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9ZASADY CZYTANIA
I INTERPRETACJI MAP

ANNA MICHNO

Dla studentów geografii mapa jest wciąż podstawowym źródłem infor
macji o otaczającym nas świecie. Mapa jest dwuwymiarowym, określo
nym matematycznie, zmniejszonym obrazem powierzchni Ziemi lub jej 
fragmentu. Wykonana jest przy użyciu umownych znaków graficznych, 
według przyjętych zasad zapewniających wymierność mapy. Obraz 
kartograficzny, stanowiący treść mapy, zawiera informacje o obiektach 
i zjawiskach, ich rozmieszczeniu, właściwościach, związkach, a często 
również dynamice. Mapa jest więc obrazem zróżnicowanej przestrzeni 
geograficznej.

We wszystkich definicjach mapy podkreśla się, że jest ona zbiorem 
znaków. Jest to cecha odróżniająca mapę np. od zdjęcia lotniczego. 
Stosowanie znaków, a nie „realnych obrazów” obiektów i zjawisk 
znajdujących się na powierzchni Ziemi, sprawia, że obiekty te i zja
wiska tracą indywidualny charakter, gdyż zostają sprowadzone do 
wspólnego mianownika, tzn. określonego, uogólnionego znaku gra
ficznego. Na przykład miasta o określonej liczbie mieszkańców (np. 
200-500 tys.) przedstawione są na mapie jednakowym symbolem, 
mimo iż mają one zróżnicowaną liczbę mieszkańców czy też zabudo
wę (zob. rozdz. 18.10).

CECHY MAPY

* dwuwymiarowa (jest 
wykonana na płaszczyźnie 
papieru),

* jest obrazem zmniejszonym 
(stopień tego zmniejszenia 
określa skala mapy),

* jest obrazem wymiernym 
(można na niej dokonywać 
pomiarów),

’ jest obrazem symbolicznym 
(obiekty i zjawiska na 
powierzchni Ziemi 
przedstawione są na mapie 
symbolicznymi środkami 
graficznymi: znakami, 
literami, liniami, barwnymi 
plamami według ustalonego 
dla danej mapy klucza 
sygnatur).



9.1. Elementy mapy

ELEMENTY MAPY

* treść - przedstawiana za 
pomocą umownych znaków 
graficznych (sygnatur) oraz 
różnych metod prezentacji 
kartograficznej,

’ osnowa matematyczna - 
pozwala na przestrzenne 
umiejscowienie 
prezentowanych na mapie 
obiektów i zjawisk,

• elementy pozaramkowe - 
umożliwiają odczytanie treści 
mapy, oraz określenie jej 
aktualności.

ZNAKI KARTOGRAFICZNE

‘ powierzchniowe,
* liniowe,

" punktowe,

■ napisy.

Najważniejszym elementem każdej mapy jest jej treść. Dokładne i jed
noznaczne jej umiejscowienie w przestrzeni geograficznej nie byłoby 
jednak możliwe bez osnowy matematycznej mapy. Każda mapa posiada 
również nazwę, godło i inne tzw. elementy pozaramkowe. Są to m.in.: 
legenda, schemat podziału na arkusze, schemat podziału administra
cyjnego, informacja o materiale źródłowym i aktualności treści.

9.1.1. Treść mapy

Podstawowym celem mapy jest dostarczenie użytkownikowi informacji 
o obiektach i zjawiskach geograficznych związanych z powierzchnią 
Ziemi. Cel ten jednoznacznie wskazuje na poznawczą funkcję mapy. 
Treść mapy jest przedstawiona za pomocą umownych znaków gra
ficznych (umowny znak graficzny = znak kartograficzny = sygnatura). 
Znaki graficzne wykorzystywane w redakcji map topograficznych, te
matycznych są precyzyjnie opisane w instrukcjach dla danej serii map, 
a ich znaczenie jest szczegółowo objaśnione w legendzie mapy. Każdy 
znak graficzny na mapie ma określone cechy, np. kształt, wielkość, bar
wę. Poszczególne rodzaje znaków graficznych przypisane są więc okre
ślonym kategoriom obiektów i zjawisk (np. droga, obszar objęty suszą) 
lub ich cechom (np. droga wojewódzka, droga polna).

9.1.1.1. Znaki kartograficzne
Treść mapy jest przedstawiana za pomocą różnych rodzajów znaków 
kartograficznych. Są to znaki powierzchniowe, znaki liniowe, znaki 
punktowe, napisy.

Znaki powierzchniowe. Przedstawiają obiekty i zjawiska występujące 
w sposób ciągły lub „wyspowy” (np. lasy, jeziora). Znaki powierzchnio
we mogą mieć różną postać graficzną, a do ich zróżnicowania zazwy
czaj wykorzystywana jest barwa, jasność oraz deseń.

