
Współpraca pakietu QGIS z oprogramowaniem siatki PolBiG i Google Earth 

 

Te i następne informacje będą nieco dublować się z tym co już wcześniej było opisane. Wcześniejszy 

opis dotyczył jednak samego programu PolBiG, tutaj większy nacisk położono na współpracę z 

programami G.E. i QGIS. Dzięki temu te teksty są bardziej autonomiczne. Jesteśmy już przygotowani 

na opisanie współpracy tych programów ze sobą. Konieczne jest więc przygotowanie danych do 

prezentacji graficznej i analizy. Najprostszy przypadek dotyczy sytuacji, kiedy dysponujemy 

informacją o położeniu elementów na jakimś terenie, jednak elementy te rozłożone są dość 

chaotycznie. Chcemy jednak uporządkować ten „chaos” i być może poza bardziej uporządkowanym 

widokiem można też będzie wyciągać jakieś związki pomiędzy znajdującymi się w terenie 

elementami. Uprzedzając nieco tą najprostszą sytuację można też będzie mówić o dwóch następnych 

przypadkach, tj. kiedy badane elementy mogą dodatkowo być opisane cechą TAK-NIE lub też cechą 

liczbową (np. koniczyna 4 listna – tak lub nie, znaleziona na wysokości 70 m n.p.m.). Skoncentrujmy 

się jednak w tym momencie na pierwszym przypadku. Można go opisać tworząc trzy kolumny w 

arkuszu programu Excel: 

 

W pierwszej kolumnie wpisujemy nazwę „elementu” przynależną do określonej grupy. Może to być 

przykładowo grupa osób mieszkająca w jakimś miejscu, zespół domów o określonych cechach, 

drzewo określone poprzez swoją nazwę gatunkową … cokolwiek. W tym konkretnym przypadku są to 

określone przez nazwy gatunki mchów znalezionych na terenie MPN. Dalsze kolumny to po prostu 

współrzędne szerokości i długości geograficznej stanowisk, zapisane liczbowo w stopniach 

dziesiętnych.  

Przykładowe dane dla MPN mogą służyć w dalszym etapie do ćwiczeń. Pozostaje teraz uruchomić 

przeglądarkę , wybrać adres https://botany.pl/polbig i uruchomić oprogramowanie siatki. W 

następnym etapie wczytujemy własne lub próbne dane (przycisk Wybierz plik), wielkość kwadratów 

siatki (np. 2 km) i uruchamiamy program przyciskiem Wyślij. W oknie przeglądarki powinien ukazać 

się następujący widok:1 

                                                           
1 Jak już było powiedziane wcześniej elementami mogą być zbiorowiska jakiegoś gatunku roślin, słabo 
przemieszczających się zwierząt, zamieszkali w terenie ludzie o określonych cechach, gatunki drzew, tereny 
rekreacyjne, w zasadzie dowolnego typu elementy (nawet wsie, które też można opisać z pomocą pewnej ilości 
parametrów), które w jakiś sposób można powiązać z powierzchnią Ziemi. Nałożenie siatki na wybrany do 
analizy teren pozwalałoby na wykonanie prostego „różniczkowania” po samej liczności i rodzaju elementów lub 
grup, ale też po parametrach opisujących cechy tych elementów. W tym sensie metoda jest ogólna, bo 
właściwie ograniczona jedynie wyobraźnią i wiedzą osoby, która się nią posługuje. Aktualnie oprogramowanie 
PolBiG operuje licznością grup i elementów ułatwiając wizualizację badań terenowych. 

https://botany.pl/polbig


 

Górna linia umożliwia pobranie informacji zawartej w plikach KML lub DXF i dotyczącej 

umiejscowienia wszystkich wczytanych elementów w poszczególnych kwadratach siatki. Najłatwiej to 

zobaczyć pobierając plik KML i uruchamiając Google Earth. Nad terenem MPN wygenerowała się 

siatka o „oczkach” 2x2 km a w miejscach zaznaczonych pineską można bezpośrednio uzyskać 

informację, jakie i ile z wczytanych przez nas elementów „wpadły” do poszczególnych „oczek” (ryc. 

poniżej). Wyświetla się też wartość etykiety w zapisie numerycznym, określającej zapełnione 

elementami „oczko”. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że format kml buduje widok siatki 

korzystając z zapisu wartości współrzędnych geograficznych w układzie odniesienia WGS 84 w 

przeciwieństwie do wektorowego formatu dxf, który wykorzystuje własność zdefiniowanego przez 

nas prostokątnego układu współrzędnych PolBiG, gdzie oczka siatki są prostymi kwadratami o 

określonej z definicji wielkości (długość boku stopniowana jest binarnie). 

