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Harta este o imagine a unei suprafeţe de teren văzută de sus 
şi redusă la scară. Scara hărţi stabileşte cu exactitate de câte ori 
este micşorată harta,aceasta este întotdeauna pe hartă.  

 
În timpul acţiunilor de mişcare în natură folosim o mulţime de 

tipuri de hărţi. Ele se diferenţiază în funcţie de culorile, semnele şi 
simbolurile folosite. Chiar dacă au grafică diferită, toate au la bază 
aceeaşi idee şi în final dau  imaginea simplificată a unei suprafeţe 
de teren. 
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          1: 50 000 
1: 10 000 
 

Hărţile sunt de diferite categorii de dificultate. Unele sunt schematice 
şi generalizate, altele sunt foarte exacte şi pline de detalii, în funcţie 

de utilitate. Harta este o 
transpunere grafică a terenului 
micşorată la scară. Scările cele 
mai des întâlnite sunt: 1:10000; 
1:15000; 1:25000; 1:50000. 
Folosind o hartă 1:10000, se poate 
aprecia că 1 mm de pe hartă este 
egal cu 10 m în teren. Exemple: 1: 

25 000  1 mm = 25 m; 1: 50 000 

 1 mm = 50 m. 

 
 

 
 

Pentru ca o hartă să fie mai 
uşor de citit şi mai repede de 
înţeles, sunt folosite culori variate şi 
simboluri. Nu este posibil ca toate 
formele şi reperele să fie indicate 
pe o hartă. De altfel harta ar 
conţine prea multe informaţii şi ar fi 
greu de citit. Simbolurile folosite pe 
hartă reprezintă reperele din teren, 
atât cât este posibil.  

Există hărţi pentru tot felull 
de activităţi: turistice, de orientare 
sportivă, meteorologice, geologice, 

Curbe de nivel, 

doline, 

movile, coline 

Dig, teren surpat 

Pereţi de stâncă 

Bolovani, stânci 

Lac, râu, mlaştini 

Teren deschis 

Teren semideschis 

Vegetaţie, desişuri 

Drumuri asfaltate 

Drumuri pietruite 

Peteci 

Cale ferată 

Linii electrice 

Garduri - lemn, 

sârmă 

Garduri din piatră 

Construcţii, ruină 

Parcare 

Turnuri, iesle, borne  

silvice, puncte 

specifice 

SIMBOLURI 
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etc. O regulă bună pentru a înţelege o hartă este aceea de a consulta 
prima dată legenda, care explică simbolurile şi indică scara. În această 
broşură sunt prezentate hărţi speciale pentru orientare şi activităţi de timp 
liber (hărţi de turism montan şi hărţi de oraşe - rutiere). 

Simbolurile şi culorile folosite pentru realizarea hărţilor turistice sunt 
foarte variate, în funcţie de imaginaţia cartografului, dar în final toate 
acestea au o legătură logică cu reperele din teren. Hărţile de orientare şi 
turism sportiv montan au simbolurile, culorile, scările şi dimensiunea liniilor 
încadrate într-un stas internaţional. Ele sunt stabilite de o comisie 
internaţională.  

Spre deosebire de alte hărţi, hărţile de orientare au scări specifice 
(1:10000, 1:15000 şi 1:20000), acestea oferă mai multe detalii folositoare 
în competiţii, dar şi în timpul unei plimbări prin pădure. La fel de importante 
pentru amatorii de mişcare în natură sunt hărţile de drumeţie, care au în 
general scara de 1:25000. 

 
 

- Culorile folosite frecvent la realizarea hărţilor montane, 
de oraşe sau pentru alte forme de turism sunt: 
¤ ALB - teren deschis: goluri alpine, poieni, etc;  
¤ VERDE - zone împădurite; 
¤ NEGRU - căi de acces (drumuri, poteci,construcţii, etc). 

 
- Culorile folosite la hărţile de orientare şi turism sportiv montan sunt: 
 ALB -  pădure alergabilă; 
 MARO – forme de relief: dealuri, văi, şanţuri, gropi etc; 
 GALBEN - teren deschis: poieni, păşuni, teren agricol etc; 
 VERDE - pădure deasă; cu cât este mai închisă culoarea, cu atât este 

mai deasă pădurea; 
 ALBASTRU - indică tot ce este legat de ape (hidrografia); 
 NEGRU - este cea mai folosită culoare şi indică numeroase lucruri ca: 
drumuri, rute, cărări, construcţi, linii de înaltă tensiune, stânci etc. 
 