Znaki liniowe. Dotyczą obiektów liniowych (np. granice dministra- 
cyjne, drogi, rzeki, linie kolejowe). Znaki te różnią się między sobą 
szerokością, kolorem, jasnością, ciągłością linii, stopniem jej złożo
ności. Grubość linii pozwala określić rangę (ważność) tych obiektów 
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(np. ranga drogi: autostrada, droga powiatowa, droga gruntowa). 
Może prezentować także niektóre cechy obiektów na poziomie jako
ściowym (np. natężenie ruchu samochodowego lub średni przepływ 
w rzekach).

Znaki punktowe. Oznaczone są nimi te obiekty, których rozmiary nie 
pozwalają na czytelne przedstawienie na mapie za pomocą linii kon
turu lub znaku powierzchniowego. Są to zazwyczaj niewielkie obiekty, 
np. pomniki, pojedyncze drzewa, stacje paliw. Na mapach ogólnoge- 
ograńcznych i przeglądowych znakami punktowymi przedstawiane są 
miasta, z wyjątkiem największych miast, które mogą być przedstawio
ne konturem. Znaki punktowe informują o położeniu danego obiek
tu. Mogą być one rozmieszczone na mapie topograficznie (dokładnie 
w miejscu, gdzie występuje dany obiekt w rzeczywistości) lub nietopo- 
graficznie (np. symbole gałęzi przemysłu lub symbole obiektów zabyt
kowych przy znaku miejscowości).

Napisy. Odnoszą się zazwyczaj do nazw własnych obiektów (np. Mo
rze Bałtyckie, Góry Skaliste), skrótów (np. żw. - żwirownia, elw. - ele
wator), liczbowej charakterystyki obiektów (np. wysokości szczytów, 
daty wydarzeń historycznych). Napisy umieszczone na mapach różnią 
się m.in. krojem pisma, wielkością i barwą czcionki. Cechy te zazwyczaj 
rozróżniają poszczególne kategorie obiektów (np. wysokość bezwzględ
na szczytu, data wydarzeń historycznych, głębokość jeziora) lub ich 
rangę (nazwa miasta stołecznego, nazwa miasta powiatowego).

9.1.1.2. Metody kartograficznej prezentacji
Wszelkie informacje przedstawione na mapie mają odniesienie prze
strzenne. Danymi wyjściowymi tych informacji mogą być np. dane sta
tystyczne (zawarte np. w rocznikach statystycznych, komputerowych 
bazach danych) lub dane opisowe. W przypadku niektórych map tema
tycznych danymi wyjściowymi są również inne mapy tematyczne (np. 
mapy glebowe dla map glebowo-rolniczych; mapy geologiczne dla map 
hydrogeologicznych). Po przeprowadzeniu procesu transformacji dane 
wyjściowe podlegają wizualizacji za pomocą różnych metod kartogra
ficznej prezentacji. Powszechnie na mapach stosowane są metoda sy
gnatur, metoda powierzchniowa, metoda zasięgów, metoda kropkowa, 
metoda kartogramu, metoda izolinii.

METODY 
KARTOGRAFICZNEJ
PREZENTACJI

" sygnatur,

" powierzchniowa,
■ zasięgów,

• kropkowa,

" kartogramu,
* izolinii.
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Przykład 1

METODA SYGNATUR

skala: 1:10 000

ca las liściasty

teren podmokły

-------  rzeka

droga o nawierzchni twardej

-------  droga gruntowa polna lub leśna

<rr>\ zasięg wyrobiska żwirowni

O C O rząd drzew

,ó. pojedynczy krzak

żw. żwirownia

J. Górne nazwa jeziora

Niteć nazwa rzeki
punkt poziomej osnowy geodezyjnej 
z opisaną wysokością

poziomice z opisaną wysokością
300

Przykład 2

METODA
POWIERZCHNIOWA

Metoda sygnatur. Polega na zastosowaniu odpowiednich znaków 
kartograficznych (sygnatur): powierzchniowych, liniowych, punk
towych, które mogą mieć postać figur geometrycznych, symboli, ob
razków. Metoda sygnatur jest metodą jakościową. Interpretując znaki 
umowne, zazwyczaj możemy stwierdzić występowanie danego obiek
tu lub zjawiska o określonym położeniu (przykład 1). Zróżnicowa
nie wielkościowe sygnatur przedstawia jedynie rangę obiektów, a ich 
pewne cechy ilościowe mogą być opisane w legendzie (np. objaśnie
nie różnej wielkości znaku oznaczającego miasta o określonej liczbie 
mieszkańców).

