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TECHNIKI TWORZENIA MAP MORSKICH STOSOWANE PRZEZ 

ODDZIAŁ KARTOGRAFII MORSKIEJ BIURA 

HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ 
 

Mapa morska jest odwzorowaniem na płaszczyźnie obszarów oceanów                

i mórz lub innych akwenów wodnych wraz z przyległymi wybrzeżami, wykonanym 

w odpowiedniej skali i układzie kartograficznym. Jest ona opracowaniem 
przedstawiającym wyniki badań z zakresu różnych dziedzin naukowych: geodezji, 

kartografii, topografii, geologii, geofizyki, oceanografii, hydrografii itp. Mapy takie 

powstają między innymi w Oddziale Kartografii Morskiej Biura Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej. 

Mapy morskie podobnie jak mapy lądowe zawierają dużą ilość informacji. 

Przedstawiają one zarówno obiekty topograficzne jak i typowo morskie bądź 

śródlądowe przy pomocy znormalizowanych znaków. Zawierają informacje 
najistotniejsze dla żeglarza z punktu widzenia jego bezpieczeństwa oraz dla innych 

użytkowników morza. Dlatego też swym wyglądem nie przypominają znanych 

powszechnie wydawnictw mapowych, związanych zwykle z elementami lądowymi. 
Zasadniczymi informacjami przedstawionymi na morskiej mapie nawigacyjnej są: 

pomierzone głębokości, linie równych głębokości nazywane izobatami, obiekty 

nawigacyjne oraz inne, informujące o niebezpieczeństwie z punktu widzenia 
nawigacji, a także elementy geograficzne, przyrodnicze czy ekonomiczno - 

administracyjne. Na mapy morskie wnoszona jest siatka kartograficzna w postaci 

południków i równoleżników, będąca źródłem informacji o położeniu względem 

ogólnoświatowej elipsoidy odniesienia WGS–84, w kartograficznym odwzorowaniu 
Merkatora, stosowanym tradycyjnie na tego typu mapach. Głębokości i wysokości 

podawane są w metrach i odniesione są do średniego poziomu morza w dowiązaniu 

do poziomu odniesienia Kronsztadt. 
 Mapa taka jest źródłem informacji nie tylko dla użytkowników jednostek 

pływających, ale także dla użytkowników morza w szerokim tego słowa rozumieniu. 

Niejednokrotnie służy ona jako podstawowa forma orientacji  osobom lub 

instytucjom nie związanym bezpośrednio z nawigacją morską, takim jak jednostki 
zajmujące się budownictwem morskim czy też archeologią podwodną. 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej będąc reprezentantem 

Rzeczpospolitej Polskiej w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej                       
i państwową służbą w dziedzinie hydrografii i kartografii morskiej, wydaje oraz 

utrzymuje w aktualności szereg map i publikacji nautycznych. Polskie morskie 

mapy nawigacyjne obejmują swym zasięgiem Morze Bałtyckie ze wszystkimi 
zatokami i zalewami, Cieśniny Bałtyckie oraz wschodni fragment Morza 

Północnego. 

Proces ich powstawania jest żmudny, wymagający skupienia, cierpliwości, 

jak i głębokiej fachowej wiedzy ze strony poszczególnych wykonawców, począwszy 
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od hydrografa wykonującego pomiary, po kartografa opracowującego je w formie 

mapy. 

Utrudnieniem jest fakt, iż nie mają oni fizycznej możliwości bezpośredniego 

porównania rezultatów swej pracy z istniejącą podwodną rzeźbą dna. Ponadto 
zmienność rzeźby dna stwarza konieczność systematycznego powtarzania pomiarów 

i uwzględniania ich na mapach morskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

żeglugi. 
Tworzenie map morskich wymaga pozyskania ogromnej ilości informacji              

z różnych kompetentnych krajowych i zagranicznych źródeł. Są to właściwe dla 

danego obszaru Urzędy Morskie, wyspecjalizowane jednostki hydrograficzne 
Marynarki Wojennej oraz instytucje i firmy wykonujące dla własnych potrzeb 

pomiary morskie lub lądowe, zgodne z obowiązującymi normami. Na korzystanie              

z informacji zawartych na obcych mapach morskich, pozwalają umowy 

międzynarodowe zawarte z innymi Biurami Hydrograficznymi. 
Powstanie mapy poprzedza ustalenie podstawowych parametrów takich jak: 

skala czy zasięg stosownie do potrzeb żeglugi. Jednym z mankamentów bywa                

z reguły fakt nieposiadania dostatecznej jakości danych dla opracowywanego 
obszaru. Połączenie zarchiwizowanych danych, uzupełnionych o wcześniej 

zamówione dodatkowe pomiary, pozwala wykonawcom na uaktualnienie 

opracowania.  
 

