
Uczestnicy projektu BEAGLE powinni zarejestrować
 

następujące  fazy 
fenologiczne drzewa:

•
 

Rozwijanie się
 

pąków na drzewie

•
 

Pojawienie się
 

pierwszych kwiatów 

•
 

Drzewa mają
 

pierwsze liście

•
 

Owoce są
 

dojrzałe
 

( lub gdy nasiona są
 

w pełni rozwinięte)

•
 

Wszystkie liście są
 

brązowe lub żółte
 

(pełne zabarwienie jesienne)

•
 

Liście zaczynają
 

spadać
 

z drzew.
 

Ta fenofaza może rozpocząć
 

się
 

w tym 

samym czasie co zmiana koloru liści.



Rozwijanie się
 

pąków na drzewie

Kiedy pąki wyglądają

 
jak 

 ten – jest nieco za 

 wcześnie na 

 rejestrowanie danych.

Ta fenofaza powinna być

 zarejestrowana w tym 

 momencie.

Ten moment jest nieco 

 za późny do rejestracji, 

 ale wciąż

 
można to 

 zrobić.

Photo Credits (From Left to Right): 1 ‐

 

Martin LaBar; 2 – axelkr; 3 – withrow.  All on www.flickr.com

http://www.flickr.com/


Pojawienie się
 

pierwszych kwiatów.

Gdy płatki kwiatu 
otworzą

 
się

 wystarczająco, aby móc 
zobaczyć

 
jego wnętrze

Dotyczy to kasztanowca 
zwyczajnego, jarzębiny 
oraz lipy. 

Photo Credits: CaptPiper.  All on www.flickr.com

http://www.flickr.com/


Drzewa mają
 

już
 

swoje pierwsze liście

Jeżeli nie 
 można 

 zobaczyć
 pełnego 
 kształtu liścia 

 jest  za 
 wcześnie na 

 odnotowanie 
 tej fazy.

Ten liść
 

ma 
 już

 rozpoznawa
 

‐
 lny kształt, 

 można więc 
 już

 odnotować
tę

 
fazę

 fenologiczną

Liście są
 

w pełni otwarte i ich kształt jest rozpoznawalny (nawet jeśli liść
 

nie osiągnął
 jeszcze pełnego rozmiaru).

Photo Credits (From Left to Right): 1 – ting in PVB; 2 – mooglove.  All on www.flickr.com

http://www.flickr.com/


The Leaves

Dąb
(Quercus

 
sp.)

Buk
(Fagus

 
sylvatica)

Kasztanowiec 
 zwyczajny(Aesculus

 hippocastanum)

Brzoza
(Betula

 
sp.)

Jarząb pospolity
(Sorbus

 
aucuparia)

Lipa
(Tilia

 
sp.)



Owoce są
 

dojrzałe, lub gdy nasiona są
 

w pełni rozwinięte.

Z pośród 
wybranych 
gatunków, tylko 
jarzębina ma 
jagody (powinny 
być

 
już

 
czerwone). 

Reszta gatunków 
ma nasiona, które 
powinny być

 w pełni rozwinięte 
i rozpocząć

 spadanie z drzew. 

Photo Credits (From Left to Right): 1 – Tim Green aka

 

atoach; 2 –

 

bbusschots.  All on www.flickr.com

http://www.flickr.com/


Wszystkie liście są
 

brązowe lub żółte

To drzewa nie mają
 

jeszcze 
 pełnego zabarwienia jesiennego –

 jest za wcześnie na rejestrację.

Wszystkie 
liście mają

 zabarwienie 
jesienne. 
Można 

rejestrować
 fenofazę.

Photo Credits (From Left to Right): 1 –

 

anslatadams; 2 – snakeeyes‐man.  All on www.flickr.com

http://www.flickr.com/


Liście zaczynają
 

spadać
 

z drzew

Pierwsze gałązki stają
 się

 
gołe. Należy 

zauważyć, że liście 
mogą

 
zacząć

 
opadać, 

zanim zmienią
 

kolor. 

Photo Credits: Simon Ward, Field Studies Council, UK



To tyle! Kiedy zbierzesz dane zapisz je na 
stronie www.beagleproject.org. Będziesz mógł

 porównać
 

wyniki swoich obserwacji z danymi 
z różnych krajów Europy.

http://www.beagleproject.org/


Realizacja projektu BEAGLE w Polsce 
objęta jest patronatem portalu Zielona Lekcja
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