 
 
 
Curbele de nivel (contur de relief) dau informaţii interesante despre formele 

de relief şi despre diferenţa de nivel. 
Diferenţa de nivel dintre două curbe de nivel 
(echidistanţa) de pe o hartă turistică poate fi 
de: 10 m, 25 m, 50 m, etc.. Pentru harţile  
de orientare echidistanţa curbelor de nivel 
este de 5 m. 
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Creastă 

Cu cât curbele sunt mai multe cu atât este mai înalt dealul. 
         Când liniile sunt  foarte apropiate, terenul este 

abrupt, iar când sunt puţine şi depărtate 
terenul este mai lin. 
 

 
 
 
 

Acum aţi înţeles cum este realizată o hartă, 
folosind simboluri şi culori. Pentru a folosi harta, cu 
alte cuvinte a o citi, este necesară o acţiune 
esenţială: harta trebuie să fie orientată.  

Harta poate fi comparată cu o piesă de puzzle. 

Piesa poate fi pusă în puzzle într-un singur mod. Această 

regulă este valabilă şi pentru hartă, ea se potriveşte cu 

terenul într-un singur fel. Nordul este în partea de sus a 

hărţii, sudul este în partea de jos, vestul în stânga şi estul 

în dreapta, la fel ca şi punctele cardinale. 

În exemplul din figura alăturată 
harta este orientată cu terenul. Reperul 
din dreapta – lacul - este în partea 
dreaptă pe hartă. Dealul şi drumul sunt 
pe partea stângă a hărţii. 

De obicei este indicat să aşezi 
(să orientezi) harta după reperele mari. 
Acestea pot fi clădiri, un drum sau un 
lac, de exemplu. Dacă nu vezi forme 
particulare poţi să te deplasezi cu 
ajutorul harţi şi a busolei. În cazul în 
care lipseşte busola pot fi folosite alte 
metode de orientare a hărţii. După 
poziţia Soarelui, după elemente ale 
naturii, etc – vezi pagina 10. 

 
 

Vale 

Creastă 



 7 

 
 

 
 
 

 
 

 

Folosirea busolei de către turişti se face 
în special noaptea sau pe ceaţă, pentru 
a putea orienta harta, dar şi în timpul 
concursurilor de turism sportiv. Pentru 
orientarişti deplasarea se face mult mai 
uşor şi în siguranţă folosind busola. 
 
 
 

Cu ajutorul busolei poţi să obţii 
rapid şi simplu direcţia de mers. Există 
multe tipuri de busole, care variază în 
precizie şi care pot avea diferite scări. 
Câteva exemple: Busola plată; Busola de 
deget (vezi la pagina 9); Busola de ceas, 
etc. 

 
Întotdeauna arătând NORDUL 

Toate busolele de mână au în comun “acul 
magnetic”. Partea colorată (de cele mai multe 
ori este roşie) arată întotdeauna N (nordul). 

Este exclusă existenţa unor obiecte făcute din 
metale feroase, magneţi sau a altor busole în 
apropiere. 

N, S, E, V- sunt numite puncte cardinale; 
NE, SE, NV, NE -    puncte    cardinale 
intermediare. 
 

  
 
Variaţia magnetică 
Nordul magnetic care este indicat de acul busolei, nu este exact 

Polul Nord definit de meridiane. Cele mai multe hărţi arată meridianele, 
care sunt liniile N-S. Acestea trec prin Polul Nord geografic. Meridianele 
sunt linii subţiri figurate cu negru sau albastru. 

Busola plată 

Busola de ceas 



 8 

Variaţia apare deoarece polul nord magnetic şi cel geografic nu 
coincid. Acest lucru variază în diferitele părţi ale lumii. În România poate fi 

o variaţie de aproximativ 2, dar în Scandinavia este neglijabilă. Hărţile 
moderne folosite pentru turism şi orientare sau pentru alte activităţi din 
timpul liber sunt tipărite având meridianele ce indică nordul magnetic. 