Metoda klasyczna tworzenia diapozytywów map morskich  

Materiałami źródłowymi wykorzystywanymi w tradycyjnej klasycznej lecz 

zamierzchłej już technice kartograficznej były dane analogowe takie jak: 
dokładniejsze mapy, zarówno lądowe jak i morskie, plany sondażowe, zdjęcia 

lotnicze, współrzędne punktów w postaci wykazów czy informacje o zmianach, 

zawarte w „Wiadomościach Żeglarskich”. 
 

  
a) b) 

Rys.1.    Fragmenty planów sondażowych: a) ręcznie kreślony na planszecie; b) wydruk                       

                  z systemu pomiarowego 
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Dane te po zmniejszeniu do skali opracowania metodami fotograficznymi 

były montowane w całość.  

Położenie punktów wyznaczających ramki i siatki kartograficzne było                  

(i wciąż jest) liczone według niezmiennych i znanych od dawna algorytmów. Punkty 
te nanoszono na planszet za pomocą specjalistycznego urządzenia zwanego 

koordynatografem (w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich). Planszet był 

to stabilny podkład złożony z oklejonej obustronnie papierem kreślarskim blachy 
aluminiowej. 

 

 
Rys.2. Koordynatograf 

 

 

Linie siatek i ramek kreślono ręcznie w oparciu o wkartowane na nim 
punkty. Na takim podkładzie redaktor mapy wykonywał montaż zmniejszonych 

fotograficznie materiałów źródłowych. W ostatnich latach wykonanie ramek i siatek 

kartograficznych zlecano wyspecjalizowanym firmom posługujących się techniką 

cyfrową — czego rezultatem była ramka i siatka kartograficzna na przezroczystym 
astralonie. Warstwa taka z umieszczonym na niej montażem trafiała na 

podświetlany stół kartografa. Całość przykrywano  półprzezroczystą folią zwaną 

diapozytywem, na którym pod nadzorem redaktora umieszczano i rysowano ręcznie 
elementy mapy. 
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Rys.3. Montaż mapy morskiej na podkładzie z planszetu. 

 

 

Rys.4. Fragment diapozytywu (pierworysu) koloru czarnego mapy morskiej nr 254. 
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Znajdujemy tu elementy liniowe takie jak: izobaty, granice obszarów, trasy 

ruchu statków, mosty, drogi, elementy punktowe jak: głębokości, przeszkody 

nawigacyjne, obiekty oznakowania nawigacyjnego takie jak: latarnie morskie, 

światła , stawy, dalby czy nabieżniki, a także obiekty lądowe: wieże, kominy i inne. 
Jednak nie wszystkie pomierzone obiekty można przedstawić na powstającej 

mapie. Byłoby ich po prostu zbyt dużo, przez co stałaby się ona nieczytelna. Aby 

tego uniknąć redaktor wybiera informacje najistotniejsze dla danej skali 
opracowania. Nazywamy to generalizacją treści mapy. 

 

 

Rys.5. Ręczne kreślenie izobat na diapozytywie (pierworysie) 
 

 

Rys.6. Wycinanie znaku głębokości do wklejenia 
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Rys.7. Wklejanie znaku na diapozytyw (pierworys) 

  
Na każdym z diapozytywów w formie półprzezroczystego astralonu 

przedstawiane były elementy treści mapy jednego koloru, z podziałem na czarny, 

czerwony, zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy i magenta. Dla potrzeb 
drukarskich tworzyło się je w kolorze czarnym.  

Linie krzywe kreślone były ręcznie tuszem wżernym przeznaczonym do folii. 

Pozostałe elementy liniowe i punktowe treści mapy wklejano w postaci 

nadrukowanej folii samoprzylepnej na powierzchnię przezroczystego pozytywu, na 
podłożone, zmontowane zmniejszenie. 

Wszelkie informacje opisowe umieszczane były w podobny sposób, tuż obok 

przedstawianego obiektu. Elementy powierzchniowe takie jak wody czy ląd, 
wykonywano w postaci tzw. „zalewek” tworzonych z taśmy montażowej i tuszu 

wżernego. W czasie tych prac redaktor wypełniał metrykę mapy, będącą 

stabelaryzowaną formą opisu wszystkich etapów tworzenia mapy. 