Metoda powierzchniowa. Stosowana jest tam, gdzie wyróżnia się 
powierzchnie, które „nie nakładają się” (np. mapa administracyjna - 
każdy obszar należy do konkretnego i tylko jednego województwa). 
Metoda powierzchniowa jest stosowana na mapach przedstawiających 
zjawiska fizyczne, np. rozmieszczenie gleb, ale również na mapach spo
łeczno-gospodarczych (np. mapa użytkowania ziemi) (przykład 2).

Metoda zasięgów. Ma zastosowanie, gdy na mapie przedstawiony jest 
zasięg występowanie danego obiektu (np. zasięg występowania jakiegoś 
gatunku) lub zjawiska (np. obszary niedoboru wody). Zasięg może być 
przedstawiany m.in. linią (o różnej grubości, kolorze, ciągłości), sy
gnaturą lub tylko napisem albo barwną plamą. Korzystając z mapy, na 
której zastosowano metodę zasięgów, należy uważnie zapoznać się z le
gendą, gdyż zasięgi mogą mieć różne znaczenia. Na przykład „zasięg 
ostatniego zlodowacenia” oznacza, że cały teren objęty był lądolodem 
skandynawskim, a określenie „zasięg występowania wilka” nie oznacza 
przecież, że wszędzie na danym obszarze spotkamy ten gatunek. Rów
nież w przypadku zastosowania kolorów może się okazać, że w sytuacji 
nakładania się dwóch zasięgów na mapie przedstawiony jest kolor, któ
ry może się wydawać użytkownikowi osobnym wydzieleniem, a nie jest 
on objaśniony w legendzie. Podobny problem interpretacyjny może po
wodować nakładanie się dwóch zasięgów, gdy nieodpowiednio dobrane 
są desenie. Przykładowo: zasięg przedstawiony liniami poziomymi + 
zasięg przedstawiony liniami pionowymi - w rezultacie otrzymamy na 
mapie „kratkę”, która jako oddzielny zasięg nie jest objaśniona w le
gendzie) (przykład 3).

Metoda kropkowa. Metodycznie jest podobna do metody sygnatur, 
lecz o ile sygnatura określa jeden obiekt (miasto, punkt widokowy), 
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to kropka (stosuje się również kwadraty, trójkąty) odpowiada pew
nej ich liczbie. Wartość statystyczną, która jest symbolizowana przez 
kropkę, nazywa się wagą kropki i prezentowana jest ona jej barwą lub 
wielkością. Metoda ta stosowana jest do prezentacji np. rozmieszcze
nia ludności, hodowli zwierząt. Poprawna interpretacja mapy, na której 
zastosowano metodę kropkową, wymaga więc szczególnie uważnego 
zapoznania się z legendą mapy i wagą, jaką autorzy nadali poszczegól
nym rodzajom kropek (przykład 4).

Metoda kartogramu. Jest to metoda ilościowa. Obszar prezentowany 
na mapie podzielony jest na pola podstawowe (często są to jednostki 
administracyjne: województwa, gminy, państwa), które wypełnione 
są odpowiednią barwą. Metodą tą prezentowane są np. gęstość za
ludnienia, przyrost naturalny, plony. Dane prezentowane na mapach 
w ten sposób mają charakter względny, a więc odnoszą się do dwóch 
wielkości (np. liczba ludności/powierzchnia). Zdarza się także, że jed
nostki administracyjne nie są odpowiednim polem podstawowym, by 
zaprezentować dane zjawisko, i wówczas na mapie pola podstawowe 
są wyróżniane arbitralnie przez autora mapy. Przyjęcie pól o określo
nej wielkości odpowiada pewnej szczegółowości prezentacji treści i ma 
to duże znaczenie przy wyciąganiu dalszych wniosków. Dane ilościowe 
prezentowane tą metodą i odnoszące się do podziału przestrzennego 
(pól podstawowych) grupowane są w klasy. Warunkiem poprawnego 
odczytania kartogramu jest więc szczegółowe zapoznanie się z legendą 
i zwrócenie uwagi na przyjęte granice i rozpiętość klas oraz wielkość 
(porównywalność) pól podstawowych (przykład 5).

Metoda izolinii. Izolinie jako linie na mapie łączą punkty o jednako
wej wartości liczbowej danego zjawiska. Powszechnie na mapach spo
tykamy poziomice (jako izolinie łączące punkty o tej samej wysoko
ści), izotermy, izobary itd. Izolinie służą do prezentacji zjawisk ciągłych 
przestrzennie. Analiza map zawierających izolinie pozwala więc na ła
twą interpretację zmienności danego zjawiska. Izolinie stosowane są 
również do przedstawienia odległości, np. linie prezentujące odległość 
danego obszaru od granic państwa (ekwidystanty). Metodę tę stosuje 
się także powszechnie na mapach, by przedstawić odległości czasowe 
od danego punktu np. odległość danego obiektu od stacji kolejowej 
(mapa izochron) (przykład 6).

