
 

 

 

 

 

 

Przewodnik do pracy z aplikacją mobilną i portalem AMUNATCOLL  

w ramach akcji „Nie-boska ambrozja” 

 

Poznań 2021 r. 

 

 



1. Organizacja pracy z aplikacją mobilną i portalem AMUNATCOLL 

Krok 1 

Pobierz i zainstaluj w swoim smartfonie lub tablecie darmową aplikację mobilną 

AMUNATCOLL ze sklepu Google Play lub App Store. W tym celu wykorzystaj 

bezpośrednie linki lub kody QR do aplikacji mobilnej AMUNATCOLL 

 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pcss.amunatcoll.mobile 

 

Apple App Store: https://apps.apple.com/pl/app/amunatcoll/id1523442673 

 

 

Krok 2 

Załóż nowe konto użytkownika w portalu AMUNATCOLL pod adresem 

https://amunatcoll.pl/ (rekomendujemy skorzystanie z klasycznego sposobu 

zakładania konta). 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pcss.amunatcoll.mobile
https://apps.apple.com/pl/app/amunatcoll/id1523442673
https://amunatcoll.pl/


Krok 3 

Zaloguj się na swoim koncie i dołącz do zespołu ‚Ambrozja Poznań 2021’ poprzez 

kliknięcie na link i zaakceptowanie komunikatu: 

https://rhus-76.man.poznan.pl:3000/team/application/210/3323710/ 

 

 

 Krok 4 

Na Twoim koncie („Mój Amunatcoll” -> „Moje zespoły”) możesz zobaczyć informację 

o dołączeniu Cię do Zespołu „Ambrozja Poznań 2021”. 

 

 

W ten sposób jesteś przygotowana/przygotowany do pracy w terenie! 

 

 

 

 

 

https://rhus-76.man.poznan.pl:3000/team/application/210/3323710/
https://rhus-76.man.poznan.pl:3000/team/application/210/3323710/


 

2. Praca z aplikacją mobilną i portalem AMUNATCOLL 

Krok 1 

Uruchom aplikację mobilną i zaloguj się używając tych samych danych jak przy 

logowaniu do portalu. 

 

 

Krok 2 

Z menu rozwijalnego w lewym górnym narożniku okna aplikacji wybierz opcję 

„Projekty” (nie masz na liście jeszcze żadnego projektu). Następnie na dole okna kliknij 

ikonkę „plus” i dodaj nowy projekt. Nowy projekt nazwij Ambrozja Poznań 2021. 

 

 

 

 



Krok 3 

Z listy dostępnych atrybutów wybierz następujące: Typ obserwacji/zbioru, Siedlisko, 

Lokalizacja, Szerokość geograficzna, Długość geograficzna, Data, Autor 

obserwacji/zbioru, Numer obserwacji/zbioru, Notatka, Nazwa gatunkowa. To już 

wszystko - możesz zapisać projekt. 

 

 

 

Krok 4 

Wejdź do projektu z listy Twoich projektów i dodaj w terenie pierwszą obserwację 

poprzez kliknięcie „plusa” w dolnym prawym narożniku okna aplikacji. Następnie 

uzupełnij atrybuty w szablonie obserwacji. Atrybuty długość i szerokość geograficzna, 

data oraz autor obserwacji/zbioru uzupełniane są automatycznie, ale zawsze możesz 

je edytować np. dodać drugą osobę do autora obserwacji/zbioru. Jeśli nie jesteś 

pewna/pewny w jaki sposób uzupełniać dany atrybut możesz skorzystać z opcji 

podpowiedzi ukrytej po prawej stronie okienka atrybutu w ikonce „i”.  

Pamiętaj, aby do obserwacji dodać jedno lub kilka zdjęć dokumentowanego okazu 

ambrozji – ikonka Aparatu fotograficznego na górze okna aplikacji. 

Jeśli uzupełniłaś/uzupełniłeś atrybuty i wykonałaś/wykonałeś zdjęcia możesz kliknąć 

„Zapisz” na dole okna aplikacji. 



 

Krok 5 

Wyeksportuj swoje obserwacje terenowe do Twojego konta użytkownika w portalu 

AMUNATCOLL po każdym dniu pracy w terenie nawet, jeśli zebrałaś/zebrałeś tylko 

kilka obserwacji stanowisk ambrozji lub innych gatunków roślin, które przypominają 

ambrozję, ale nie jesteś pewna/pewny. W tym celu kliknij na ikonkę „chmurki ze 

strzałką w górę” w górnej części okna aplikacji. Następnie pojawi się komunikat, który 

należy zaakceptować. Po udanym eksporcie zobaczysz po lewej stronie na liście 

obserwacji „czarną chmurkę z fajką”. 

 

 



Krok 6 

Teraz możesz zalogować się do swojego konta w portalu i obejrzeć Twoje obserwacje 

terenowe oraz wykonać w nich ewentualne poprawki np. poprawić literówki czy 

zmienić nazwę gatunkową rośliny. 

Aby wykonać te działania wybierz z menu rozwijalnego „Mój AMUNATCOLL” → „Moje 

obserwacje” i w ich zawartości zobaczysz projekt Ambrozja Poznań 2021. Wejdź do 

tego projektu i przeglądaj listę Twoich obserwacji. Możesz je edytować klikając w 

ikonkę „ołówka”. 

 

 

 

3. Przydatna pomoc 

W razie problemów z korzystaniem z aplikacji mobilnej i portalu AMUNATCOLL lub 

kłopotów z rozpoznawaniem ambrozji skorzystaj z formularza zapytań w portalu 

znajdującego się w linku: 

https://rhus-76.man.poznan.pl:3000/kontakt/ 

Polecamy również zapoznanie się z klipem opisującym zastosowanie aplikacji 

mobilnej do kartowania nawłoci kanadyjskiej, przygotowanym przez studentów Sekcji 

BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM: 

https://www.youtube.com/watch?v=G4-EWSizbxc 

Życzymy przyjemnej pracy z narzędziami AMUNATCOLL IT! 

Bogdan Jackowiak, Łukasz Grewling, Maciej Nowak 

https://rhus-76.man.poznan.pl:3000/kontakt/
https://www.youtube.com/watch?v=G4-EWSizbxc

