
 

 
 

ВВеесснняяннаа  ккааммппааннііяя  22001199  ННооввииннии  
 

Шановні спостерігачі за деревами, 
 

Завдяки вам, весняна фенологічна кампанія мала великий успіх! Ви поділилися 
майже 300 повідомленнями з фотографіями та результатами в дискусійному форумі, 
а також завантажили 2500 спостережень до бази даних GLOBE (GLOBE database). І 
це ще не все. Ви перетнули межі та мовні бар'єри, щоб створити 37 груп співпраці: 

обмінялися спостереженнями, познайомилися один з одним і планували 
дослідження, а також особисті зустрічі. 

Ви створили 25 прекрасних відео (25 beautiful videos), про вас і ваші спостереження 
за деревом. 

Вітаємо всіх! Ми сподіваємося, що кожен з вас дізнався щось нове і насолоджувався 
новою дружбою. Ми просимо Вас заповнити коротку анкету до 30 червня (short 

feedback form). 

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами восени - кампанія «Спостереження за 
деревом» продовжується! 

 

Усім гарного літа та відпочинку! 
 

Dana, Bára, Lenka 

GLOBE Europe and Eurasia Region Coordination Office 
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ССппііввппррааццяя  ттаа  ззннааччккии  ззаа  ввннеессеенннняя  ддаанниихх 

 
Під час кампанії ви мали можливість отримати два значки:   

Внесення даних - завантаження даних для щонайменше одного дерева в базу 
даних GLOBE 

Співпраця - Для спільного використання: 
1) Зображення вашого дерева без листків, 
2) Дата розпукування бруньок, 
3) Зображення вашого дерева з листками   

 

Значки можна знайти на сторінці школи на веб-сайті GLOBE (у розділі Про і 
Контакти GLOBE website ). Якщо ви виконали умови, але ви не бачите значки на 
своїй сторінці, будь ласка, напишіть нам  lenka.kleger@terezanet.cz 

 

AAccttiivviittyy  55  --  ЗЗааввддаанннняя  55   
 

Завдання 5 - це ваша добровільна домашня 
робота на канікулах.  
Це просто: порівняйте листя вашого дерева з 
листям інших дерев і чагарників. Які відмінності 
ви бачите? Які запитання виникають при 
порівнянні? 

Створіть палітру різних відтінків зеленого. 
Скільки відтінків ви знайшли? 

 

 
Щоб отримати більше інформації відвідайте сторінку Кампанії Campaign 

website  або звертайтеся до координатора Ленки Клегер (Lenka Kleger, 

lenka.kleger@terezanet.cz).  
  

Також потрібні матеріали та інформацію ви можете знайти на українській сторінці 
програми GLOBE https://nenc.gov.ua/globe/ або отримати підтримку за адресою 
globeukraine@nenc.gov.ua  
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