 
Indicator pentru polul magnetic 

Ce face ca acul magnetic al busolei să fie îndreptat pe direcţia Nord-Sud? 
Răspunsul este puterea invizibilă cunoscută sub numele de magnetism. 
Pământul este ca un magnet uriaş; magnetismul a fost descoperit cu foarte 
mult timp îm urmă. Oamenii au descoperit că magneţii (pietre ce conţin 
magnetită) fixaţi pe o bucată de lemn şi puşi într-un vas cu apă, 
întotdeauna se întorceau spre o poziţie fixă. Aşa a fost inventată busola! 

Se pare că primii care au studiat acest fenomen au fost chinezii. „Si 
Nan” este considerat a fi avut prima busolă. “Si Nan” înseamnă 
“guvernatorul sudic”. 

După scrierile chinezeşti, prima busolă a fost folosită pe mare 
aproximativ în anul 850. Invenţia a fost răspândită de astronomi şi 
cartografi de-a lungul rutelor vestice spre India sau Europa.  

Busola s-a dezvoltat peste secole şi o schimbare majoră a 
intervenit când s-a descoperit că o piesă mică de metal poate fi 
magnetizată printr-o atingere de un magnet. Următoarea etapă implică 
închiderea acului magnetic într-un dispozitiv transparent, numit capsula 
busolei. În acest fel acul este protejat. 

Busolele moderne sunt instrumente de mare precizie, acul care 
este de obicei închis într-o capsulă plină cu lichid stabilizându-se foarte 
rapid pe direcţia N-S. 
 

Meridiane 
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                 Deviaţie magnetică  
Acul busolei poate fi influenţat de zăcăminte de minereu de fier, linii 

de înaltă tensiune, stâlpi sau garduri de fier. Orice influenţă duce la o citire 
incorectă a hărţii - numită DEVIAŢIE - exceptând cazul în care câmpul 
magnetic extern este pe aceeaşi linie cu orientarea N-S a acului, dar în 
sens opus. Şansele ca acest lucru să se întâmple sunt mici. 

Dacă nu respecţi regulile de mai sus, este un real pericol să se 
inverseze polaritatea acului. Acest lucru este posibil la orice  busolă. 

REGULI DE AUR 
1) Păstrează şi foloseşte busola departe de orice câmp magnetic. 
2) Verifică dacă busola ta funcţionează corect înainte de a pleca de 

acasă.  

 
 
 
 

           Hărţile trebuie întotdeauna 
“nordate” când te deplasezi. 
Busola te ajută să nordezi harta, 
pentru că nordul magnetic este 
mereu indicat pe hartă. Nordul 
este în mod normal la capătul de 
sus al hărţii. Când meridianele 
magnetice (liniile de nord) sunt 
paralele cu acul busolei harta 
este “nordată”. Toate înscrisurile 
de pe hartă sunt către nord. 
 

               Prietena ta, BUSOLA  
           
Busola te ajută să nordezi harta şi să te 
deplasezi în diferite direcţii. 
       Este mai uşor să urmăreşti o viză spre 

N,S,E şi V. 

 

   Părţile componente ale busolei:   

5. Săgeata – arată direcţia de mers. 
2. Index – unde se poate citi viza ( câte 
grade ). 
3. Acul magnetic al busolei. 
4. “N” (nord) pe cadran. 
5. Liniile N-S din interiorul cadranului 
(meridianele busolei). 
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A lua viză  
“Viza” este o linie dreaptă care leagă punctul în care ne aflăm cu punctul în 
care vrem să ajungem. Unghiul format de viză şi direcţia N - S se numeşte 
azimut. Când vrei să stabileşti cu precizie direcţie de mers, ar trebui să 
foloseşti o busolă. 
 
 
 

Acest sistem a ghidat mai mulţi navigatori pedeştri din toată lumea 
decât orice altceva în istorie. 

Mod de utilizare 

 Plasează busola pe hartă cu o 
laterală, paralel la aproximativ 1 
cm, de linia care uneşte locul 
unde te afli cu locul unde vrei să 
mergi, busola fiind îndreptată 
spre locul unde doreşti să ajungi. 

