
Spis Powszechny Stanowisk Barszczu Sosnowskiego
i Barszczu Olbrzymiego 2020

Poniżej  przedstawiamy pytania  merytoryczne  zawarte  w ankiecie  online.  Mogą one pomóc w przygotowaniu  się  do
wypełnienia formularza internetowego. 

Prosimy o niewypełnianie ankiety w wersji papierowej i niewysyłanie jej pocztą ani mailem. Ze względu na przyjętą 
metodykę badań, jedyną formą zbioru danych jest ankieta w wersji online. 

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, prosimy  kontakt: serwis@barszcz.edu.pl

INFORMACJE O STANOWISKU

Uwaga - dla każdego znanego Ci miejsca występowania barszczy wypełnij  osobną ankietę, podając w niej charakterystykę dla
danego stanowiska.  Sprawdź, co rozumiemy przez  stanowisko.  Po wypełnieniu jednej  ankiety,  pojawi  się możliwość dodania
kolejnych.

Czy na terenie znajdującym się w obrębie Twojej działalności występują albo występowały w przeszłości 
(w ciągu ostatnich 10 lat) kaukaskie barszcze (Sosnowskiego lub Mantegazziego)? (wybierz jedną odpowiedź)

 tak 
 nie 
 brak danych

Wybierz województwo, a potem gminę, na terenie której znajduje się opisywane stanowisko barszczy  
(wybór z rozwijalnej listy)

Rodzaj gminy  (wybór z rozwijalnej listy)

Miejscowość (pole do wpisania)

Współrzędne GPS (pole do wpisania)

Zdjęcia (pole do wklejenia)

Od kiedy kaukaskie barszcze występują (dotyczy obecnych stanowisk) albo występowały (dotyczy byłych stanowisk)
na wskazanym terenie? (wybierz jedną odpowiedź)

 przed latami 70-tymi
 od lat 70-tych
 od lat 80-tych
 od lat 90-tych 

 od lat 2000-2010
 od lat 2011-2013
 po 2013 r.
 brak danych

Źródło pojawienia się barszczy na tym terenie (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

 pozostałość po niegdysiejszej uprawie rolnej
 pozostałość po niegdysiejszej uprawie ozdobnej
 nasiona zostały przyniesione przez wody rzeki
 nasiona zostały przyniesione wraz z transportem wzdłuż dróg

 nasiona zostały przyniesione razem z masami ziemi
 nasiona zostały przyniesione wraz z odpadami
 źródło nieznane
 inne

Do kogo należy grunt, na którym znajduje się obecnie albo znajdowało się w przeszłości opisywane stanowisko? (wybierz 
jedną odpowiedź)

 tereny prywatne
 tereny państwowe
 tereny prywatne i państwowe

Liczebność stanowiska  (wybierz jedną odpowiedź)

 do 10
 11-100
 101-500

 501-1000
 powyżej 1000
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Powierzchnia stanowiska  (wybierz jedną odpowiedź)

 1 - 100 m2 (mniej niż 1 ar)
 101 - 10 000 m2 (1 ar – 1 ha)

 10 001 - 100 000 m2 (1 – 10 ha)
 powyżej 100 000 m2 (powyżej 10 ha)

Forma użytkowania gruntu (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

 otoczenie szlaków komunikacyjnych (dróg, ścieżek, torów 
kolejowych itp.) 

 otoczenie cieków wodnych (rzek, potoków, rowów 
melioracyjnych itp.) 

 otoczenie zbiorników wodnych (stawów, jezior itp.) 
 pole uprawne lub jego obrzeże 
 łąka 
 nieużytek 

 otoczenie śródpolnych zadrzewień 
 las lub jego obrzeże 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 tereny zabudowy usługowo-przemysłowej 
 zieleń miejska (park, zieleniec, trawnik itp.) 
 ogródki działkowe 
 inne

Czy w ciągu ostatnich 10 lat były prowadzone zabiegi mające na celu eliminację lub ograniczenie gatunku? (wybierz jedną 
odpowiedź)

 tak
 nie
 brak danych

Jeśli tak, to jakie? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

 opryski chemiczne 
 iniekcje chemiczne 
 mazakowanie 
 przecinanie szyi korzeniowej 
 ścinanie kwiatostanów 

 wykopywanie 
 wykaszanie 
 brak danych 
 inne 

Kto był wykonawcą tych zabiegów?* (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

 firma prywatna 
 pracownicy podmiotu zlecającego zwalczanie (np. w 

przypadku nadleśnictwa – leśnicy, urzędu gminy – pracownicy 
gminni itd.) 

 strażacy 
 brak danych 
 inny podmiot 

Jaki był ich całościowy koszt? (pole do wpisania)

Przeprowadzone zabiegi zwalczania oceniam jako: (wybierz jedną odpowiedź)

 bardzo skuteczne – stanowisko zostało trwale zlikwidowane 
 średnio skuteczne – liczebność lub powierzchnia stanowiska 

została ograniczona, ale nie wszystkie rośliny zostały trwale 
zlikwidowane 

 nieskuteczne – liczebność lub powierzchnia stanowiska jest 
taka sama jak przed zwalczaniem albo wzrasta 

Jakie skutki uboczne zwalczania barszczy zostały zaobserwowane? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

 negatywny wpływ na lokalną florę
 negatywny wpływ na lokalną faunę 
 negatywny wpływ na stan wód

 zwiększenie stopnia rozprzestrzeniania się barszczy
 nie zaobserwowano skutków ubocznych
 inne

Dodatkowe informacje dotyczące zwalczania (pole do wpisania)

Jakie szkody powodowane przez barszcze zostały zaobserwowane w związku z ich obecnością na wskazanym terenie? 
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

 obrażenia u ludzi 
 obrażenia u zwierząt domowych/hodowlanych 
 zarastanie łąk i pastwisk 
 zarastanie terenów objętych ochroną przyrody (np. NATURA 

2000) 
 zarastanie terenów objętych ochroną konserwatora zabytków 

 zarastanie poboczy dróg lub ograniczanie widoczności przy 
drogach 

 utrudnianie zabiegów agrotechnicznych 
 zmniejszenie atrakcyjności turystycznej 
 zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej 
 brak odnotowanych szkód 
 inne 

Jak oceniasz przebieg inwazji w opisywanym miejscu? (wybierz jedną odpowiedź)

 od początku istnienia stanowiska jego liczebność lub powierzchnia maleje
 od początku istnienia stanowiska jego liczebność lub powierzchnia utrzymuje się na tym samym poziomie
 od początku istnienia stanowiska jego liczebność lub powierzchnia wzrasta
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