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MAPA

I nagroda na VII Ogólnopolskim Przegl¹dzie Ksi¹¿ki Krajoznawczo-Turystycznej
dla mapy Tatrzañskiego Parku Narodowego

Nowe oblicze Tatr
ERYK KWIECIÑSKI

O Zakopanem pisze siê i mówi ostatnio
przede wszystkim w kontekœcie Igrzysk
Olimpijskich 2006. A jest okazja, by i na
³amach GEODETY wymieniæ Zakopane,
bowiem w 1998 roku pojawi³a siê
w ksiêgarniach mapa turystyczna Ta-
trzañskiego Parku Narodowego wraz
z planem miasta kandyduj¹cego do or-
ganizacji tej zimowej imprezy. To wy-
danie mapy TPN, powsta³e w efekcie
wspó³pracy Zak³adu Kartograficznego
„Sygnatura” z Zielonej Góry i Wydaw-
nictwa Kartograficznego „Polkart”
z Warszawy, mo¿na œmia³o okreœliæ ja-
ko sukces autorów. Œwiadczy o tym do-
bitnie przyznanie opracowaniu I nagro-
dy na ubieg³orocznym Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Ksi¹¿ki Krajoznawczo-Tu-
rystycznej.

Co zadecydowa³o o sukcesie tego tytu-
³u, skoro mapy TPN wydawane s¹ od
wielu lat? Autorzy opracowania, co wi-
daæ na pierwszy rzut oka, podeszli do
tematu z chêci¹ przekazania jak najpe³-
niejszej wiedzy potrzebnej turystom od-
wiedzaj¹cym Tatry. Micha³ Siwicki z Polkartu, redaktor ma-
py, twierdzi, ¿e w³aœnie bogactwo informacji zarówno na
awersie, jak i rewersie mapy, zadecydowa³o o nagrodzie.
Aby mapa zawiera³a aktualne i przydatne informacje, nale-
¿y wiele czasu poœwiêciæ na ich zdobycie i odpowiednie
zredagowanie. Prace nad map¹ TPN trwa³y rok. Autorzy
zjeŸdzili Podhale, przeszli szlaki, odwiedzili miejscowe urzê-
dy, dotarli do przewodników i specjalistycznych opraco-
wañ, konsultuj¹c zebrane materia³y ze znawc¹ polskich Tatr
Witoldem H. Paryskim.

Zasiêg, format i skala
Decyduj¹c siê na opracowanie mapy turystycznej konkretnego
terenu, musimy okreœliæ wstêpne za³o¿enia. Po pierwsze, za-
siêg mapy, co wi¹¿e siê bezpoœrednio z jej formatem i skal¹.
Tu niezbêdny jest kompromis, gdy¿ idea³em by³aby mapa jak
najmniejsza (wygodna w u¿yciu), o jak najwiêkszym zasiêgu
(jedna mapa na ca³y interesuj¹cy nas teren) i w jak najwiêk-
szej skali (czytelna i bogata w informacje).
Ostatecznie, opracowana mapa TPN obejmuje teren od Witowa
po Bukowinê (18,5 x 28,75 km), przedstawiony w skali 1: 25 000,

czyli wiêkszej od stosowanej w wydawa-
nych dot¹d opracowaniach tego terenu. To
spowodowa³o powiêkszenie rozmiarów ar-
kusza mapy (82 x 120 cm) i zmianê sposo-
bu sk³adania (format po z³o¿eniu
24,8 x 13,3 cm). Wydawca zdecydowa³ siê
na sk³adanie rêczne (mimo wiêkszych ko-
sztów ni¿ przy sk³adaniu maszynowym),
bo ten sposób u³atwia u¿ytkownikom ko-
rzystanie z tak du¿ego arkusza.
Mnie ten format nieco przeszkadza. My-
œlê, ¿e korzystanie z mapy, szczególnie
na szlaku, staje siê przez to k³opotliwe.
Ale coœ (czytelnoœæ i zasiêg) za coœ (for-
mat) – to zreszt¹ odwieczny dylemat
kartografów.
Nawiasem mówi¹c, wielkoœæ mapy
okaza³a siê sporym utrudnieniem rów-
nie¿ dla wydawców na etapie przygo-
towania do druku. Opracowany kom-
puterowo obraz nale¿a³o przecie¿ na-
œwietliæ i okaza³o siê, ¿e w Polsce nie
ma naœwietlarek o tak du¿ym formacie
(A0 brutto) – przynajmniej wydawca
takich nie znalaz³. Z tego powodu awers
mapy polskich Tatr naœwietlany by³
w Niemczech. Z rewersem nie by³o ju¿

k³opotu – naœwietlany by³ w trzech czêœciach, poniewa¿ nie
ma tu ci¹g³oœci opracowania.