 
 
 

 Roteşte cadranul astfel încât N de 
pe cadran să indice N de pe hartă. 
Poţi să foloseşti în acest sens şi 
liniile N-S din interiorul cadranului. 
Acestea trebuie să fie paralele cu 
meridianele hărţii; 

 
 
 
 

 Roteştete harta în acelşi timp cu 
busola până ce acul busolei -  
partea colorată a acului - se 
suprapune cu N-ul de pe cadran. 

 
 

 Deplasează-te în direcţia în care 
îţi arată “săgeata de direcţie” de 
pe busolă. 
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1 

 
 

Busola de deget este pentru mâna dreaptă sau pentru cea  stângă 
şi este fixată în jurul degetului mare cu un elastic. 

 

            Componente:   
1.  Săgeată de direcţie 
2.    Acul magnetic 
Busola este de obicei ţinută pe 

hartă tot     timpul - ea şi harta formând 
o unitate. Cadranele busolelor de 
deget sunt în mod normal fixate. Unele 
modele au cadrane mobile.  
            Mod de utilizare 

 Pune busola de deget cu săgeata de 
direcţie indicând locul unde vrei să 
mergi. 

 Ţine busola şi harta unite, orizontal în 
faţa ta. Întoarce corpul astfel încât nordul acului busolei să indice 
nordul magnetic al hăţii. 
 Mergi în direcţia pe care ţi-o arată săgeata, urmărind reperele. 
 

 
    lucrurile nu merg bine 

 
În grabă, oricine poate face o greşeală atunci când ia o viză. O 

greşeală des întâlnită este plasarea N-lui de pe busolă, spre S-ul hărţii. 
Atunci te deplasezi în direcţia exact opusă celei în care intenţionai să 
mergi. 
          O altă greşeală comună când mergi pe viza, este să nu te uiţi la 
busolă destul de des atunci când ţi-ai ales direcţia de mers. Există atunci 
riscul să deviezi în dreapta sau în stânga de la ruta pe care ai ales-o. Acest 
lucru se întâmplă pentru că busola nu este folosită corect. 
          În urma unor experimenţe s-a putut observa că nu avem abilitatea de 
a ne menţine direcţia, fără ajutorul busolei. Tendinţa de a merge în stânga 
sau în dreapta explică de ce oamenii merg în cerc şi se întorc la locul de 
unde au plecat. Trebuie să verifici direcţia de deplasare cu ajutorul busolei. 
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Poţi să foloseşti şi alte metode pentru a stabili direcţia. Următoarele 
exemple se aplică pentru emisfera nordică. Pentru emisfera sudică citiţi sud 
în loc de nord.  

 

  Ceasul tău poate fi folosit 
ca busolă: La 6 dimineaţa soarele 

este la est, la 12 la amiază este spre 
sud şi seara este la vest. Dacă poţi 
stabili direcţia nordului (sau orice alt 
punct cardinal), poţi să apreciezi 
direcţia de mers pentru orice viză. 
 Folosind un ceas 
asemănător celui din figură (cu 
minutar), aliniază acul care indică 
ora cu direcţia soarelui. Linia 
imaginară care  împarte în două 
unghiul dintre acul care indică ora la 
momentul respectiv şi ora 12, este 
direcţia N-S. Dacă aveţi ceas digital, 
faceţi un desen corespunzător şi 
aliniaţi desenul. 
 

    Creşterea copacilor: Copacii izolaţi au de obicei cele mai 
mari ramuri spre sud pentru că de acolo primesc mai mult soare. 
 

   Departe de căldura soarelui: Muşchii şi lichenii cresc în 
partea de nord a copacilor şi a pietrelor (în majoritate). În această 
parte umezeala este mai mare. 
 

   Spre căldura soarelui: Muşuroaiele de furnici sunt de 
obicei de găsit lângă copaci sau roci. Ele sunt construite adesea pe 
partea însorită, cea sudică. 
 

