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Działalność punktu informacyjnego w ramach projektu „Jak nie sparzyć

się barszczem?”

Marta Walkowiak

Projekt „Jak nie sparzyć się barszczem?” rozpoczął się we wrześniu 2016 roku, poruszając

problematykę związaną z inwazyjnością barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego

na terenie Polski, a w szczególności Dolnego Śląska. Podczas trwania projektu, odbywały się

szkolenia  dla  uczniów  i  zainteresowanych,  mające  na  celu  edukację  społeczeństwa

i przybliżenie tematów związanych z parzącymi barszczami.

Jednym  z  działań  przewidzianych  w  projekcie  były  dyżury  informacyjne  w  siedzibie

Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego, odbywające się w okresie wegetacji barszczy, czyli od

kwietnia do września. Głównym celem dyżurów obsługiwanych przez inż. Martę Walkowiak

i dr  Michała  Śliwińskiego  było  prowadzenie  korespondencji  telefonicznej  i  mailowej

z osobami zainteresowanymi tematyką barszczu. Pytania dotyczyły głównie biologii rośliny,

informacji  o  jej  stanowiskach,  prośby  o  pomoc  w rozpoznaniu  danej  rośliny  z  fotografii

i przyjmowania zgłoszeń na szkolenia do projektu.

W okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. otrzymano 6 pytań drogą mailową,

dotyczyły głównie biologii barszczy oraz pytań dotyczących szkoleń edukacyjnych. Odebrano

jeden telefon z prośbą o interwencje przy stanowisku barszczu w Stanowicach od urzędnika

Starostwa  Powiatowego  w  Oławie.  Pozostała  część  korespondencji  dotyczyła  zgłoszeń

na szkolenia edukacyjne. Od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku otrzymano 7 pytań dotyczących

np.  identyfikacji  rośliny  czy  też  jak  długo  otrzymuje  się  oparzenie.  15  pozostałych

wiadomości  to  zgłoszenia  i  ewentualne  pytania  związane  ze  szkoleniami  edukacyjnymi.

Od 1 stycznia  do  30  sierpnia  2018  roku  otrzymano  33  wiadomości,  z  których  6  było
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pytaniami,  głównie o możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń,  oraz inne pytania.

Natomiast 27 maili dotyczyło uczestnictwa w szkoleniach edukacyjnych.

Do  zadań  osób  obsługujących  dyżury  należało  także  tworzenie  kalendarium  zwalczania

dużych barszczy na terenie Dolnego Śląska (Rys. 1). Polegało to na wyszukiwaniu przypadku

akcji  zwalczania  tych  roślin  i  chronologiczne  zamieszczenie  ich  w  tabeli  wraz  z  datą,

miejscowością w której odbyło się zwalczanie oraz krótkim opisem. 

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na Dolnym Śląsku – kalendarium wydarzeń (fragment
dokumentu)

Dotychczas  w  kalendarium  znalazło  się  31  pozycji,  opisujących  zwalczanie  kaukaskich

barszczy  w  różnych  miejscowościach  w  latach  2015-2018.  Najwięcej  akcji  zwalczania

barszczu  zorganizowano  w Jeleniej  Górze,  ale  przeprowadzono  je  również  w Szklarskiej

Porębie  i  Wałbrzychu,  co  oznacza,  że  władze  niektórych gmin systematycznie  podejmują

działania, mające na celu eliminację tych niebezpiecznych dla człowieka roślin.

Podczas dyżurów informacyjnych również został stworzony wykaz miejsc, w których zostały

stwierdzono  stanowiska  barszczu  Sosnowskiego  lub  pokrewnego  mu  barszczu

Mantegazziego. Na obecną chwilę, w wykazie znalazło się 226 stanowisk barszczy, jednak

liczba  ta  nie  zostaje  zamknięta.  W 2018  roku  dodano  dwa  nowe  stanowiska  barszczy  -

w Złotnie i Przemkowie - a w roku 2017 aż 27 stanowisk, w rejonie różnych miejscowości.
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Problem spontanicznego  rozprzestrzeniania  się  tych  roślin  nadal  pozostaje  więc  aktualny.

W przygotowanym  wykazie  zamieszczono:  rok  obserwacji,  powiat,  gminę,  miejscowość,

osiedle, ulicę, gatunek, źródło informacji i sposób dokumentacji stanowiska.

Wykaz stanowisk barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na Dolnym Śląsku (fragment
dokumentu)

Kalendarium zwalczania i wykaz stanowisk barszczu Sosnowskiego i Mantegazziego zostały

udostępnione  na  stronie  internetowej  Dolnośląskiego  Klubu  Ekologicznego

(www.ekoklub.wroclaw.pl)  w  zakładce  Projekty  Realizowane.  Również  po  zakończeniu

projektu, informacje te pozostaną dostępne i będą w miarę możliwości aktualizowane.

Dyżury  informacyjne  były  istotną  częścią  projektu  „Jak  nie  sparzyć  się  barszczem?”

ze względu  na  możliwość  indywidualnej  korespondencji  z  zainteresowanymi  osobami,

co pozwoliło  na  udzielenie  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  i  rozwianie  wszelkich

wątpliwości dotyczących inwazyjnych barszczy oraz prowadzonych szkoleń.

inż. Marta Walkowiak
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