Przejdźmy teraz do formatu DXF. Link górnej linii umożliwia pobranie pliku wektorowego właśnie w 

tym formacie i podobnie jak poprzedni dotyczy umiejscowienia wszystkich wczytanych elementów w 

poszczególnych kwadratach siatki w trzech wersjach, jako punkty, kółka proste lub kółka 

zróżnicowane . 

 



Należy jednak pamiętać, że taki plik wczytujemy w momencie, kiedy obszar roboczy QGIS 

ustawiony jest w widoku odwzorowania prostokątnego. Najlepiej w zdefiniowanym przez nas 

wcześniej formacie, bo to gwarantuje widok oczek siatki w formie kwadratów. Inne znane dla Polski 

odwzorowania prostokątne, jak choćby ETRS89/Poland CS92 (EPSG:2180) dają bardzo podobny 

widok, choć wtedy oczka siatki binarnej są prostokątami (to, że to prostokąty jest jednak praktycznie 

niewidoczne na monitorze komputera). 

Pobrany plik DXF możemy wczytać bezpośrednio do nowo utworzonego projektu QGIS (Warstwa 

>Dodaj warstwę>Dodaj warstwę wektorową). Zobaczymy następujący widok (pamiętajmy by w oknie 

„Wybierz warstwy wektorowe do dodania… zaznaczyć wszystko i utworzyć automatycznie grupę -

zaznaczyć „Dodaj warstwy do grupy”): 

 

Zanim jednak ukaże się taki lub podobny obraz powinno pojawić się też ostrzeżenie, że utworzona 

grupa nie ma ustalonego układu współrzędnych (grupa widziana jest w wirtualnym, utworzonym 

czasowo układzie współrzędnych). Należy oczywiście to zrobić wybierając menu kontekstowe grupy 

(prawy przycisk myszki - Panel Warstwy i dalej Ustaw układ współrzędnych grupy). Siatka 

prawdopodobnie nam zniknie, wobec tego z tego samego menu kontekstowego wybieramy 

Powiększ do grupy (opcja na samej górze menu kontekstowego). Otrzymamy zdeformowany obraz 

siatki i elementów, bo widok ustawiony jest dla WGS 84. Musimy więc prawym dolnym przyciskiem 

wyboru układu współrzędnych wybrać nasz zdefiniowany już wcześniej układ prostokątny. Obraz 

siatki i elementów powróci do widoku kwadratów, kół i punktów, jak wyżej. 

Warto w tym momencie opisać co tak naprawdę widzimy. Po lewej stronie w panelu widoczna jest 

grupa złożona z trzech warstw: punktów, poligonów (kół) i linii siatki. Punkty umieszczone centralnie, 

podobnie jak poligony (których granicznym przypadkiem są widoczne koła), reprezentują obecność 

wczytanych elementów w poszczególnych oczkach siatki. Wielkość kół prostych dostosowana jest do 

wielkości kwadratu. Koła zróżnicowane dostosowują wielkość do liczności elementów w 

odpowiadających im kwadratach. Punkty poprzez ich właściwości w QGIS można dowolnie zmieniać  

(wielkość, kolor, grubość, krycie, obrys itd.). Szczególnie punkty można kształtować w dowolny 

sposób, zmieniając typ symbolu, kolorystykę, wprowadzając efekty specjalne, cieniowanie itd.  

Punkty i koła należy używać zamiennie wczytując odpowiednią warstwę z pliku DXF.  



W tym momencie możemy już przejść do etapu wstawiania pod siatkę wzorów map przygotowanych 

przez innych.2 Najprościej wykorzystać w tym celu mapę udostępnioną przez międzynarodowy 

projekt Open Data  - OpenStreetMap. Wystarczy w tym celu w panelu z lewej (Przeglądarka) rozwinąć 

XYZ Tiles, ukaże się poniżej dostęp do „kafelkowego” podglądu mapy całego Świata (klikamy 2 razy w 

OpenStreetMap). Ponieważ jednak QGIS nie zawsze radzi sobie z dowolną kolejnością wczytywania 

kolejnych warstw rozpocznijmy po prostu nowy projekt: 

 

To najwłaściwszy moment by poćwiczyć użycie przycisków znajdujących się pod menu górnym 

 

Nie będziemy opisywać ich użycia, bo każda z ikon opisana jest odpowiednim kontekstem, który 

ukazuje się, gdy nieco dłużej wskaźnik myszy zawiśnie nad konkretną ikonką. Zwracam tylko uwagę 

na najczęściej używane przyciski po prawej stronie – od zacienionej nieco dłoni. Warto je 

wypróbować sprawdzając jak działają, przybliżając, przesuwając, wybierając wycinek mapy „plusem” 

itd. Zauważmy, że bieżącym układem współrzędnych stał się WGS 84/Pseudo Mercator (EPSG:3857). 