Przykład 3

METODA ZASIĘGÓW

Przykład 4

METODA KROPKOWA
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9.1.2. Osnowa matematyczna mapyPrzykład 5

METODA KARTOGRAMU

Przykład 6

METODA IZOLINII

SPOSÓB ZAPISU SKALI
MAPY

Sposób zapisu skali mapy

skala liczbowa: iq qqq lub 1:100 000 

skala mianowana: 1 cm — 1 km

skala liniowa, czyli podziałka:

podziałka liniowa prosta

0 1 2 3 4 km
i_____ i-------------- 1________ i_____ i

podziałka liniowa złożona

1000 m 0 1 2 3 4 km
i"...... .  ■ i----------1________ i-------------- 1_____ i

1000 m 0 1 2 3 4 km

Osnowa matematyczna mapy pozwala na jednoznaczne umiejscowie
nie w przestrzeni geograficznej prezentowanych na mapie obiektów 
i zjawisk. Obejmuje ona:
- skalę mapy,
- punkty osnowy geodezyjnej,
- punkty wyznaczające przebieg siatki kartograficznej (wg zastosowa

nego odwzorowania),
- punktu wyznaczające przebieg siatki topograficznej.

9.1.2.1. Skala mapy
Skala rozumiana jest jako miara pomniejszenia przedstawionego na 

mapie obszaru i związanych z nim obiektów względem ich wielkości 
rzeczywistych. Wyraża ona stosunek długości oznaczonej na mapie do 
jej terenowego odpowiednika. Im mniejsza skala mapy tym stopień 
redukcji jest większy i tym większemu uogólnieniu została podda
na treść mapy. Skala jest więc wyznacznikiem szczegółowości mapy. 
Analizując mapy, należy pamiętać, że stosownemu pomniejszeniu na 
mapach ulega również powierzchnia, która maleje proporcjonalnie do 
kwadratu mianownika skali. Skala mapy określa zakres, szczegółowość 
i sposób ujęcia treści mapy, dokładność położenia obiektów, wyznacza 
także dokładność dokonywanych na mapie pomiarów (np. długości, 
powierzchni, nachylenia) i opartych na nich obliczeń pochodnych (np. 
średni spadek, konstrukcja krzywej hipsograficznej).

Zazwyczaj powszechnie używane mapy topograficzne i turystyczne 
tworzone są w skali od 1:10 000 (1:5 000) do 1: 200 000. Skale można 
wyrazić w formie ilorazu 1/M, w którym mianownik (M) oznacza wie
lokrotność pomniejszenia, np. 1/10 000 (skala ułamkowa), w postaci 
zapisu 1:M, np. 1:10 000 (skala liczbowa), albo jako przeciwstawienie 
jednostek miar długości: użytej na mapie i odpowiadającej jej wartości 
w terenie, np. 1 cm - 1 km (skala mianowana). Skala mapy nie zawsze 
jest wygodna w użyciu ze względu na każdorazową konieczność do
konywania obliczeń, dlatego na mapach topograficznych przedstawia
na jest ona w postaci graficznej, jako podziałka. Za jej pomocą moż
na mierzyć odległość wprost na mapie i nanosić na mapę odległości 
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zmierzone w terenie. Zazwyczaj na mapach umieszczone są podziałki 
liniowe lub złożone (transwersalne).

9.1.2.2. Punkty osnowy geodezyjnej
Osnowę geodezyjną, z którą spotykamy się na mapach topograficznych, 
tworzy sieć punktów o precyzyjnie ustalonym położeniu i wysokości 
(według przyjętego systemu odniesienia). Punkty te, prawnie chronio
ne, są na trwałe oznakowane w terenie. Na mapie przy znakach tych 
punktów jest podana ich wysokość (m n.p.m.) z dokładnością do 0,1 m. 
Punkty odnoszące się do gruntów oznaczone są kolorem brązowym, 
pomarańczowym lub czarnym, natomiast punkty odnoszące się do wód 
oznaczone są na niebiesko.