   Stelele: Într-o noapte senină, Steaua Polară este un bun 
reper de orientare. O putem găsi deasupra Ursei Mari şi este 
întotdeauna în nord. De-a lungul multor secole Steaua Polară a 
ghidat călătiorii atât pe uscat cît şi pe mare.  
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   GPS - ul 
Sistemul de Poziţionare Globală (GPS), este un sistem bazat pe 
sateliţi care ne permit stabilirea rapidă şi exactă a poziţiei 
noastre oriunde ne-am afla pe Glob. Pentru a face aceast 
lucru este necesar un instrument care poate primi semnale 
de la sateliţii GPS. Acesta constă într-un număr de 
sateliţi poziţionaţi la aproximativ 20000 de km 
deasupra Pământului. Fiecare satelit trimite constant 
semnale care pot fi primite de instrumente 
receptor de pe sol. Receptorul GPS poate 
măsura timpul în care semnalele trimise de 
satelit ajung la receptor. Viteza semnalelor 
este cunoscută (viteza luminii este 300 000 
km/sec.), deci distanţele de la sateliţi pot fi 
calculate. Dacă semnalul este primit de la cel puţin 4 sateliţi, receptorul 
GPS poate calcula latitudinea, longitudinea şi altitudinea (înălţimea de la 
nivelul mării). Receptoarele GPS sunt de dimensiunile unui telefon celular 
obişnuit şi uşor de manevrat. 
 

   Protractorul 
Cu acest instrument se poate stabili direcţia de 
mers. Este foarte rar utilizat, dar în lipsa unei 
busole este util. 
 

   Altimetru 

Altimetru poate stabili altitudinea la care te afli şi 
rata de urcare şi de coborâre. Este cu atât mai 
important cu cât înălţimea masivului montan este mai mare. 
Observaţie: Altimetru trebuie calibrat în funcţie de modificarea presiunii 
atmosferice. 

   

  

Pedometrul 
Îţi arată numărul de paşi parcurşi, 
deasemenea îi converteşte în 
centimetrii sau in milimetrii. 
Instrumentul se calibrează în funcţie 
de lungimea şi frecvenţa pasului 

Curbimetrul 
Măsoară cu precizie, pe hartă, rutele care urmează a fi 
parcurse. 
Observaţie: Toate aceste aparate sunt doar amintite în 

acest ghid. Modul lor de utilizare poate fi aflat din 
prospectul fiecărui produs. 
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 Prin alegerea unei rute (parcurs) înţelegem drumul pe care decizi 
să-l parcurgi dintr-un loc în altul. Rutele care ne interesează includ de 
regulă drumuri sau poteci. Există mai multe rute posibile între două 
destinaţii. Arta alegerii traseului bun implică de obicei identificarea celui mai 
sigur dintre ele (uneori a celui mai rapid) şi de preferat să corespundă 
cerinţelor fizice. Aceasta se face doar printr-o bună documentare.  

 Cel mai dificil teren de străbătut este cel accidentat. Având ajutor 
doar harta şi busola, trebuie să te foloseşti de direcţie şi de distanţă pentru 
a-ţi găsi drumul. Un drumeţ cu experieţă ştie mereu în locul in care se află, 
cu aproximţie. Cu alte cuvinte, rareori se poate rătaci. 
 În viaţa de zi cu zi alegem mai mult sau mai puţin conştient diverse 
trasee. Ca să ne întoarcem acasă de la lucru sau de la şcoală putem avea 
posibilităţi diferite.  
 De fiecare dată va trebui să alegi ruta care te va ajuta să-i 
îndeplineşti cel mai bine obiectivele. Drumul cel mai scurt între două puncte 
este în linie dreaptă. Dar această alternativă nu este mereu cea mai bună. 
De exemplu, dacă ai în faţă un deal este indicat  să-l ocoleşti. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Câd alegi o rută rapidă, nu trebuie să te gândeşti doar cum să eviţi 
dealurile înalte, ci şi dacă poţi să mergi pe alte poteci, pajişti sau terenuri 
care-ţi vor uşura călătoria. În funcţie de tipul de teren variază şi viteza. 
Tabelul alăturat vă oferă câteva date referitoare la durata în minute pentru 
străbaterea unui kilometru pe diverse tipuri de teren. 
 

 Drum Pajişti Pădure Dealuri Munte 

Plimbare 12 17 22 27 35 

Jogging 6 8 10 14 19 

Alergare 4 6 8 10 13 
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De reţinut 

 în general sunt mai multe rute între două locuri; 

 drumul drept nu este mereu cea mai bună alternativă; 

 diveresele tipuri de teren implică viteze de deplasare diferite; 

 potecile, drumurile, reţelele electrice sunt uşor de observat şi de 
urmat; 

 prin forme de relief ne referim şi la văi sau la un deal mare; 

 reperele mari sunt cele mai uşor de găsit. 
 
