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1. Kompas (busola) - musi być dobry
Ka¿dy harcerz musi mieæ w³asny. Ka¿dy patrz¹c na topografa,
który coœ kombinuje bêdzie zawsze niezorientowany. W³asny
kompas rozwija przed nim horyzonty, daje mo¿liwoœæ poznania tego, czego siê boi (wiêc tego co lubi) - mapy.
Dobry kompas ma p³yn stabilizuj¹cy, który powoduje,
¿e ig³a pokazuje pó³noc, a nie zakreœla jakiœ k¹t. Ma tak¿e
kilka centymetrów linijki. Da siê nim "rysowaæ" na mapie i
chodziæ na azymut. Tarcza jest obracana i przezroczysta .
S¹ dwa rodzaje kompasów: Pierwszy tzw. pude³kowy posiada: lusterko do wyznaczania azymutu; celownik do chodzenia na azymut; p³yn stabilizuj¹cy; linijkê; obracan¹ przeŸroczyst¹ tarczê. Jest bardzo dobry (dok³adny) do chodzenia na azymut, da siê rysowaæ
na mapie.
Drugi rodzaj - kompas na przeŸroczystej linijce : p³yn
stabilizuj¹cy; linijka; obracana przeŸroczysta tarcza; ma³a
lupka . Szczególnie polecam!!! Doskona³y
do pracy na mapie. Mniej dok³adnie pójdziesz na azymut. Trzeba aby w zastêpie
oprócz kompasu "na linijce" by³ kompas "pude³kowy" .
Uwaga! Nie kupuj okr¹g³ego kompasu ( nic nim
nie narysujesz), ani kompasu, który nie ma przeŸroczystej tarczy (tak¿e do niczego). A kompasy „w
no¿u” (dla b³otniaków ) fajnie wygl¹daj¹ !! I nic poza
tym .

2. Mapy
Dobra mapa to podstawa . Nale¿y j¹ odpowiednio dobraæ. Polecam wojskowe mapy topograficzne 1:25 000 ,oraz 1: 50 000 i 1:100 000.
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Mapy turystyczne równie¿ s¹ przydatne, poniewa¿ maj¹ naniesione szlaki turystyczne
i inne inf. Unikajcie map bez poziomic! Czêsto gdy harcerz siê gubi win¹ obarcza
mapê. Rzekomo mapa jest niedok³adna? Otó¿ np. dok³adnoœæ mapy 1: 25 000 waha
siê na 1 km (czyli na 4 cm na mapie) w granicach 10 m. Czasem rzeczywiœcie drogi
nie ma (bardzo, bardzo rzadko), lub jest jakaœ nowa, lecz pamiêtajmy, ¿e ukszta³towanie terenu siê za czêsto nie zmienia. Bomby nie spadaj¹, a krety wiele nie zdzia³aj¹! Zabudowania trwa³e tak¿e siê nie zmieniaj¹. A wiêc to nie jest wina mapy,
tylko umiejêtnoœci!!

3.Inne
Ka¿dy topograf powinien mieæ przy sobie :
– koszulki foliowe i taœmê przeŸroczyst¹ do zabezpieczenia mapy. Mapa bez ochrony szybko siê niszczy (po 30 min marszu z map¹ w deszczu nigdzie ju¿ nie
trafisz, jeœli nie zabezpieczysz mapy ma siê rozumieæ). Podczas biegów na orientacjê, gdzie mapa sk³ada siê z kilku kawa³ków taœma samoprzylepna jest równie¿
bardzo potrzebna.
- nitka, kawa³ek sznurka - do mierzenia odleg³oœci (sakiewka sobieratka )
- k¹tomierz - bardzo przydatny do wyznaczania azymutu. Linijka w k¹tomierzu
tak¿e siê przydaje.
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