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EXPLANATORY NOTES

Published by the National Hydrographic Institute of Homeland in Best Harbour on 18th February, 1998.
Copyright © NHI, 2009. All rights reserved. G

G

Depth are in metres and are reduced to Chart Datum, which is approximately the level of Lowest Astronomical Tide.
Heights are in metres above Mean Sea Level.
Navigational marks: IALA Maritime Buoyage System, Region A (Red to Port).
Sources: �e latest information in the Hydrographic Department to 2000.

CURRENTS
Currents are variable, being much 
influenced by the wind, and sets in any 
direction may be encountered. The general 
trend in the Pannon Sea is a regular inshore 
north-west going current along the eastern 
shore, round the Gulf of Agnes and from 
thence more rapidly south-east-going along 
the western shore. The north-west-going 
current divides in the area of Margaret 
Island and a branch sets in the direction of 
Tierra del Hombre, where it unites with the 
south-easterly current along the western 
shore, which it considerably strengthens.

The currents in the northern portion of the 
Pannon Sea are also influenced by tidal 
streams. For further information see Pannon 
Sea Pilot.

SATELLITE-DERIVED POSITIONS
Positions obtained from any GNSS 
satellite navigation systems, are normally 
referred to WGS–84 Datum. Such 
positions can be plotted directly in this 
chart.

PIPELINES
Mariners are advised not to anchor or 
trawl in the vicinity of pipelines. Gas from 
a damaged oil or gas pipeline could cause 
an explosion loss of a vessel’s buoyancy or 
other serious hazard. Pipelines not always 
buried and may effectively reduce the 
charted depth by up to 2 metres. See 
Annual NM No.24.

TRAFFIC SEPARATION SCHEMES
All Traffic Separation Schemes are listed in 
Annual NM No. 17 which indicates schemes 
that are IMO-adopted and includes relevant 
information.

All naval vessels, tankers, nuclear 
powered vessels and vessels carrying 
nuclear or dangerous substances passing 
through the Pannon Sea must use the traffic 
separation scheme south-west of Margaret 
Island.

Vessels directing to Best Harbour must 
use the traffic separation schemes in the St  
Anna Bay.
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Lineáris távolsági skála a keret mentén a nagy léptékű parti térképeken. A kisebb léptékű térképeken a földrajzi 
szélességi fokhálózat használható a távolság mérésére: 1 szélességi szögperc (’) = 1 tengeri mérföld (tmf).

Térképszám a nemzeti térképsorozatokban

A felülnyomott térképek azonosító jele (ha van), pl. G = szedimentológiai (Sedimentological), 
Z = katonai  gyakorló területekre vonatkozó 

Más országban kiadott reprodukcióra vonatkozó megjegyzés(ek)

QR kód a legfrissebb frissítések (kisebb javítások) eléréséhez

A térkép ISBN száma (vonalkóddal)

A kiadás adatai (impresszum), az új térképként való megjelenés dátumával

Térképszám a nemzetközi térképsorozatokban (ha van)

Copyright adatok

A kiadás adatai. A példában: az első kiadás (új térképként) 1998-ban, az akzuális kiadás 2009-ben jelent meg, 
az új kiadás 2016-ban.

Kisebb javítások. A példában: az első javítás 2019-ben lépett érvénybe a Tengerészeknek szóló hirdetmény 
száma No 16, a 12. heti kiadásban.

A térkép belső keretének méretei

A térkép délnyugati és északkeleti sarkainak koordinátái

A térkép címe

A térkép szerkezetére és tartalmára vonatkozó magyarázó megjegyzések. Mindig elolvasandó.

Címerek. A példában a nemzeti és a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet címerei azt jelzik, hogy ez a nemzeti 
térkép egyben nemzetközi is. A kizárólag nemzeti térképeken csak nemzeti pecsét szerepel. Más országokban 
kiadott reprodukciókon (faximile kiadásokon) baloldalon az eredeti kiadó címere, középen a nemzeti kiadó 
címere, és jobboldalon az IHO címere szerepel

A térkép léptéke a megadott földrajzi szélességen. A méretarány a megadott szélességen tekinthető pontosnak.

Lineáris távolsági skála a nagy léptékű térképeken

Figyelmeztető megjegyzések (ha vannak). Különleges, szokatlan vagy rendkívüli körülményekre vonatkozó 
információk. A térkép használatba vétele előtt elolvasandó.
A térkép adatainak forrására vonatkozó információk (ha vannak). Az ábrát a térkép használatba vétele előtt át kell
tanulmányozni, hogy a forrásadatok megbízhatóságát fel lehessen becsülni. A hiányosan felmért területeken 
fokozott óvatossággal kell hajózni.

Nagy léptékű plánra mutató hivatkozás

Hasonló léptékű szomszédos térképre mutató hivatkozás

Kiegészítő nautikai kiadványokra vonatkozó útbaigazítás
 

A Tengerészeknek szóló hirdetményekre vonatkozó információk

A WGS 84 térképezési alapszint alkalmazására figyelmeztető megjegyzés (ha van)

A TENGERI TÉRKÉP
A tengeri térképek adatainak értelmezése.

A tengeri térképeken alkalmazott térképjelek, rövidítések és kifejezések (INT 1) alapján.
Copyright © SHOM & Jachtnavigátor, 2019.