 
 
 

 
 Vizibilitate scăzută 
Pentru a-ţi face o idee, despre cum se călătoreşte noaptea, pe timp de 
ceaţă, imaginează-ţi cum găseşti drumul în întuneric  sau într-o pădure 
deasă. Este foarte important să ai asupra ta o lanternă destul de bună 
pentru a putea merge mai departe. Noaptea sau pe timp de ceaţă este 
momentul cel mai sigur pentru a te rătăci ! 

 Terenul accidentat 
În astfel de zone se pot întâmpla multe lucruri, dar două sunt importante: 
poţi să te îndepărtezi de traseul ales şi atunci distanţele par întotdeauna 
mai lungi; sau începi să-ţi cauţi poziţia prea devreme, deplasându-te spre 
stânga sau spre dreapta (în afara rutei), când ar trebui să mergi drept 
înainte. 

 Teren neclar 
Atunci când nu sunt forme evidente în jur (repere clare care să te ghideze), 
este ca şi cum ai naviga pe mare. Orientarea în astfel de terenuri poate fi 
dificilă. Această dificultate poate fi depăşită cu ajutorul unui GPS. Pe lângă 
marele avantaj de a-ţi facilita stabilirea poziţiei, GPS-ul poate stabili cu 
precizie distanţa parcursă. 

 Echipamentul 
Explorarea naturii poate fi o experienţă reuşită, cu condiţia folosirii unui 
echipament adecvat şi în stare bună. Dacă te rătăceşti, apar probleme de 
sănătate, oboseşti sau te accidentezi nu trebuie să pui toate astea în 
seama echipamentului.  
În acest caz este necesar să-ţi pui următoarele întrebări: 

- este echipamentul în perfectă stare ? 
- ai ales echipamentul adecvat şi rezervele necesare expediţiei ? 
- ai folosit echipamentul în mod corect ? 
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- te-ai bazat mai mult pe echipament şi mai puţin pe experienţa şi 
forţele tale de explorator ? 

 
Foarte des, este acuzat echipamentul când de fapt neatenţia şi lipsa unui 
antrenament (fizic) a fost cauza de bază a problemei. 
 
 
 
 

 

 Când ai învăţat să folositi harta şi busola, îţi vei putea pune 
în aplicare abilităţile în diferite moduri. Poţi găsi terenuri şi rute noi 
pentru plimbările tale. Vei putea să localizezi şi să relocalizezi locuri 
şi în acelaşi  timp să rămâi pe drumul ales. Vei putea să te descurci 
prin multitudinea de străzi şi alei din oraşe. 
  

TESTAREA ŞI PUNEREA ÎN APLICARE 

Citirea hărţii nu este suficientă. Teoria trebuie combinată cu 
experienţa. Vom da în continuare câteva exemple posibile de 
antrenamente pornind de la simplu la complicat. 
  

Mersul cu harta 
Urmează traseul în acelaşi tempo, pe hartă şi pe teren. Tine tot 
timpul harta orientată, urmărind reperele pas cu pas. Busola te va 
ajuta. 

 
Observarea împrejurilmilor de undeva de sus 

Găsite un loc înalt. Urcă şi priveşte în jur. Observi unde terenul 
este abrupt şi unde pantele sunt domoale şi vezi  cum este 
reprezentat acest lucru pe hartă. 
  

Scurtături 
Ca să ajungi mai repede, poţi folosi scurtăturile, cu ajutorul busolei 
pentru a menţine direcţia. 
Atenţie ! Această metodă este utilă doar în timpul competiţiilor de 
orientare sportivă sau de raliu montan (randone sportiv montan). 
Pentru drumeţii este contraindicată o astfel de metodă. 
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 Orientarea  - o alternativă incitantă 
Orientarea, ca sport, a apărut la sfâtşitul secolului XIX. Ideea de 
orientare implică folosirea hărţi şi a busolei pentru a găsi un anumit 
număr de obiective. Câştigă cel care a trecut cel mai repede prin 
toate punctele de control. Concurenţi sunt clasificaţi în funcţie de 
sex, vârstă şi pricepere în orientare. Este normal ca la un astfel de 
concurs să existe diverse categorii. 
 

