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ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ЗЕМЉИШТУ

Оријентисати се на земљишту значи одредити свој
положај и правац кретања у односу на главне стране
света и топографске околне објекте

За оријентацију се користе оријентири, а то су добро
видљиви и карактеристични објекти и детаљи на
земљишту

Оријентири могу бити небеска тела (звезде, сунце,
месец)

За одржавање правца кретања оријентири су путеви,
реке, гребени, долине
У току кретања оријентири могу бити насеља, мостови,
раскрснице, споменици
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Оријентација помоћу небеских тела

Географска оријентација обухвата одређивање страна
света

(исток, запад, север, југ)

Главне и споредне
стране света

северозапад североисток

југозапад југоисток



Географска оријентација помоћу звезда

Помоћу звезда оријентишемо се током ведрих ноћи.
Тада видимо звезду северњачу

Прво треба пронаћи сазвежђе Велика Кола и Мала
Кола (Велики Медвед и Мали Медвед)

Задње две звезде у Великим Колима чине тачке
правца који (замишљено) треба продужити, а њихову
удаљеност нанети 5 пута у том правцу. На тај начин
добија се звезда Северњача.

Северњача се налази на ’’репу’’ Малих Кола.

Географска оријентација помоћу звезда

Помоћу звезда оријентишемо се током ведрих ноћи.
Тада видимо звезду северњачу

Прво треба пронаћи сазвежђе Велика Кола и Мала
Кола (Велики Медвед и Мали Медвед)

Задње две звезде у Великим Колима чине тачке
правца који (замишљено) треба продужити, а њихову
удаљеност нанети 5 пута у том правцу. На тај начин
добија се звезда Северњача.

Северњача се налази на ’’репу’’ Малих Кола.



У пракси се Велика Кола добро виде, док се Мала
Кола виде слабије, али се Северњача види добро.
Око Северњаче нема звезда које светле тим
интензитетом.

Понекад су Велика Кола прениско, па се не могу
видети.

Тада треба пронаћи сазвежђе Касиопеје за проверу
тачности одређивања Северњаче.

Зими ће Северњача бити прениско да би се видела.
Тада треба користити сазвежђе Орион.

Северњача се боље види лети, а Орион зими.
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Северњача

Капела

Вега
Велики Медвед

Мали Медвед

Северњача

Касиопеја

ИстокЗапад Север



Код Ориона принцип је нешто другачији. Замислити
правац кроз средину Ориона и спустити га према доле
до хоризонта, али не рачунати узвишења. Тачка у којој
се спаја замишљени правац с Ориона и хоризонт је
отприлике смер југа.

Исток Орион у 21h Орион у поноћ
Југ

Орион у 3h Запад

Орион на јужном небу



Географска оријентација помоћу сунца

За оријентацију у природи без компаса најпогоднија је

оријентација помоћу Сунца (Сунца и сата).

Сунце је ујутро у 6 сати на истоку, у подне на југу, а у 18

сати на западу

Значи да се Сунце у току једног сата помери за 15º.

За оријентацију у остала времена користити сат са

казаљком, којих данас има мање, па зато треба

нацртати сат на папиру и водити рачуна о тачној подели

између бројки сата.
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Код овог начина сат ставимо у
водораван положај и окренемо
малу казаљку сата према Сунцу

Симетрала угла који чини број
12 на сату и мала казаљка
показује нам правац југа

Овде морамо само припазити
да код увођења летњег
времена уместо броја 12
користимо број 1

Сунце Југ
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Код овог начина сат ставимо у
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малу казаљку сата према Сунцу
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Овај поступак је само
обрнути од претходног

Сат поставимо у водораван
положај

У центар круга ставимо
неки танки предмет

Сенка тог предмета пада на
неки део сата и тиме чини
један правац угла

Други правац чини центар
круга и број 6 на сату

Симетрала тог угла чини
правац севера
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обрнути од претходног

Сат поставимо у водораван
положај

У центар круга ставимо
неки танки предмет

Сенка тог предмета пада на
неки део сата и тиме чини
један правац угла

Други правац чини центар
круга и број 6 на сату

Симетрала тог угла чини
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Сенка Север
6



Географска оријентација помоћу месеца

Код оријентације помоћу месеца можемо се приближно
оријентисати.

У принципу се код ове методе и даље оријентишемо
према Сунцу, односно колико Сунце обасјава Месец.

Тако настају месечеве мене: прва и задња четврт, пун
месец (уштап) и млад месец.

