
Raport Wstępny

 ▶ Raport Wstępny stanowi  zakończenie II  Etapu akcji, 
obejmującego zbiór danych od podmiotów 
odpowiedzialnych,  w tym od jednostek samorządowych
i instytucji, które są zarządcami terenów zasiedlanych przez 
kaukaskie barszcze.  Wraz z p▶ ublikacją Raportu Wstępnego 
przechodzimy do III  Etapu spisu – gromadzenia dodatkowych 
danych służących weryfikacji zgłoszeń o stanowiskach  oraz 
umożliwiających ocenę lokalnego zaawansowania inwazji.

  ▶ Dzięki temu w pierwszym kwartale 2013 roku  będziemy 
mogli opublikować Raport Końcowy wraz z ogólnodostępną 
Mapą Rozmieszczenia Stanowisk Barszczu Sosnowskiego
i Barszczu Olbrzymiego w Polsce 2012.

Dlaczego Raport Wstępny?Dlaczego Raport Wstępny?
 ▶ ZASIĘG INWAZJI: Nie ma już województw wolnych od inwazji kaukaskich barszczy. Blisko 1/5 

gmin w Polsce ma na swoim terenie populacje tych gatunków.  ▶ CO SIĘ DZIEJE Z BARSZCZEM? 
Liczba informacji o stanowiskach kaukaskich barszczy w Polsce jest ponad 100% większa niż 
dotychczasowa w naszych bazach! Wysoki przyrost liczby nowych informacji może być efektem 
skuteczniejszych metod zdobywania danych. Zapewne część (ok. 15%) tych informacji to fałszywe 
alarmy lub obserwacje niemożliwe do weryfikacji. Niektóre dane mogą dotyczyć stanowisk, które 
istnieją  od dawna, ale nie były szerzej znane. Pominmo tego jest bardzo prawdopodobne, że 
następuje szybki, wykładniczy wzrost liczby stanowisk kaukaskich barszczy w Polsce.

 ▶ CO ROBIĆ? Działania stosowane przez osoby i podmioty odpowiedzialne za tereny objęte 
inwazją najczęściej nie przynoszą oczekiwanych skutków. Potrzeba badań nad efektywnością
i koordynacją dostępnych metod zwalczania. Większość podmiotów, które udostępniły informacje
o skali inwazji kaukaskich barszczy na swoim terenie, traktuje tę kwestię jako poważny problem
i potrzebuje pomocy w walce z nimi.

Pierwsze WnioskiPierwsze Wnioski

  ▶ Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o Spisie Powszechnym Barszczu Sosnowskiego
i Barszczu Olbrzymiego oraz publikowania niniejszego Raportu Wstępnego. Może to pomóc
w  dotarciu do osób, które posiadają własne obserwacje lub zdjęcia stanowisk tych roślin.

  Dopingujemy wszystkich do przekazywania nowych informacji o stanowiskach.   Zależny nam ▶ ▶
również na potwierdzeniu informacji o stanowiskach  i poszerzeniu wiedzy na ich temat.  W tym 
celu polecamy sprawdzenie, czy Państwa miejscowość znajduje się w wykazie na stronie 
http://barszcz.edu.pl  lub czy leży w pobliżu tych miejscowości.    Zachęcamy do informowania▶
o przypadkach obrażeń spowodowanych przez kaukaskie barszcze (bez podawania danych 
osobowych) oraz do przekazywania danych o skuteczności różnych metod zwalczania. Zebrane 
informacje wykorzystamy przy przygotowywaniu Raportu Końcowego.

KontaktKontakt

Czego jeszcze potrzeba?Czego jeszcze potrzeba?
 ▶ 1246 niepowtarzalnych informacji o stanowiskach 

kaukaskich barszczy w naszych wykazach.
To dwukrotnie  więcej, niż w lipcu 2012
i  dwudziestokrotnie więcej, niż znano 10 lat temu  
(patrz: Wykres).   ▶ 745  informacji o miejscach 
występowania barszczy w odpowiedzi na Spis.    ▶  
562  zgłoszenia o nieznanym nam wcześniej 
stanowiskach.  ▶ 171  oficjalnych odpowiedzi
z gmin i innych instytucji    ▶ 158 wskazań lokalizacji 
barszczu od gmin i instytucji, do których się 
bezpośrednio nie zgłaszaliśmy. 
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Pierwsze WynikiPierwsze Wyniki

  ▶ 56 gmin i instytucji, do których się bezpośrednio nie zwracaliśmy, przesłało nam informacje, 
że również na ich terenie rosną kaukaskie barszcze.    ▶ 42 %   instytucji, do których się 
zgłaszaliśmy pisemnie, udzieliło dotychczas odpowiedzi.   26 ▶ zgłoszeń od osób fizycznych, 
przekazanych za pośrednictwem  serwisu http://barszcz.edu.pl, fanpage'a na Facebook'u lub 
mailem    ▶ 3 województwa (warmińsko-mazurskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie) 
zainicjowały akcję systematycznego zbioru danych w gminach i sołectwach.   ▶ 1   instytucja 
zażądała opłaty za udzielenie szczegółowych informacji o inwazji.

  ▶ Izabela Sachajdakiewicz     Piotr Mędrzycki▶
Pracownia  Stosowanej  Ekologii  Roślin  
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa, 
serwis@barszcz.edu.pl, 
http://barszcz.edu.pl
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