 
 
 
 

 
Cea mai bună metodă de a călători pe munte este să te 

pregăteşti pentru aceasta!  De la A la Z, tot (sau aproape tot) ceea ce ai 
vrut să şti vreodată despre drumeţie. 

 
 Inamicul drumeţului – bătături la picioare. 
Pentru a le evita gândeştete să încalţi şosete de bumbac duble. Evită 
încălţămintea nouă; 
Uşurinţa în mers - Pasul natural 
Mersul este natural, dacă încălţămintea ia forma piciorului. Ţinem cont de 
faptul că regula, ca piciorul să ia forma incălţămintei este greşită. 

Mersul poate fi lejer dacă încălţămintea întruneşte un minim de 
condiţii tehnice: impermeabilitate, flexibilitate, să asigure o bună 
respiraţie a piciorului, să fie uşori. 

 Încălţămintea: în timpul drumeţiilor este indicat să nu folosiţi 

espadrile, teniş sau pantofi cu toc. 

 Marcajele: în general potecile de drumeţie sunt bine marcate, 
chiar dacă marcajele sunt mascate câteodată de vegetaţie. Lipsa 
marcajului înseamnă întotdeauna potecă dificilă. 
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 Harta: indispensabilă în drumeţie. Utilizarea sa este simplă: vezi 
paginile anterioare cu privire la folosirea hărţilor. Idea de bază este 
să cauţi în peisaj un reper a cărui identitate poate fi stabilită fără 
îndoială. 

 Cazarea: dacă nu foloseşti cortul, nu cunoşti şi nu studiezi 
îndeajuns locurile pe care urmează să le vizitezi, vei fi un temerar. 

 Salteaua neopren: este o folie de poliester impermeabilă, 

izotermă, uşoară care vă fereşte de frig cât şi de căldură. 

 Mănuşile: este bine să ai o pereche de mănuşi de rezervă! Din 
păcate, unele se distrug foarte uşor. Degerarea mâinilor este un 
lucru dureros. 

 Copii şi tineri sunt mari amatori de ieşiri în natură. Pentru ei lipsa 
de experienţă cere un minim de prudenţă. Evitaţi să plecaţi în 
drumeţie cu un copil mai mic de 1 an. Dacă acesta va fi mai mare, 
adaptaţi lungimea pasului vostru cu cel al copilului. Stabiliţi multe 
popasuri. 

 Focul în pădure este interzis. În pădure, niciodată să nu faci focul, 

nici măcar cu reşoul portabil. Nu arunca mucuri de ţigară nici 
chibrituri pe sol. Joaca de-a piromania poate avea efecte penale. 

 Cabana de popas: locuinţă rezervată exclusiv turiştilor intineranţi. 

Cea mai mare parte a cabanelor pentru popas sunt păzite. Să nu se 
confunde cu un hotel! Este de datoria voastră să aveţi echipament  
şi să respectaţi regulile de convieţuire în comunitate. 

 Deshidratarea: vara precum şi iarna turiştii trebuie să consume ½ 

litru de apă la fiecare jumătate de oră, în loc de un litru odată. 

 Timpul probabil: prima grijă a drumeţului. Pentru a obţine cele mai 
complete previziuni trebuie să contactezi centrul meteo din zonă. 
Poţi să ţii cont şi de semnele naturii, în special manifestări ale 
păsărilor şi animalelor. 

 Pentru a evita contactul direct al ochilor cu soarele este bine să 
porţi ochelari de soare. Arderea corneei este provocată de 
expunerea prelungită la soare şi favorizată de reflexia soarelui în 
zăpadă şi gheaţă. 

 Rucsacul. Indispensabil! Trebuie ales cu grijă. Potrivit pentru 
drumeţia pe care urmează să o faci. 

 Cortul: un bun cort trebuie să fie impermeabil, rezistent, uşor de 
transportat şi de montat, confortabil în interior, etc. 
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Energizante: recomandăm energizante “anti-oboseală”, pentru 
excursiile lungi. Alimentele trebuie să conţină proteine, glucide şi 
vitamine care vor evita slăbirea organismului. 
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