
Geoportal i inne przykłady wykorzystania dostępnych danych 

 

Teraz możemy zająć się innymi rodzajami dostępnych podkładów do wykorzystania. Poza 

najłatwiejszym do wykorzystania OpenStreetMap, polski Geoportal udostępnia całkowicie 

bezkosztowo (mamy nadzieję, że to się nie zmieni) na swoich serwerach podkłady map bitowych w 

technice kafelkowania techniką WMS i WMTS. Pierwsza z tych technik tworzy odpowiednie kafelki w 

sposób dynamiczny na bieżąco, co obciąża serwer udostępniający dane. Powoduje to dużą 

bezwładność w interakcji z serwerem i długi czas oczekiwania na wynik, choć być może wynik jest 

bardziej aktualny. Drugi sposób (WMTS) udostępnia dane kafelek już przygotowane uprzednio. 

Dlatego to drugie rozwiązanie jest dużo szybsze. 

Spróbujmy zatem utworzyć pierwsze takie połączenie techniką WMTS. Tworzymy nowy dokument w 

QGIS, przechodzimy do panelu Przeglądarka, zaznaczamy prawym przyciskiem WMS/WMTS i 

tworzymy nowe połączenie: 

 

W miejsce URL należy wstawić dokładnie taki zapis: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/HypsometryAndShadedRelief?

service=WMTS&request=getcapabilities 

Resztę parametrów ustawiamy tak, jak na rycinie powyżej. Po zatwierdzeniu OK opcja WMS/WMTS 

rozwinie się w pierwszą możliwość Cieniowanie i hipsometria. Po dalszym rozwinięciu klikamy dwa 

razy w ISOK_CienHipso a na obszarze roboczym programu powinna ukazać się kolorowa mapa Polski 

zbudowana z kafelek o odpowiedniej rozdzielczości. Narzucimy teraz na tą mapę widok granic 

województw i granicę Polski co nauczyliśmy się robić poprzednio i w efekcie nasz obrazek powinien 

pokazać się taki jak poniżej:1 

                                                           
1 Warto zauważyć, że teraz automatycznie zmienił się nasz układ współrzędnych na Poland CS92 (EPSG:2180). 
Jest to prostokątny układ współrzędnych a kafelki w tym układzie są prostokątami co ułatwia ich wyświetlanie. 



 

Nie ma żadnych przeszkód, by przejść do zdefiniowanego przez nas układu współrzędnych, który 

także jest prostokątny, zróbmy to więc a następnie wczytajmy plik DXF wygenerowany z 

przykładowych danych MPN, pamiętając o ustawieniu układu współrzędnych całej grupy z pomocą 

menu kontekstowego, na zdefiniowany przez nas układ dla siatki PolBiG. Obrazek będzie np. taki: 

 

… jeżeli powiększyliśmy widok do obszaru widoku wczytanej uprzednio grupy warstw. 



To oczywiście tylko przykład możliwości współpracy QGIS z polskim Geoportalem. Pełna informacja o 

różnych sposobach połączenia z serwerami dostępowymi tej firmy zawarta jest na stronie 

https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms# 

Jedna tylko uwaga techniczna. Linki podane na tej stronie w przypadku definiowania połączenia 

WMTS z QGIS muszą być uzupełniane w sposób następujący: 

?service=WMTS&request=getcapabilities 

Usługa WMS nie wymaga zmian w URL w trakcie tworzenia definicji połączenia2. 

Tego typu podkład jak cieniowanie z hipsometrią, ukazujący plastycznie ukształtowanie terenu jest 

atrakcyjny np. dla botaników, dobrze jest jednak dodatkowo nałożyć na ten widok położenie wiosek 

czy miast, płynące rzeczki czy niewielkie nawet jeziorka lub stawy. Kilka takich spakowanych plików w 

formacie SHP udostępnimy w linkach na końcu tej strony, warto jednak wiedzieć, że w bardzo 

prostym formacie tekstowym CSV można samemu zbudować warstwę opisującą położenie 

dowolnego obiektu (np. położenie domów, miast czy wsi). Uruchamiamy najprostszy edytor tekstowy 

i zapełniamy kolejne wiersze w sposób następujący: 

NAZWA, LATITUDE, LONGITUDE 

Malastów, 49.580757, 21.265322 

Ropica Górna, 49.601864, 21.226550 

Dragaszów, 49.588166, 21.265254 

Bartne, 49.566103, 21.327411 

Gładyszów, 49.524525, 21.270832 

Wołowiec, 49.519056, 21.352727 

Świerzowa Ruska, 49.551381, 21.401928 

Nowy Żmigród, 49.604088, 21.523488 

I dalej w podobny sposób, gdzie współrzędne geograficzne WGS 84, w wersji zapisu dziesiętnego 

można przepisać choćby z Google Earth. Zapisujemy plik z końcówką CSV i wczytujemy z menu- 

Warstwa>Dodaj warstwę>Dodaj warstwę tekstową CSV… Plik jawnie zgodny jest z formatem WGS84.  

Należy pozostawić ustawienia wstępne pamiętając, że LONGITUDE odpowiada współrzędnej 

kartezjańskiej X (być może należy to ustawić). Od razu jednak należy ostrzec użytkownika pakietu 

QGIS: wczytanie takiego pliku do istniejącej wersji obszaru roboczego czasami sprawia kłopoty mimo 

formalnej zgodności układów współrzędnych. Niekiedy dobrze jest rozpocząć od początku nowy 

projekt uruchamiając program QGIS całkowicie od nowa. Także w tym przypadku najlepiej właśnie 

tak postąpić, a więc przykładowo wczytać jako pierwszy podkład, następnie granice województw i 

całej Polski, w dalszej kolejności nasze opracowane wsie, które na tle mapy powinny ukazać się jako 

małe kropeczki. Dopiero teraz zmieniamy układ współrzędnych całości przyciskiem w dolnej prawej 

części okna z EPSG: 2180 na zdefiniowany przez nas PolBiG i w końcu przykładowo wczytujemy plik 

DXF jako grupę mchów o nazwie Dicranum scoparium ustawiając jej układ współrzędnych na ten 

sam, przez nas zdefiniowany PolBiG. Teraz już możemy przybliżyć widok naszej grupy przez menu 

kontekstowe – Przybliż do grupy. Jeżeli chcemy, by widoczne małe kropki oznaczające miejsca wsi 

miały też doczepione swoje nazwy to zaznaczając w panelu „Warstwy” naszą wczytaną nazwę wsi 

(mpn_wsie) lub po prostu klikając dwa razy dochodzimy w oknie właściwości warstwy do opcji 

ustawień Etykiet. Zamieniamy „Brak etykiet” na „Etykiety proste”. Okno zmienia się w ten sposób, że 

pozwala na wybór wielu opcji - Wybieramy „Etykietuj” i zaznaczając „Nazwa”. To wystarcza w 

zasadzie, choć można zmienić dodatkowo styl liternictwa, kolor, wielkość itd. Poprzestańmy jednak 

na początek na najprostszym rozwiązaniu. Widok będzie mniej więcej taki po Zastosuj i OK: 

                                                           
2 Stan na 29 marca 2020 r.: Do Geoportalu dostęp ma dla każdy, usługa jest w pełni darmowa. 

https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms


 

Wsi w obrębie MPN jest oczywiście więcej, wybrana została jedynie ta część obszaru, gdzie zmieściły 

się te, wypisane w pliku CSV. Jak widać powyżej, akurat gatunek Dicranum Scoparium jest jednym z 

bardziej popularnych na terenie MPN, ten widok nie oddaje jednak ilości stanowisk tego gatunku 

znalezionych w poszczególnych kwadratach 2x2 km. Wszelkie efekty ilościowe można oczywiście 

uzyskać wczytując na uzyskany podkład odpowiednią warstwę wektorową, tj. używając możliwości 

jakie daje zaproponowany tutaj program. Także zmieniając binarnie zagęszczenie siatki, bo jest to 

jeden ze sposobów na wizualne zaobserwowanie zmienności liczności grup i ich elementów w 

badaniach terenowych. 
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