Zamiast wielu folii jeden plik w komputerze
Drugie za³o¿enie, jakie nale¿y przyj¹æ opracowuj¹c mapê tury-
styczn¹, to odpowiednia kompozycja, a tak¿e w³aœciwy dobór ko-
lorów i zró¿nicowanie opisów. Wszystko po to, aby mapa by³a
przejrzysta i mi³a dla oka. Dodatkowa trudnoœæ to zawarcie jak
najwiêkszej iloœci informacji w czytelnej dla przeciêtnego odbior-
cy formie. Aby to osi¹gn¹æ, nale¿y na podk³ad nanieœæ odpowied-
nie znaki, symbole i opisy. Jeszcze do niedawna wykonywa³o siê
to na foliach, na które nakleja³o siê znaki i opisy, odpowiednio je
grupuj¹c. Tutaj ten proces odbywa³ siê z u¿yciem komputera. Jako
podk³ad (dla polskich Tatr) wykorzystano wojskow¹ mapê topo-
graficzn¹ w skali 1:10 000, wydan¹ w 1993 roku w uk³adzie 1942
(odwzorowanie Gaussa-Krügera z po³udnikiem œrodkowym 21o).
Natomiast mapa topograficzna Tatr s³owackich w tej skali by³a
znacznie zgeneralizowana i mniej aktualna (pocz¹tek lat 80.).
Nastêpnie siatka geograficzna zosta³a przeliczona na po³udnik
20o i wykreœlona na nowo, ju¿ w komputerze. Na ni¹ wnoszone
by³y sporz¹dzone rêcznie warstwy treœci mapy. Poszczególne war-
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stwy powsta³y na bazie zmniejszonej do skali 1:20 000 mapy
topograficznej przez rytowanie elementów treœci podzielonych na
grupy tematyczne, takie jak hydrografia, poziomice i punkty wyso-
koœciowe, drogi, koleje i szlaki turystyczne, granice oraz zarysy
form powierzchniowych (lasy, ³¹ki itp.). Dwie pierwsze warstwy
zosta³y nastêpnie skopiowane na blachê i stanowi³y podk³ad do
cieniowania zboczy górskich i tworzenia rysunków ska³, równie¿
wykonywanych rêcznie. Nastêpnie wszystkie warstwy oraz cienio-
wanie zosta³y zeskanowane i wprowadzone do komputera. Po-
wsta³e rastry zwektoryzowano automatycznie i tak uzyskane obra-
zy wektorowe wczytano do programu Corel 7.0, gdzie „czeka³a”
siatka geograficzna. Teraz nastêpowa³a identyfikacja warstw, przy-
pisywanie poszczególnym obiektom indywidualnych cech i ich
szczegó³owe rozwarstwienie. W ten sposób powsta³o ponad 200
warstw grupuj¹cych elementy o tych samych atrybutach (np. 1 –
rzeki g³ówne, 2 – rzeki mniejsze, 3 – strumyki itp.).
Nazwy przeniesiono z mapy topograficznej (uda³o siê wykorzystaæ
ok. 98% nazw z mapy w skali 1:10 000 bez szkody dla czytelnoœci
tworzonej mapy), uaktualniono i zweryfikowano je konsultuj¹c siê
z ekspertem – Witoldem Paryskim, dodano kilka nowych. Czêœæ
s³owack¹ uzupe³niono o nazwy polskie (co ciekawe, niektóre obiek-
ty na S³owacji posiadaj¹ tylko polskie nazwy).
Opracowanie  odbywa³o siê warstwowo, na pe³nym formacie ma-
py. By³o to mo¿liwe dziêki zastosowaniu specjalnych metod ob-
róbki wektorowej, co pozwoli³o ograniczyæ rozmiar ca³ego pliku
do ok. 18 MB. Na komputerze  z procesorem Pentium 200 MHz,
przy 64 MB RAM, nie stanowi³o to k³opotu.