9.1.2.3. Punkty wyznaczające przebieg siatki kartograficznej 
Punkty wyznaczające przebieg siatki kartograficznej (wg zastosowa
nego odwzorowania) występują na mapach topograficznych jako we
wnętrzna ramka mapy. Zazwyczaj stanowią one również podstawę 
podziału arkuszowego map w zastosowanym w konstrukcji mapy od
wzorowaniu. Południki i równoleżniki tworzące ramkę są liniami krzy
wymi, chociaż na mapach w większych skalach wydają się na pierwszy 
rzut oka liniami prostymi. Poza ramką wewnętrzną położenie siatki 
kartograficznej pokazuje równoległa do niej ramka minutowa z ozna
czonymi „wylotami” południków i równoleżników, które na mapach 
zazwyczaj są dość rzadko rysowane. Wzdłuż ramki minutowej nie 
podaje się współrzędnych geograficznych, zapisane są one przeważ
nie jedynie w narożnikach mapy. Współrzędne geograficzne są jednak 
podstawową informacją o mapie i innych materiałach kartograficznych, 
identyfikując je w sposób jednoznaczny. Ramka minutowa ma również 
ogromne znaczenie praktyczne, gdyż pozwala nanieść na mapę obiekty 
terenowe. Każda mapa ma także ramkę zewnętrzną, która jedynie tech
nicznie (estetycznie) zamyka obszar mapy.

9.1.2.4. Punkty wyznaczające przebieg siatki topograficznej 
Współrzędne geograficzne, których obrazem na mapie jest siatka 
kartograficzna widoczna w postaci wewnętrznej ramki każdego ar
kusza, zazwyczaj są mało przydatne do dokładnego określenia po-

OSNOWA GEODEZYJNA

Zbiór punktów geodezyjnych 
na mapie, których wzajemne 
usytuowanie wynika z pomiarów 
geodezyjnych, w stosunku do 
których prowadzi się dalsze 
pomiary.

Rozróżnia się:
’ osnowę geodezyjną poziomą 

dającą relacje w przyjętym 
układzie współrzędnych 
płaskich,

’ osnowę geodezyjną 
wysokościową, w której 
wyznaczono wysokość 
punktów względem poziomu 
morza.

SIATKA KARTOGRAFICZNA

Sieć, jaką tworzą obrazy 
południków i równoleżników na 
płaszczyźnie, powstała w wyniku 
odwzorowania kartograficznego.
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SIATKA TOPOGRAFICZNA

Sieć linii w układzie 
współrzędnych prostokątnych 
płaskich wniesiona na mapę 
topograficzną, umożliwiająca 
określenie położenia punktu 
względem tego układu. Opis 
siatki topograficznej znajduje 
się na ramce mapy. Siatka 
topograficzna wykreślana jest 
zwykle co 1 lub kilka km w skali 
mapy, dlatego nazywana jest też 
siatką kilometrową.

łożenia danego obiektu i odległości między obiektami na mapach. 
Do tego celu wykorzystywane są współrzędne prostokątne płaskie. Siat
ka sporządzona w tym układzie nosi nazwę siatki topograficznej lub 
kilometrowej. Jest to narysowana na mapie siatka kwadratów, której 
położenie jest uzależnione od zastosowanego na mapie odwzorowa
nia kartograficznego i usytuowania początku układu współrzędnych. 
Na przykład w odwzorowaniach w układzie Gaussa-Kriigera (np. mapy 
topograficzne „układu 1992” wydawane po 1995 r.), oraz w odwzoro
waniach UTM siatkę topograficzną rysuje się osobno dla każdej strefy, 
rozpoczynając od przecięcia się środkowego południka z równikiem, 
które jest traktowane jak osie układu współrzędnych prostokątnych. 
Siatkę topograficzną tworzą linie proste poprowadzone równole
gle do obydwu osi, a ich odstępy zależą od skali mapy. Przykładowo 
w skalach 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000 wynoszą one odpowiednio 
10, 4 i 2 cm co odpowiada 1 km. Linie siatki topograficznej mają ozna
czenia liczbowe wyrażające w kilometrach ich odległość od początku 
układu współrzędnych

9.1.3. Elementy pozaramkowe mapy

Poza ramką mapy umieszczane są dodatkowe informacje, takie jak: na
zwa, godło, legenda, schemat podziału na arkusze lub schemat podziału 
administracyjnego. Zamieszczone są tu również informacje o materiale 
źródłowym i stopniu aktualności mapy (kiedy były wykonane badania 
terenowe, kiedy mapa została wydana lub kiedy został wznowiony druk 
konkretnego arkusza). Na obszarze pozaramkowym zamieszczone są 
zazwyczaj także informacje o autorze lub redaktorze mapy oraz o wy
dawnictwie i miejscu wydania.

