
СВЕ О КАРТИ



УВОД

 Израда карата потиче још из каменог доба

 Једна од најстаријих сачуваних карата
насликана је на зиду Чатал Хејука у средњој
Анадолији (данашња Турска), а настала је око
6200. пне.

 Средњовековне "Т-О" карте, на пример, 
показују Јерусалим у средишту света, а у 
неким случајевима и однос Земљиног "тела" 
према Исусовом телу. 

 Супротно томе, поморске карте (или
"портолани") из истог доба с приказом
Средоземља изванредно су поуздане. 



 Карта или мапа је умањена слика Земљине површине,њеног дела или неба. Оне 
деформишу Земљину површину због њене заобљености. Употррбљавају се у разне 
сврхе, научне, техничке, економске, војне, културне. Постоји подела карата према 
размери, садржају и сврси. 



Основне карактеристике 

географских карата
 Географска карта представља уопштену 

слику дела или целе земљине површине 

у једној равни. 

 Све географске карте се могу сврстати 

у опште и тематске.

 Опште географске карте су оне карте 

на којима је приказана физичка 

земљина површина с видљивим 

објектима и појавама на њој, а ти 

објекти су рељеф, хидрографија, 

насеља, саобраћајна мрежа, вегетација 

и др. Ове карте се израђују у размери 

1:200.000 или крупније.



Тематске карте
 су такве карте на којима су у првом 

плану на општој географској 

основи представљају неке појаве 

или показатељи. 

 У групу ових карата спадају: 

метеоролошке, климатске, 

геомагнетске, сеизмичке, 

хидролошке, рударске, 

вегетацијске, привредне и др. 

 Географске карте се могу поделити 

и према обухваћеној територији 

(карте света, хемисфера, 

континената, држава и др.) и 

према намени (школске, 

туристичке, војне и др).





Елементи садржаја топографских 

карата
 Рељеф земљишта је основни, најважнији и најсложенији елемент садржаја 

сваке топографске карте. Рељеф се приказује: котама, изохипсама, бојама и 

посебно условним знацима за разне детаље.

 Коте представљају висинску разлику основе рељефа приказаног на карти, 

лако су уочљиве, најчешће су приказане црном бојом.

 Изохипсе су неправилне криве линије приказане на карти које спајају тачке 

истих надморских висина и на карти су приказане светлијом бојом.

 Основне изохипсе приказане су танким непрекидним линијама, а свака пета 

извучена је дебљом линијом и назива се главна изохипса.

 Поред основних и главних постоје и помоћне изохипсе помоћу којих се 

показујукарактеристични детаљи у рељефу.



Орјентација на земљишту помоћу 

карте

 Карта се може орјентисати на више начина: по истоветним линијама на земљишту 

и на карти, по правцима са стајне тачке на околне објекте, помоћу ручне бусоле, 

по странама света и др.



Одређивање стајне тачке на 

земљишту
 Свако коришћење карте на земљишту 

подразумева одређивање стајне тачке.

 То је предрадња коју морамо обавезно 
урадити. 

 Стајну тачку је најлакше одредити ако се 
налазимо поред неког карактеристичног 
објекта (усамљена грађевина, 
раскрсница,  мост, врх и др.) 

 У општем случају стајна тачка се 
одређује на карти оценом од ока или 
методом пресецанја. 





Одржавање правца кретања 

помоћу карте
 Сигурна и поуздана оријентација одржавања правца 

кретања дуж одређење марш руте на познатом или 
непонаом терену мора да обухвата следеће поступке у 
раду:

• Да се обележи и проучи марш рута на карти;

• Да се одреди дужина марш руте и изврши прерачун 
потребног времена за њено савладавање;

• Да се изврши избор оријентира за контролу кретања;

• Да се изврши одређивање азимута правца кретања на оним 
деловима на којима је оријентација помоћу карте отежана.

Након тога се изабрана рута се обележи на кари 
одговарајучћег рамера. Одстојања оријентира се бирају од 
5 до 10 километра.



Представљање праваца кретања 

помоћу карте
 Све врсте земљишта као и све врсте објеката на земљи 

представљају се топографским  знацима. Топографија је 
научна дисциплина која проучава методе снимања 
земљине у циљу састављања и израде што прецизнијих 
карата.Топографски знаци су знаци којима се показују 
сви географски елементи осим рељефа. Ови знаци 
приказују све особине земљишта и објеката.

 Постоји више топофрафских знака и то:

• Знаци установа

• Знаци култура

• Знаци комуникација

• Знаци водених површина



Знаци установа

 Помоћу ових знака 
врши се 
представљање 
одређених установа 
и објеката у насељу 
или ван њега који 
могу бити од 
значаја у датом 
моменту.



Знаци култура

 Знаци култура представљају на карти место које је 
обрађено или ограђено најчешће ван насеља. Користе се да 
би приликом кретања тачно одређивали правац кретања не 
газећи преко обрадивих површина. У насељеним местима 
помоћу ових знакова могу се обележити зелене површине.





Знаци комуникација

 Показују нам на карти како 
је могуће комуницирати 
између два или више 
насељених места. Овде 
спадају знаци којима се 
обележавају све врсте 
путева. пруга, реке, ако су 
пловне, телефонске и 
телефрафске линије.





Знаци водених површина

 Све водене површине морају бити приказане на карти 
без обзира да ли су мале или већих размера. Водене 
површине означавају се на картама увек плавом бојом а 
код оних које су веће најчешће се уписују имена.





Посебни топоgрафски знаци.

 Неке карте су 
намењене у посебне 
сврхе, као што су нпр: 
планинарске, 
избиђачке, 
археолошке и војне.
Оне располажу 
легендом у којој су 
приказани најважнији 
знаци, али само они 
који се тичу 
проблематике која је 
обрађенау тој карти а 
не и остали 
топографски знаци.





Мерење растојања – парни корак

 У недостатку приручних алата и мерних инструмената, 
најефијжкаснији и најтачнији начин мерења раздаљина 
на тлу је тзв. ПАРНИ КОРАК

 Парни корак подразумева двокорак тј. дужину коју 
човек искорача од када закорачи полазним стопалом па 
све док поново не ступи на њега. Просечна дужина 
парног корака одраслог човека је 1.5м тј. 150цм.