Spróbujmy przybliżyć mapę do obszaru Polski a następnie zmienić układ współrzędnych na 

zdefiniowany przez nas. Widok nie powinien się specjalnie zmienić. Teraz wczytajmy nasz plik DXF 

pamiętając by ustalić w panelu Warstwy dla wczytanej grupy ten sam układ współrzędnych. Na tle 

mapy Polski powinny ukazać się wczytane warstwy w formie nałożonych na siebie kółek. Wystarczy 

przybliżyć warstwy lub po prostu powiększyć obraz do grupy z menu kontekstowego. Ukaże się widok 

podobny do poprzedniego, ale już z podkładem mapy bitowej, zbudowanej z warstw kafelek. W 

trakcie przybliżania widoku mapy warstwy kafelek muszą być automatycznie wymieniane na inne o 

wyższym stopniu szczegółowości rysunku. Ciekawe efekty wizualne możemy uzyskać ustalając krycie 

koloru wypełnienia kółek np. na 30% a kolor wypełnienia na intensywny. W wielu bowiem 

przypadkach, szczególnie kiedy wielkość kółek przekracza wielkość kwadratów może się zdarzyć 

sytuacja, w której większe kółko zakryje mniejsze. Wtedy efekt półprzezroczystości uwidoczni ten fakt 

ukazując także te ukryte stanowiska. 

                                                           
2 Zawsze pamiętajmy, że przygotowujemy podkład w układzie współrzędnych prostokątnych PolBiG , a dopiero 
potem wczytujemy warstwę z pliku DXF (czyli siatkę i np. kółka), która jest wtedy zgodna z podkładem. 



Powinniśmy uzyskać następujący (lub podobny, koła mogą zmieniać wielkość) efekt3: 

 

Można teraz taki obrazek wyeksportować: Z menu górnego wybieramy Projekt>Import/Eksport i  

dalej: eksport mapy jako obraz, plik PDF lub także wektorowy zapis do pliku DXF. Obraz można 

zapisać w wielu formatach bitowych, należy jednak pamiętać, że dla publikacji zdecydowanie 

zalecamy by zmienić rozdzielczość, która na początku ustalana jest na 96 dpi (np. na 300 dpi). Wtedy 

system QGIS pobierze odpowiednią warstwę kafelek dla określonego przez nas obszaru, który 

wybieramy wybierając warstwę (Wylicz z warstwy), także wg widoku aktualnego i ostatecznie 

wybierając interesujący nas obszar myszką (Rysuj z widoku mapy). Praca z wersją bitową ma tą 

zaletę, że łatwo można na takiej rycinie coś dorysować, choćby Paint-em. Kiedy jednak będziemy 

stosować podkłady wektorowe np. w formacie SHP, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie 

wybranie jako formatu eksportu zapisu wektorowego (PDF lub DXF). 

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia pojęcia Grupy4 uwidocznionej poniżej dwóch pierwszych wierszy w 

przeglądarce. Tych grup w rozpatrywanym przez nas przypadku uwidoczniło się aż 34. Oznacza to po 

prostu, że w przykładzie znajdowały się 34 różne nazwy tych elementów (w przykładzie różne gatunki 

mchów, samych gatunków było 170). Każdy z tych 34 linków zapisanych w formie nazw elementów 

pozwala na pobranie odpowiadającego nazwie pliku DXF, który po wczytaniu do QGIS zilustruje 

rozłożenie na badanym terenie elementów o dokładnie jednej nazwie. Może być więc i tak, że dla 

konkretnego kwadratu siatki może znaleźć się nawet i kilka elementów o tej samej nazwie. W 

analizowanym przykładzie to oznacza, że dla tego konkretnego kwadratu siatki znaleziono kilka 

stanowisk mchu o tej wybranej nazwie pliku DXF. Warto zatem w jakiś sposób zwizualizować tą 

własność plików Grupy. Np. tak, jak to opisano powyżej z pomocą miary wielkości promienia koła – 

im większe, tym większa ilość elementów jednego rodzaju w kwadracie. 

Warto zauważyć, że te wszystkie informacje, także symbole etykiet, udało się zawrzeć w pliku KML 

odczytywanym bezpośrednio w Google Earth. Tego rodzaju obrazy nie nadają się jednak do 

                                                           
3 Efekt wypełnienia kolorem można także uzyskać w przypadku kół i punktów. Intensywność koloru może być 
miarą liczności elementów przypadających na dany kwadrat. Ten efekt jest jednak mało wyrazisty, w programie  
zastosowano metodę powiększonego proporcjonalnie do liczności promienia koła. 
4 Uwaga! Proszę nie mylić tej Grupy dotyczącej nazw analizowanych elementów od grupy warstw w QGIS ! 



wykorzystania w publikacji naukowej, są natomiast dobrym sposobem dla zgrubnej orientacji w 

terenie czy też dla pokazu slajdów w trakcie wykładu. 

 

Przejdź do ostatniej części opisu programu pt.: Geoportal i inne przykłady 

Geoportal_inne.pdf