9.1.3.1. Nazwa
Każda mapa ma nazwę, która jest umieszczona zazwyczaj nad górną 
ramką mapy (np. mapy topograficzne, mapy geologiczne) lub w polu 
dodatkowym łącznie ze skalą i legendą (np. mapy turystyczne). Na
zwa arkusza mapy topograficznej pochodzi zazwyczaj od największej 
miejscowości zlokalizowanej w obszarze prezentowanym na mapie. 
Nazwa map turystycznych lub samochodowych wiąże się natomiast 
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z prezentowanym na mapie obszarem (np. państwo, łańcuch górski). 
Tytuł mapy jest jednak problemem złożonym. Zdarza się, że w zależno
ści od wydawcy mapy mają tytuł lub nie. Ta sama mapa może mieć też 
dwa różne tytuły w zależności od roku wydania. W wielu przykładach, 
zwłaszcza map turystycznych i tematycznych, poza tytułem głównym 
podawany jest także tytuł dodatkowy np. Mapa turystyczno-krajo
znawcza, Mapa sozologiczna. Również na arkuszach map geologicz
nych podawana jest informacja uzupełniająca, np. Mapa bez utworów 
czwartorzędowych. Jest to informacja dodatkowa, która bardzo ułatwia 
użytkownikowi rozpoznanie rodzaju mapy. Pewien problem mogą 
stanowić mapy historyczne, których nazwy zostały zapisane w języku 
obcym (łacinie, języku niemieckim) lub ich autorzy używali własnych, 
nieistniejących już dzisiaj nazw miejscowości (np. niem. Wolfram, 
Wohlborn = Wolbrom). Integralną częścią wielu map są także objaśnie
nia w postaci książki, broszury (np. Objaśnienia do szczegółowej mapy 
geologicznej Polski).

9.1.3.2. Godło
Drugim elementem identyfikującym konkretny arkusz mapy jest 
godło (mapy topograficzne, geologiczne). Godło jest symbolem 
liczbowym lub liczbowo-literowym jednoznacznie identyfikującym 
arkusz mapy i określającym jego położenie względem innych arku
szy. Na ramkach zewnętrznych mapy umieszczone jest także godło 
arkuszy sąsiednich. Godło arkusza umieszczone jest nad północną 
ramką mapy, po jego lewej stronie lub pośrodku. Godło mapy jest 
ustalane zgodnie z przyjętym podziałem sekcyjnym w danym ukła
dzie odwzorowania (np. układ „2000”, układ UTM, układ 1965, układ 
WGS-84, układ 1992). Wprawnemu użytkownikowi godło pozwala 
także rozpoznać, w jakim układzie odwzorowania została wykonana 
dana mapa (przykład 7).

GODŁO MAPY

PRZYKŁAD 7

Układ 1965:
mapa w skali 1:50 000, np. 182.1 

mapa w skali 1:25 000, np. 182.12

mapa w skali 1:10 000, np. 182.122

Układ 1992:

mapa w skali 1:50 000,
np. N-33-136-C

mapa w skali 1:25 000,
np. N-33-136-C-a
mapa w skali 1:10 000,
np. N-33-136-C-a-4

9.2. Klasyfikacja map

Każdą mapę wykonuje się w określonym celu. W zależności od prze
znaczenia mapy zawiera ona różną treść. Zróżnicowanie świata i coraz
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KLASYFIKACJA MAP

Podział map ze względu
na treść:

’ mapy ogólnogeograficzne 
(np. fizycznogeograficzne 
kontynentów, topograficzne),

* mapy tematyczne
(np. geologiczne, 
sozologiczne, hydrograficzne, 
glebowo-rolnicze, 
komunikacyjne, polityczne).

Podział map ze względu
na skalę:

’ mapy wielkoskalowe 
(skala > 1:200 000),

' mapy średnioskalowe
(skala 1:200 000 - 1:1 000 000),

■ mapy małoskalowe 
(skala < 1:1 000 000).

szybsze tempo jego poznania sprawiają, że wzrasta liczba i różnorodność 
map. Zazwyczaj klasyfikowane są one na podstawie treści oraz skali.

Ze względu na przedstawioną treść dzielimy mapy na ogólnogeogra
ficzne oraz tematyczne. Mapy ogólnogeograficzne dają użytkownikowi 
ogólną charakterystykę obszaru, przedstawiają ukształtowanie terenu, 
stosunki wodne, osiedla, linie komunikacyjne, pokrycie terenu. Mogą 
również zawierać takie elementy, których nie sposób dostrzec w tere
nie, np. granice administracyjne, granice parków narodowych. Do map 
ogólnogeograficznych należą m.in. mapy fizycznogeograficzne konty
nentów, mapy topograficzne. Mapy tematyczne prezentują natomiast 
wybrane zagadnienie przyrodnicze lub społeczno-gospodarcze. Ich za
sadniczą treścią są zjawiska i obiekty związane z konkretną dziedziną 
wiedzy. Są to na przykład mapy glebowe, hydrograficzne, geomorfolo
giczne, botaniczne lub mapy komunikacyjne, ludnościowe, politycz
ne, administracyjne. Istnieją również mapy tematyczne łączące w so
bie treść przyrodniczą i społeczno-gospodarczą. Należą do nich m.in. 
mapy ekologiczne, mapy agroklimatyczne, glebowo-rolnicze.

