
 

Dla geologa – busola czy kompas? 

 

                   

             Ryc. 1.  Busola                          Ryc. 2. Kompas geologiczny 

                       

 
                                                                                           

Ryc. 3. Kompas 

Kąt ten, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nazywany jest azymutem. Azymut, w 

którym porusza się  statek powietrzny lub jednostka pływająca to nic innego jak jego kurs. 

Kierunek na północ ma azymut (kurs) 00, na wschód 900, na południe 1800, a  na zachód 2700. 

Kompas geologiczny wykorzystywany jest do innych celów. Podczas geologicznych prac 

kartograficznych prowadzących do stworzenia mapy geologicznej (Ryc. 4. - więcej o mapie w 

tekście - http://mz.pan.pl/pl/10-pytan-o-mape-geologiczna/) i na jej podstawie odtworzenia 

wgłębnej budowy geologicznej  –  pokazywanej  na  przekroju geologicznym (Ryc. 5),  potrzebne  

 

                                           

          Ryc. 4. Mapa geologiczna                                         Ryc. 5. Przekrój geologiczny                                                                                                    

Już na pierwszy rzut oka 

widać (Ryc. 1 i 2), że oba 

urządzenia trochę się od 

siebie różnią, choć mniej 

ważna jest forma, a bardziej  

wyposażenie. 

Dlaczego? Bo powstały w 

celu zaspokojenia różnych 

potrzeb. Busola  (Ryc. 1)  

wyewoluowała z klasycznego 

kompasu (Fig 3),  którego 

zadaniem było wskazywanie 

przez igłę magnetyczną 

kierunku bieguna 

magnetycznego - czyli 

kierunku północ-południe, a 

na tej podstawie pozostałych 

stron świata. 

Potrzeby precyzyjnego wyznaczania 

kierunków  m.in. w wojskowości i 

komunikacji sprawiły, że  klasyczny kompas 

został wyposażony w elementy celownicze 

pozwalające na dokładne określanie kątów 

pomiędzy północą magnetyczną, a 

interesującym nas kierunkiem.   

 



 

jest urządzenie, które pozwala na zmierzenie kierunku, w którym rozciąga się warstwa lub inna 

powierzchnia strukturalna (biegu)  i kąta pod jakim jest nachylona (upadu) – (Ryc. 6).  

 

 

                                                         Ryc. 6. Pomiar biegu i upadu warstwy 

Dlatego kompas geologiczny zaopatrzony jest w dodatkowe elementy, pozwalające na takie 

pomiary – spotykaną również w busolach, małą libellę pudełkową (Ryc. 7) pozwalającą na, 

niezbędne podczas wykonywania pomiaru, ustawienie urządzenia w poziomie oraz klinometr 

(kątomierz, Ryc. 8). 

       

                      Ryc. 7. Libella                                              Ryc. 8. Klinometr 



   

 

Czy wymienione urządzenia można stosować zamiennie? Niestety nie. O ile za pomocą kompasu 

geologicznego można określić kierunek północy i wyznaczyć azymut, o tyle ani za pomocą 

zwykłego, klasycznego kompasu ani busoli nie zmierzymy biegu i upadu warstw. 

 

Ciekawostka: 

Te piękne, klasyczne urządzenia pomiarowe coraz częściej wypierane są przez elektronikę. 

Smartfon zaopatrzony w aplikacje kompasu, z poziomicą i klinometem, może już zastąpić kompas 

geologiczny. Nowe technologie mają jednak swoje ograniczenia. Aby w terenie, w pełni wykonać 

zaplanowaną pracę, trzeba stale mieć pod kontrolą stan naładowania baterii i pilnować by 

smartfon, jeśli nie ma odpowiednich uszczelnień, nie zamókł np. podczas deszczu.  

                                            

                                                                                                                                                             Ryszard Szczęsny 

 

 

Autor zdjęć i rycin:  Ryszard Szczęsny 

Autorka mapy: Joanna Szczęsna  


