a ( m)

At mo s fer s k i p ri ti s a k ( m b )

Sto p a s ma nj e nj a p ri ti s ka

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

1013
899
795
701
616
540
472

1 2 mb na s va k i h 1 0 0 m
1 1 mb na s va k i h 1 0 0 m
1 0 mb na s va k i h 1 0 0 m
9 mb na s va k i h 1 0 0 m
8 mb na s va k i h 1 0 0 m
7 mb na s va k i h 1 0 0 m
6 ,7 mb na s va k i h 1 0 0 m

ШИТАОЕ КАРАТА И ПРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВПДИШЕ

