
Adatlekérdezés az OpenBioMaps 

felületen

Összeállította:

Bércesné Mocskonyi Zsófia



Belépés az OpenBioMaps felületre

http://dinpi.openbiomaps.org/projects/dinpi/



Adatok lekérdezése fajra



Adatok lekérdezése fajra



Lekérdezett adatok attribútumainak 

megtekintése

Az oldalt lejjebb gördítve megtekinthetjük a lekérdezett adatokhoz tartozó információkat.

A lekérdezett adatokhoz kapcsolódó 
adattábla megtekintésének módjai



Adatok lekérdezése egyéb attribútumra

További szöveges szűrők is 

kiválaszthatók a lenyíló listából

Az itt kiválasztott attribútum értékek 

újabb panelként jelennek meg a 

szöveges szűrők között



Adatok lekérdezése területre

Rajzoljuk körbe a lekérdezni kívánt 

területet a fenti eszköz segítségével

1.

2.

Kattintsunk a „Kérdés” 

gombra



Lekérdezett adatok attribútumainak 

megtekintése

Az oldalt lejjebb gördítve megtekinthetjük a lekérdezett adatokhoz tartozó információkat.



Adatok lekérdezése saját geometriára

Az alábbi legördülő menü „Beállítások” 

pontja segítségével navigáljunk a profil 

oldalunkra



Itt lehetőségünk van saját geometriát feltölteni, 

amivel később lekérdezést tudunk indítani.

Adatok lekérdezése saját geometriára

Fontos, hogy a feltöltött geometria csak 1 poligont 

tartalmazzon! Feltöltéskor a rendszer minden 

poligont külön geometriaként értelmez!

Válasszuk ki a feltöltendő 

állományt, majd nyomjunk 

a „Feltöltés” gombra! 

(Shape esetén a zárójelben 

felsorolt fájlokat.) 



Adatok lekérdezése saját geometriára

A saját geometriák menüpontra kattintva tudjuk 

elérni a feltöltött geometriákat kezelő felületet.

Itt tudjuk beállítani, hogy a feltöltött geometria 

látható legyen a  térképi felületen.

Beállítható a feltöltött 

geometria elérhetősége is 

(privát vagy publikus).

Ugyanitt tudjuk törölni is az 

egyes feltöltéseket.



A térképi felületre visszatérve, a Térbeli lekérdezés panelen ki tudjuk választani a 

feltöltött geometriánkat, majd a „Kérdés” gombra kattintva lekérdezhetjük a 

geometria által érintett adatokat.

1.

2.

Adatok lekérdezése saját geometriára



Adatok lekérdezése helyrajzi számra

Helyrajzi szám keresése:

először a települést adjuk meg, majd 

a feljövő listából válasszuk ki a 

keresett helyrajzi számot



Lekérdezett adatok letöltése

A lekérdezett adatok  a „Mentés, 

megosztás és könyvjezők”  

menüpontra kattintva letölthetők csv, 

vagy gpx formátumban.

.csv – QGIS-be behívható, teljes adattartalommal rendelkező formátum

.gpx – GPS-re tölthető formátum (fajnév és egyedszám adatokat tartalmaz)



A letöltött csv fájl behívása QGIS projektbe

A megjelenített állomány csak egy ideiglenes fájl lesz! Ha vektoros állományként szeretnénk 

használni, akkor az Export funkciót használjuk!