Drugim ważnym kryterium podziału map jest skala. Stosując to kry
terium, wyróżnia się: mapy wielkoskalowe (skala > 1:200 000), mapy 
średnioskalowe (skala 1:200 000 - 1:1 000 000), mapy małoskalowe 
(skala < 1:1 000 000).

9.3. Czytanie i interpretacja map

Proces czytania i interpretacji mapy jest procesem złożonym i wielo
etapowym.

9.3.1. Czytanie map

Czytanie mapy polega na rozróżnianiu i identyfikacji poszczególnych 
znaków umownych użytych na mapie oraz powiązaniu ich z odpowied
nimi obiektami i zjawiskami w rzeczywistości. Interpretacja mapy jest 
procesem bardziej złożonym, polega bowiem na wyciąganiu wniosków 
na podstawie informacji uzyskanych z mapy, oraz informacji posiada
nych przez użytkownika.
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Proces czytania i interpretacji mapy należy rozpocząć od zapozna
nia się z nazwą mapy, współrzędnymi kartograficznymi. Umożliwi 
to wstępne rozpoznanie obszaru, który jest przedstawiony na mapie. 
Zapoznanie się ze skalą mapy i rodzajem mapy dostarczy informacji 
o jej szczegółowości, jak również pozwoli rozpoznać elementy główne, 
które budują zasadniczą treść mapy (w zależności od rodzaju mapy), 
oraz elementy inne, podrzędne (uzupełniające). Przeczytanie i zrozu
mienie legendy pozwoli natomiast na właściwą interpretację zastoso
wanych na mapie znaków umownych i metod prezentacji. Na wielu 
mapach znajdują się także informacje dodatkowe, niezbędne do wła
ściwego korzystania z ich treści. Należą do nich:
- informacja o podstawach matematycznych mapy (układ współrzęd

nych, odwzorowanie, układ wysokości),
- schemat podziału administracyjnego,
- informacja o wydawcy, materiałach źródłowych i stopniu aktualności 

treści,
- informacja o dacie zakończenia prac terenowych lub opracowania 

mapy (informuje ona o aktualności danych - w przeciwieństwie do 
daty druku).
Proces czytania mapy odbywa się u użytkownika w trzech fazach 

odbioru:
- widoczności,
- rozróżniania,
- identyfikacji.

Fazy te u użytkowników map uwarunkowane są zazwyczaj względa
mi psychologicznego i fizjologicznego procesu percepcji.

W fazie widoczności użytkownik odbiera jedynie rozmieszczenie 
bliżej nieokreślonych znaków na mapie, może on odróżniać punkty, 
linie i powierzchnie. Na tym etapie czytania mapy możliwe jest również 
rozróżnienie przez użytkownika tylko części znaków ze względu na 
mniejsze lub większe ich zagęszczenie na określonym fragmencie mapy.

W fazie rozróżniania użytkownik odróżnia już poszczególne znaki 
w sensie graficznym i znaczeniowym. Rozpoznaje kształty poszcze
gólnych znaków punktowych, zauważa różnice pomiędzy znakami 
powierzchniowymi i liniowymi (np. ciągłość, grubość, kolor linii). 
Rozpoznanym znakom użytkownik przypisuje też konkretne znaczenie,

FAZY CZYTANIA MAPY

• faza widoczności - widzimy 
bliżej nieokreślone znaki na 
mapie,

• faza rozróżniania - 
odróżniamy poszczególne 
znaki w sensie graficznym 
i znaczeniowym,

• faza identyfikacji - 
konkretnym znakom 
graficznym przypisujemy 
obiekty i zjawiska występujące 
w rzeczywistości.
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ETAPY POPRAWNEGO
CZYTANIA I INTERPRETACJI 
MAP

* zapoznanie się z rodzajem 
analizowanej mapy,

* rozpoznanie obszaru 
przedstawionego na mapie,

■ zapoznanie się ze skalą mapy,

* zapoznanie się ze stopniem 
aktualności mapy,

* przeczytanie i zrozumienie 
legendy,

■ rozpoznanie na mapie różnych 
znaków graficznych i metod 
kartograficznej prezentacji,

* rozróżnienie zasadniczych
i uzupełniających elementów 
treści mapy,

’ poznanie przestrzennego 
rozmieszczenia obiektów lub 
zjawisk przedstawionych na 
mapie,

’ szczegółowa analiza 
zróżnicowania cech 
jakościowych i ilościowych 
obiektów i zjawisk,

* wykonanie pomiarów 
bezpośrednich i obliczeń 
pochodnych,

* poznanie relacji pomiędzy 
wybranymi obiektami
i zjawiskami,

’ określenie podobieństw
i różnic pomiędzy wybranymi 
obszarami,

’ wnioskowanie w oparciu 
o szczegółową analizę treści 
mapy i informacje posiadane 
przez użytkownika.

np. linia może oznaczać autostradę, drogę gruntową lub rzekę w zależ
ności od atrybutów linii.