Nowinki
Mapa posiada wiele informacji dodatkowych, nie spotykanych w te-
go typu opracowaniach, np.: okreœlone doœwiadczalnie czasy przejœæ
na szlakach (jak zapewnia³ mnie autor, s¹ to czasy tzw. ³agodne, czyli
dla turysty bez odpowiedniego przygotowania), granice profili geo-
logicznych (na podstawie geologicznej mapy Tatr), nazwy przy-
stanków autobusowych, co doskonale u³atwia orientacjê w terenie,
a tak¿e kaplice i krzy¿e.
Czytaj¹c uwa¿nie legendê, zauwa¿ymy obok informacji typowych
dla map turystycznych tak¿e izobaty, polany do wypasu owiec,
wywierzyska, jaskinie udostêpnione turystom, trudne odcinki szla-
ków, granice gmin, trasy dla rowerów, nartostrady, wyci¹gi krze-
se³kowe oraz bardzo szczegó³owe rozró¿nienie dróg. Legendê opra-
cowano w szeœciu jêzykach (wszak ten rejon odwiedzany jest przez
turystów z ró¿nych zak¹tków œwiata). Aby mapê urozmaiciæ i wzbo-
gaciæ, autorzy zlecili wykonanie rysunków zwierz¹t i roœlin typo-
wych dla Tatr, które zosta³y nastêpnie wstawione w odpowiednich

miejscach na mapie, charakterystycznych dla ich wystêpowania.
Pomimo du¿ego nagromadzenia elementów treœci mapa jest bar-
dzo plastyczna i czytelna, co uzyskano dziêki umiejêtnemu stoso-
waniu ró¿nych metod kartograficznych (cieniowanie, dobór kolo-
rów – im wy¿ej, tym zimniejszy kolor, 3 poziomy czytania mapy:
elementy I grupy – wzmocnione, II – s³absze itd.), wyraŸnemu
rysunkowi i starannemu rozmieszczeniu bogatego nazewnictwa.
Zauwa¿amy tu nawet nazwy polan, turni, prze³êczy i jaskiñ, przy
jednoczesnym wyró¿nianiu piêter bogatej górskiej roœlinnoœci.

Rewers integraln¹ czêœci¹ mapy
Na rewersie mapy umieszczono wiele ciekawych materia³ów i opra-
cowañ, jak chocia¿by panoramy z Guba³ówki i Kasprowego Wier-
chu wykonane na podstawie zdjêæ zrobionych przez autorów, za-
wieraj¹ce nazwy wszystkich widocznych obiektów i wysokoœci
s¹siednich szczytów. Odnajdujemy tu równie¿ plan centrum Zako-
panego w skali 1:15 000 oraz szczegó³ow¹ mapê szlaków tury-
stycznych na tle cieniowanych zboczy (co jest kolejn¹ nowink¹).
Jednak dominuje bogaty informator krajoznawczy obejmuj¹cy geo-
logiê, klimat, wody, jaskinie, roœlinnoœæ i zwierzêta charaktery-
styczne dla tego regionu oraz informator turystyczny aktualny na
dzieñ wydania.
Ca³oœæ uzupe³niaj¹ szczegó³owe wiadomoœci na temat wybranych
miejsc z autorskimi zdjêciami opisywanych obiektów stanowi¹cych
o kolorycie Tatr i Podhala. Gratk¹ dla bywalców schronisk bêd¹
zapewne miejsca na piecz¹tki, stanowi¹ce dowód pobytu w nich.
Kiedyœ mapa staæ siê wiêc mo¿e pami¹tk¹ rodzinn¹ z okresu aktyw-
nego spêdzania wolnego czasu.
Co ciekawe, plik komputerowy tej strony mia³ przesz³o 60 MB,
a wiêc o wiele wiêcej ni¿ „napakowany” informacjami w ca³oœci
kolorowy awers (to „dziêki” zeskanowanym zdjêciom).

Mapa ci¹gle ¿ywa
Po z³o¿eniu mapy widzimy na ok³adce zdjêcie ukazuj¹ce Koœcielec
i Ma³y Koœcielec wkomponowane w zielone t³o (kolor dominuj¹cy
w tym opracowaniu). Ca³oœæ wydrukowana zosta³a na maszynie
czterokolorowej, aby uzyskaæ optymalny barwny efekt. Warto wie-
dzieæ, ¿e obok mapy wydrukowanej na papierze kredowym istnieje
równie¿ wersja wodoodporna, pokryta foli¹, rzecz jasna odpowied-
nio dro¿sza. Autorzy zapowiadaj¹ co rok nowe wydanie mapy z ak-
tualnymi informacjami, co sprawi, ¿e mapa bêdzie „¿yæ” razem
z Tatrami, gdy¿ ju¿ dosz³y nowe szlaki, powsta³y nowe placówki.
Dziêki technologii wykorzystuj¹cej komputer aktualizacja stanie siê
stosunkowo ³atwa i szybka, jednak wymaga to sta³ego udoskonala-
nia sprzêtu komputerowego.                                                             ■
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