Instrukcja użytkowania modułu
Rybołówstwo śródlądowe
Kolejnym modułem, który chcemy Państwu zaprezentować, jest moduł Rybołówstwo śródlądowe. W
module tym zostały zgromadzone informacje dotyczące rybołówstwa na terenie województwa
dolnośląskiego.

Mocą rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie
ustanowienia obwodów rybackich z dnia 06 stycznia 2004 r. teren województwa dolnośląskiego
podzielono na 51 obwodów zgrupowanych w 11 okręgów. Moduł prezentuje ten podział wraz z
informacją o nazwie i uprawnionym do rybactwa.

1. Na pasku narzędzi po prawej stronie ekranu należy kliknąć przycisk Inne moduły i wybrać moduł
Rybołówstwo śródlądowe (By to zrobić przewiń listę modułów w dół).

2. Po wybraniu modułu w oknie przeglądarki pojawia się nowa mapa przedstawiająca podział
województwa dolnośląskiego na okręgi i obwody rybackie wraz z ich nazwami .

Poruszanie się po mapie, wyszukiwanie obszarów lub obiektów oraz ich identyfikację umożliwiają
Narzędzia nawigacji znajdujące się po prawej stronie ekranu.
Zawartość mapy

Pasek narzędzi nawigacji

Przeglądanie treści Zawartość mapy oraz obsługa narzędzi nawigacji omówione zostały w instrukcji: Użytkowanie modułu
Mapa topograficzna województwa. Wszystkie instrukcje dostępne pod adresem:
http://wgik.dolnyslask.pl/web/start/geoportal/do-pobrania

3. W pasku narzędziowym Zawartość mapy (lewa strona ekranu) pojawiły się nowe zasoby danych,
które są dostępne w omawianym module. Są to:

Topografia
Okręgi i obwody rybackie
Podkład
Ortofotomapa (2006 i 2010)

Topografia – warstwa referencyjna, opracowana na podstawie Bazy Danych Obiektów
Topograficznych.

Pomaga zlokalizować się w interesującym nas rejonie mapy. Składa się z warstwy dróg, hydrografii,
budynków wraz z punktami adresowymi oraz nazewnictwa.

Okręgi i obwody rybackie - przedstawia podział województwa na okręgi i obwody rybackie wraz z
informacją o ich nazwach i uprawnionych do rybactwa.

Obwód rybacki - podstawowy obszar wodny w podziale publicznych powierzchniowych wód
śródlądowych w Polsce. W obwodzie rybackim uprawnionym do rybactwa może być tylko jedna osoba
fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Aby przejść do przeglądania obwodów i okręgów rybackich w oknie Zawartość mapy zaznaczamy
warstwę Okręgi i obwody rybackie.

Ortofotomapa - mapa powstała w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych,
prezentująca w rzeczywisty sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu;

Aby uzyskać dodatkowe informacje dla dowolnie wskazanej lokalizacji na powierzchni mapy należy
skorzystać z narzędzia identyfikacja

, który dostępny jest na pasku narzędzi nawigacji.

Po wyborze narzędzia i kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybrane miejsce ukaże się okno
dodatkowych informacji.