W fazie identyfikacji użytkownik mapy konkretnym rozpoznanym 
znakom przypisuje obiekty w przestrzeni geograficznej, znak miasta nie 
jest już dla niego anonimowy, ale jest to konkretne miasto, np. Warsza
wa, a nie Berlin, linia obrazująca rzekę jest identyfikowana przez niego 
jako Wisła, a nie na przykład Nil w Afryce.

Ważną cechą mapy jest jej poglądowość. Pozwala ona na szybkie, 
bezpośrednie i jednoznaczne ustalenie na podstawie mapy wzajemne
go rozmieszczenia poszczególnych obiektów i zjawisk oraz istniejących 
pomiędzy nimi powiązań dotyczących ich funkcjonalnego znaczenia.

9.3.2. Interpretacja map

Interpretując mapę, należy pamiętać, że zawiera ona dwa podstawo
we rodzaje charakterystyk: jakościową, która jest zazwyczaj wyrażana 
za pomocą cech graficznych znaków umownych (np. kształt, kolor, 
deseń), oraz ilościową, wyrażaną zasadniczo przez wielkość znaku. 
Dane statystyczne zjawisk przedstawiane są natomiast na mapach we
dług ciągłej lub skokowej skali wartości. Pierwsza z nich pozwala na 
odczytanie na mapie indywidualnej wartości danego punktu lub ob
szaru, tzn. każdy punkt na mapie może być scharakteryzowany według 
jego indywidualnej wartości liczbowej (np. wysokość bezwzględna 
konkretnego punktu na mapie). Skokowa skala wartości jest wynikiem 
grupowania w przedziały klasowe (np. miasto o liczbie mieszkańców 
200-500 tys.)

Z definicji mapy wynika kolejna jej cecha - wymierność. Pozwala 
ona na wykonanie pomiarów bezpośrednich (np. pomiar długości, 
powierzchni) oraz obliczeń pochodnych (np. średnie nachylenie). 
Interpretując mapę, należy pamiętać, że mapa jest obrazem zmniej
szonym, a więc charakteryzuje się celowym doborem i uogólnieniem 
przedstawionych obiektów i zjawisk ze względu na skalę, oraz prze
znaczenie mapy.

Poglądowość i wymierność mapy pozwalają użytkownikowi na inter
pretację przestrzennego rozmieszczenia obiektów i zjawisk. Charakte
ryzując środowisko przyrodnicze przedstawionego na mapie obszaru, 
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zwraca on przede wszystkim uwagę na jego przestrzenne zróżnico
wanie, rozpoznaje główne (naturalne i antropogeniczne) formy rzeź
by, określa ukierunkowanie pasm górskich i dolin, charakteryzuje 
stopień rozczłonkowania stoków, jak również odczytuje podstawo
we cechy morfometryczne tych form. Podobnie postępuje, charak
teryzując elementy treści mapy związane z działalnością człowieka, 
np. rozpoznaje typ i strukturę zabudowy, typ i układ sieci komunika
cyjnej, rodzaj użytkowania gruntu. Na mapach tematycznych zazwyczaj 
umieszczane są dodatkowe informacje, na mapach geologicznych jest 
to np. bieg i upad warstw skalnych, a na hydrologicznych np. głębo
kość poziomu wód gruntowych. Te dodatkowe informacje pozwalają na 
pełniejszą interpretację wybranych elementów środowiska przyrodni
czego, poznanie ich zróżnicowania w przestrzeni oraz poznanie relacji 
pomiędzy nimi.

Po wstępnej analizie mapy staramy się poznać relacje, jakie zacho
dzą pomiędzy przedstawionymi na mapie obiektami i zjawiskami 
(np. rozmieszczenie osadnictwa, układ sieci komunikacyjnej a rzeź
ba terenu). Szukamy związków pomiędzy poszczególnymi cechami 
środowiska przyrodniczego. Poznajemy różnice i podobieństwa po
szczególnych cech między regionami fizycznogeograficznymi lub w jed
nostkach naturalnych (np. w obrębie różnych zlewni), lub też jednost
kach administracyjnych (np. pomiędzy poszczególnymi państwami, 
województwami).
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