
Numer ID 
stanowiska 

 
Numer kolekcji 
(taki jak numer 
torebki)  

Data zbioru RRRR  MM  DD  

Nazwisko i imię 
głównego zbieracza 
(DUŻE LITERY) 

 Instytucja  

Nazwiska i 
instytucje innych 
zbieraczy 

 

Nazwa taksonomiczna  

Nazwa (-y) miejscowa (-e) 
 

Okaz 
zielnikowy 

Tak/Nie Numer: 

Ilość 
znaleziony
ch 
dojrzałych 
roślin 

  

Liczba 
roślin z 
których 
pobrano 
próbkę 

  Stan fenologiczny (wybrać) 

NIE  1............. ..... 1 ............. ..... Przed kwitnieniem…............ ... 

Próbka gleby 
Tak/Nie Numer: 2-5………. …. 2-5 .......... ..... Tylko kwiaty…...................... …. 

  5-10......... ..... 5-10 ........ ..... Kwiaty i juwenilne................ …. 

Rodzaj 
gleby 

 
10-25....... ….. 10-25 ....... ..... Przewaga kwiatów nad 

owocami...............…............ 

 

..... 25-50....... ..... 25-50 ....... ..... 

Metoda 
pobrania 
próbki 

Losowa.................... 
Regularna................ 
Transekty (linearna).. 
Środek populacji...... 
Skraj populacji......... 
Inna.......................... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

50-100..... …. 50-100 ..... …. Przewaga owoców nad 

kwiatami…........................... 

 

..... 100-1000.. ..... 100-1000 .. ..... 

1000+...... ..... 1000+....... ..... Tylko owoce......................... ..... 

    Owoce już rozsiane............. ..... 

Obszar populacji (m x m)   Czy nasiona/owoce zebrano z ziemi? 
TAK NIE Częściowo 

Zdjęcia (numery) 

Kraj   Województwo  

Drugorzędna 
jednostka terytorialna 

 

Lokalizacja  

Szerokość 
geograficzna */Y 

N _ _˚_ _′_ _ _ _″ 
 

Długość 
geograficzna */X 

E _ _˚_ _′_ _ _ _″ 
 

Jed-
nost-
ki 

Stopnie.. 

Metry..... 
 

Kod 
EPSG 

 

Wysokość 
npm (m) 

 
Głębokość wody (rośliny wodne) 
(m) 

 
Dokładność podania 
wysokości npm (m) 

 
 

Czy zbieracz 
podał 
Geokod? 

Metoda 
geokodowania 

Metoda pomiaru 
wysokości npm 

Wystawa Nachylenie stok Tekstura gleby pH gleby 

Tak......... ..... GPS............. ..... Wysokościo-
mierz............ 

 

..... 

N......... ..... Poziomy 0-5%........ ….. Żwir............... ..... Kwasowe... ….. 

Nie.......... ..... DGPS.......... ..... N-E...... ….. Falisty 6-10%.......... ..... Piasek........... ….. Zasadowe.. ..... 

  Oszacowanie ..... DEM............. ..... E......... ..... Nachylony 11-20%. ..... Ił piaszczysty. ..... Neutralne... ..... 

Mapa............ ..... GPS............. ..... S-E...... ..... Umiarkowany 21-
31%....................... 

 

..... 

Ił.................... .....   

  Oszacowanie 
terenowe...... 

 

..... 

S......... ..... Ił gliniasty...... ..... 

S-W..... ..... Stromy >30%......... …. Glina............. ..... 

Map.............. ..... W......... .....   Torf............... ..... 

  N-W..... ..... Brak gleby..... ..... 

EUNIS  
Kod 
siedliska 

 Kod 
użytkowania 
terenu 

 Lista 
innych 
zagrożeń 

 

Uwagi dotyczące 
stanowiska 
(obserwacje i inne 
spostrzeżenia) 

 

Gatunki 
towarzyszące 

 

Uwagi na temat 
zbioru 
(np. problemy …) 

 



 
 

 

 

 