Млад месец је у смеру Сунца, па нам он није
интересантан, јер се можемо оријентисати помоћу Сунца.

Пун Месец је насупрот Сунцу. Тако ако знамо да је Сунце
у 18 сати на западу, у то време је Месец на истоку. Код
пуног Месеца можемо радити као и код оријентације
помоћу Сунца и сата.
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Код прве и задње четвртине принцип је нешто
другачији. Ту је месец за 90°замакнут од Сунца.

Тако је у поноћ код прве четвртине Месец на западу,
а код задње четвртине на истоку.

уштап задња четврт млад месец прва четвртуштап задња четврт млад месец прва четврт



Помоћу снега

Снег се обично дуже задржава на северној страни
брежуљка, док се са јужне стране брже топи



Oријентација помоћу пања

Одсечено дрво - пањ има различиту густоћу годова

На јужној страни су већи размаци међу годовима

Северну страну препознајемо по гушћим годовима и
храпавијој кори. Уз пањ са северне стране често
налазимо лишајеве, маховину и гљиве

Oријентација помоћу пања
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Југ

Север



Помоћу мрава

Мрави праве мравињак на јужној страни пања,
камена или др.



Оријентација помоћу објеката на земљишту

Код православних цркава олтар се налази на истоку, а
улаз на западу, док је код католичких обрнуто

Крст код свих хришћанских цркава је приближно у
правцу север-југ

Хришћански гробови су у правцу запад-исток, па је крст
тј. споменик са сликом покојника на западу

Код џамија минарет је на југу, а улаз на северу

Муслимански гробови имају споменик у правцу југа

Оријентација помоћу објеката на земљишту

Код православних цркава олтар се налази на истоку, а
улаз на западу, док је код католичких обрнуто

Крст код свих хришћанских цркава је приближно у
правцу север-југ
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тј. споменик са сликом покојника на западу

Код џамија минарет је на југу, а улаз на северу

Муслимански гробови имају споменик у правцу југа



Православна црква
улаз

западисток

Католичка црква

улазолтар олтар

западисток

запад

север југ

исток
Хришћански гроб

Џамија

улаз

Муслимански гроб
југ

север

Пањ

југсевер



Оријентација помоћу
бусоле - компаса

Најважнији део компаса
је магнетна игла

Магнетна игла увек се
поклапа са смером
СЕВЕР - ЈУГ.

Компас треба држати
водоравно на длану и
што даље од гвоздених
предмета
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Бусола М53/М68

Мушица

Визир

Прорези за мерење видних
Углова и нагиба

Магнетна иглаМагнетна игла

Лимб

Подела у хиљадитима од
по 50

(одоздо) подела у степенима од по 2

центиметарска
подела



Мерење и одређивање азимута на терену

Азимут је хоризонтални угао чији је један крак усмерен у
правцу севера, а други крак представља правац
неке изабране тачке на земљишту.

Како одредити азимут неког објекта:

Отворени компас држати у висини очију на удаљености
30-40цм. Нациљати преко визира објекат с којег се мери
азимут. Палцем окретати бројчаник (прстен), док се не
поклопи северна страна магнетске игле с троуглићем на
бројчанику. Након тога на телу компаса очитати вредност
азимута у степенима или хиљадитима.

Хиљадити је угао под којим се види штап висине 1 метар
на удаљености од 1 километра. Треба обратити пажњу да
компас буде у водоравном положају.
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ТОРАЊ

СЕВЕР
АЗИМУТ



Код одређивања азимута поступак је
обрнут од мерења азимута

Прво на компасу наместити жељени
азимут (онај који треба одредити на
терену) у степенима или хиљадитима

Затим компас подићи у висини очију
на удаљености 30-40цм, док је
поклопац бусоле нагнут под 60
степени

Тако се окретати у круг док се
северна страна магнетске игле не
поклопи са троуглићем на бројчанику

Затим преко визира уочити неки
објекат и то нам је смер жељеног
азимута на терену

Одређивање азимута на
терену

Код одређивања азимута поступак је
обрнут од мерења азимута

Прво на компасу наместити жељени
азимут (онај који треба одредити на
терену) у степенима или хиљадитима

Затим компас подићи у висини очију
на удаљености 30-40цм, док је
поклопац бусоле нагнут под 60
степени

Тако се окретати у круг док се
северна страна магнетске игле не
поклопи са троуглићем на бројчанику

Затим преко визира уочити неки
објекат и то нам је смер жељеног
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