Po wykonaniu dwóch kontroli w postaci korekt redakcyjnych, materiał jako 
pierworys trafiał do reprodukowania fotograficznego każdej warstwy, gdyż 

doklejane elementy z upływem czasu traciły przyczepność. Wtedy też uzyskiwano 

jednolicie wykonane diapozytywy wydawnicze, które służyły drukarzom do 
wykonania blaszanej matrycy drukarskiej. Każda z tych matryc używana jest do 

druku offsetowego poszczególnych kolorów, kolejno drukowanych na tym samym 

arkuszu papieru mapowego. Efektem jest arkusz kolorowej mapy morskiej, która po 
przeprowadzeniu korekt drukarskich stanowi finalny produkt. 

Z upływem czasu, gdy wystąpią zasadnicze zmiany w obszarze 

przedstawionym na danej mapie kartografowie tworzą nowe wydanie mapy. Jeśli 

wniosą tylko bieżące poprawki z „Wiadomości Żeglarskich” mapa taka jest 
wznowieniem. Do uwzględnienia lokalnych zmian o skomplikowanej strukturze 

stosowana jest tzw. wklejka stanowiąca fragment uaktualnianej mapy. 
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Opisany tu tradycyjny proces wykonywania diapozytywów wydawniczych 

w Oddziale Kartografii Morskiej stopniowo od 2000 roku zanikał aż przeszedł               

w 2004 roku do historii. 

 

 

Rys.8. Historyczny już warsztat kartografa – kreślarza. 

 
Ostatnimi mapami, których diapozytywy wydawnicze zostały wykonane            

w oparciu o materiały kreślone ręcznie były morskie mapy nawigacyjne nr 258, 259, 

260 i 127 z 2004 roku. Został on zastąpiony nowoczesną linią technologiczną 

powiązaną z Systemem Informacji Geograficznej. Odpowiednie oprogramowanie 
pozwala na obróbkę cyfrowych danych pomiarowych lub wyskanowanych 

materiałów istniejących w tradycyjnej postaci. Rezultatem takiego procesu jest mapa 

w formacie wektorowym uważana za następczynię mapy papierowej. 
 

Tworzenie diapozytywów morskich map w postaci wektorowej 

Mapy morskie, które do tej pory funkcjonowały w postaci papierowej, 
przerabiane są na mapy wektorowe w oparciu o materiały reprodukcyjne, które po 

zeskanowaniu tworzą podkład rastrowy do wykreślenia sytuacji i wprowadzenia 

zmian przy pomocy specjalistycznego programu do tworzenia map morskich 

zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. 
 Znacznie powiększony obraz zeskanowanej z papieru linii posiada nierówne 

krawędzie i niejednolity przebieg. Nie przypomina swym wyglądem obiektu który 

ma przedstawiać, a papierowe podłoże nie zapewnia wysokiej stabilności położenia 
elementów mapy. By uniknąć wpływu tych i innych niekorzystnych czynników na 

obraz mapy morskiej, tworzy się je w wektorowej postaci elektronicznej. Linia                
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z mapy papierowej, po zamianie na wektor uzyska stałą grubość i precyzyjne 

położenie bez względu na stopień powiększenia. W konsekwencji postać rastrowa 

zeskanowanej mapy papierowej zostaje całkowicie przekształcona na postać 

wektorową. 
 

 

Rys.9. Przekształcenie zeskanowanej mapy papierowej na postać wektorową. 

 
Wszystkie informacje tworzy się na ustalonych warstwach tematycznych 

ułatwiających poruszanie się w zakresie tysięcy elementów podlegających obróbce. 

W trakcie prac uwzględniane są zależności pomiędzy poszczególnymi obiektami 
oraz ich podział na: punktowe, liniowe i powierzchniowe. 

Posiadają one własne współrzędne w układzie mapy oraz swój kod 

określający w jednoznaczny i unikalny sposób charakter obiektu. W celu utworzenia 
kartograficznego układu współrzędnych dla mapy wektorowej określa się 

podstawowe parametry, takie jak: skala, odwzorowanie, elipsoida, rodzaj ramki 

kartograficznej czy rozdzielczość i zasięg mapy. 

