
Список навчальних установ до яких 
ви належите. Натисніть Add Site –

додати ділянку



Заповніть першу форму: Site name – назва ділянки (має бути англійською і 
відображати суть спостережень. Наприклад, Phenology-01). Координати –
довгота і широта у десятих частинах градусів. Висота  у метрах. Якщо все 

правильно ваша ділянка має відображатися на карті.



Заповніть праву частину, а саме: оберіть тип ділянки. У нашому випадку
це Greening. Додайте коментарі (якщо вважаєте за потрібне), натисніть 

Add Plant, щоб додати рослину(и) , яку(і) будете вивчати.



Оберіть тип рослини: Tree (дерево) та рід і вид латиною. Наші об’єкти спостережень: Prunus cerasus (вишня 
звичайна) і Prunus tomentosa (вишня повстиста). Увага! Обидві рослини вже є на веб-сайті. Ви можете обрати 

як одну із них, так і обидві. На одну ділянку спостережень ви можете додати декілька дерев різного або одного 
виду, якщо всі вони розміщуються не далі,ніж 30 метрів одна від одної. Якщо дерева розміщуються далі ніж 30 
метрів одне від одного – потрібно створювати нову ділянку спостережень. Якщо ви додали декілька дерев, то 

потрібно вказати мітку (Label) як ви їх будете розрізняти. Наприклад, tree №1, тощо. Важливо! Якщо ваша 
ділянка це не вишневий сад, то для кожної рослини потрібно поставити галочку поряд з This plant is in the 

understory, що означає “Ця рослина у підліску”. Після цього натисніть Create Site. 



Після цього ви зможете за бажанням додати фотографії 
вашої ділянки і натиснути Update Site. Все! Ми створили 

ділянку фенологічних спостережень



Щоб почати вносити дані, 
натискаємо Data Entry Home



Ми повернулися на сторінку внесення даних. 
Натискаємо на назву своєї організації і бачимо перелік 
ділянок, які ви створили. 



Обираємо фенологічну ділянку (у мене вона називається Phenology_test). Зліва ми 
бачимо кнопки Edit Site, де ми можемо виправити/оновити інформацію про 

ділянку (однак додати нову рослину після створення ділянки вже не можна!), і 
Delete Site (видалити ділянку). Щоб додати нове спостереження натискаємо New 

observation.



Обираємо дату вимірювання



Обираємо тип спостережень, які ми зробили: Green Up
(озеленення) і номер вегетаційного циклу (у нашій 

широті – 1)



На кожному дереві ми обираємо лише одну гілку з 4 листками (див. Протокол 
спостереження за озелененням). Для кожного дерева і його 4 листків записуємо 

стадію: Dormant – спляча, Swelling – набухає, Budburst – розпускається, Length 
Measurable – можна виміряти довжину (тоді записуємо справа довжину листка в 

мм) і Lost - втрачена



Натискаємо Send Data



Ви можете переглянути, виправити чи доповнити свої минулі 
спостереження натиснувши Past observations