Mając na uwadze niedoskonałości map papierowych wykorzystywanych 
jako podkład do tworzonej mapy wektorowej uaktualnia się jej treść o nowe dane 

cyfrowe oraz zeskanowane analogowe, w odpowiednich proporcjach skalowych.  

Z czasem treść mapy wektorowej zapełniać się będzie coraz lepszymi 
jakościowo materiałami dzięki ciągłemu napływowi informacji, często cyfrowej. 

Zakres wprowadzania zmian dotyczy w pierwszej kolejności sprecyzowania 

położenia linii brzegowej, głębokości akwenów oraz obiektów mających znaczenie 
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dla nawigacji. Pomiary tych elementów wykonywane są już  nowoczesnymi, 

metodami bezpośrednio w układzie odniesienia międzynarodowej elipsoidy WGS–

84. 
 

 
Rys.10. Uzupełnianie mapy wektorowej o dane cyfrowe. 

 

 

Rys.11. Łączenie dokładniejszych opracowań wektorowych do mniejszej                             

skali. 
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Na mapie wektorowej stosuje się takie same znaki jak na papierowej. 

Różnica tkwi w precyzji ich nanoszenia. Najdokładniejsze z map, czyli plany 

portów po zwektoryzowaniu są „podkładane” elektronicznie na mapy o mniejszych 

skalach obejmujących ten port swym zasięgiem. Stosując tę kolejność, mapy               
o wyższej dokładności stanowią podkład do tworzenia map o mniejszych skalach. 

Na gotowej, zwektoryzowanej mapie morskiej wykonuje się separację 

kolorów podobnie jak w przypadku tworzenia mapy papierowej techniką klasyczną. 
Poszczególne kolory zapisuje się jako oddzielne obrazy w postaci plików. Pliki 

każdego koloru przesyłane są w odpowiednich formatach do laserowej naświetlarki 

zwanej mapsetterem. Urządzenie to z wysoką precyzją naświetla wielkoformatowe 
klisze światłoczułe o rozmiarach arkusza mapy. Po fotograficznym wywołaniu                 

i utrwaleniu ich w wywoływarce, uzyskuje się diapozytywy wydawnicze mapy 

morskiej. 

 

   
a) kolor czarny b) kolor żółty (zalewka lądu) c) Kolor niebieski (woda) 

Rys.12.Fragmenty diapozytywów wydawniczych mapy morskiej nr 35. 
 

Komplet takich diapozytywów wysyłany jest do drukarni, gdzie sporządza 

się matryce drukarskie i techniką offsetową drukuje się z nich nakład mapy.                   

W czasie tych wszystkich prac wykonywane są bieżące korekty redakcyjne                        
i drukarskie, podobnie jak w technice klasycznej. 

Zwektoryzowana morska mapa nawigacyjna służy również do sporządzania 

elektronicznej mapy nawigacyjnej – ENC (Electronic Nawigational Chart). 
Powszechne zastosowanie techniki komputerowej w polskiej kartografii 

morskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat w znaczący sposób zmieniło jej oblicze. 

Początkowo, wyrażało się ono w formie prostych programów do przeliczeń 

współrzędnych punktów i tworzenia siatek kartograficznych. Następnie, zaczęto 
tworzyć elementy treści mapy takie, jak znaki punktowe, liniowe czy nazewnictwo 

przy użyciu programów graficznych. Jednak, wciąż były one umieszczane ręcznie 

na pierworysach mapy, a towarzyszyły im również ręcznie wykreślone izobaty                 
i elementy obszaru lądu. 

Ogromny przyrost mocy obliczeniowej współczesnych komputerów 

pozwolił na pełną komputeryzację procesu powstawania mapy morskiej od 
pomiarów hydrograficznych po opracowanie mapy. Bogaty, archiwalny zasób 
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analogowy będzie miał jeszcze pewne zastosowanie, lecz z upływem czasu jego 

znaczenie będzie malało. Współczesne systemy pomiarowe, wciąż udoskonalane              

w dziedzinach pomiarów lądowych i morskich, będą dostarczały kompleksowe                 

i coraz dokładniejsze dane bezpośrednio umieszczane na mapach wektorowych, 
wykorzystujące możliwości różnorodnych baz danych. 

Znaczącą cezurą tej drogi jest rok 2004, kiedy ostatnie klasyczne stanowiska 

pracy kartografów morskich, zostały zastąpione współczesnymi narzędziami 
techniki wektorowej, stanowiącymi nową jakość w dziedzinie opracowań 

kartograficznych. 

 
 

 

 

 

 


