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Czy w górach jesteśmy bezpieczni od barszczy?

Michał Śliwiński

Inwazyjne i parzące barszcze: Sosnowskiego i Mantegazziego występują w większości powiatów

województwa  dolnośląskiego.  Ich  obecność  negatywnie  wpływa  na  bezpieczeństwo  turystyki

i walory krajobrazu Dolnego Śląska, dlatego przed wycieczką w Sudety warto upewnić się, że nie

rosną przy trasach wycieczkowych. Jeżeli powszechnie wiadomo, że w górskiej miejscowości lub

przy konkretnym szlaku rośnie parzący barszcz Sosnowskiego, w sezonie można spodziewać się

tam zmniejszonej liczby turystów, którzy w upalne dni nie będą chcieli ryzykować poparzenia. Im

więcej  będzie  w  górach  skupień  toksycznego  barszczu,  tym trudniej  będzie  namówić  ludzi  do

górskich  wędrówek.  W Sudetach  nie  jesteśmy całkowicie  bezpieczni  od  barszczu.  Pozostałości

upraw  i  izolowane  stanowiska  barszczy  występują  nawet  w  wyższych  położeniach  niektórych

rejonów Sudetów Zachodnich, Sudetów Środkowych i Sudetów Zachodnich.

Sudety Zachodnie

W Sudetach Zachodnich barszcze występują w Karkonoszach (Karpacz), Kotlinie Jeleniogórskiej

(Miłków, Sobieszów) i Rudawach Janowickich (Kowary). W Karpaczu, barszcz Sosnowskiego rósł

w mieście,  przy zabudowaniach nad ciekiem Bystrzyk w okolicach ul. Parkowej.  W 2010 roku

naliczono tam 34 osobniki. Barszcz Mantegazziego był znacznie częstszy, rósł  w zaroślach nad

Łomnicą w rejonie ul. Bystrej, przy zabudowaniach przy ul. Konstytucji 3 Maja i w zadrzewieniu

przy  ul.  Dolnej.  W  2010  roku  naliczono  tam  łącznie  79  osobników.  W  Miłkowie,  barszcz

Sosnowskiego rósł w zachodniej części wsi, wzdłuż drogi nr 366, na okolicznych polach, miedzach

i  nadrzecznych zaroślach.  Jego populacja  była  znaczna,  liczbę  jego osobników oszacowano na

ponad 1400 osobników. W Sobieszowie było go znacznie mniej, przy ul. Cieplickiej odnotowano

280  jego  osobników  porastających  przydroże  i  skraj  lasu.  Populacja  barszczu  Mantegazziego

w Kowarach wymaga dodatkowych badań. W roku 2010 widziano go tylko na posesji  przy ul.

Karkonoskiej,  w nadrzecznych zaroślach nad Jedlicą wzdłuż ul.  Wiejskiej  i  Kowalskiej  oraz na

posesji przy ul. Podgórze. Łącznie naliczono zaledwie 8 osobników, ale występująca w tym rejonie
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populacja barszczu może być dużo większa. Wędrując po zachodniej części Sudetów raczej nie

narażamy  się  na  poparzenie  barszczem  -  większość  osobników  występuje  tam  nad  ciekami,

w sąsiedztwie  miast  i  wsi  oraz  na  prywatnych  posesjach.  W  2010  roku  największe  ryzyko

poparzenia było niedaleko Miłkowa, gdzie barszcz porastał przydroża przy przystanku PKS-u.

Barszcz Sosnowskiego rosnący wokół przystanku PKS w Miłkowie, 2010 r.

Sudety Środkowe

Barszcze  występują  w  wielu  masywach  górskich  Sudetów  Środkowych.  Można  je  zobaczyć

w Górach  Kamiennych  (Chełmsko  Śląskie,  Sokołowsko,  Krajanów, Sokolica),  na  granicy  Gór

Wałbrzyskich i Sowich (Wałbrzych, Podlesie), w Górach Bardzkich (Bardo, Opolnica, Podtynie,

Przyłęk),  Górach  Stołowych  (Łężyce,  Polanica  Zdrój,  Złotno,  Szczytna),  Górach  Orlickich

(Zieleniec,  Zimne  Wody),  Górach  Bystrzyckich  (Różanka,  Rudawa)  i  dość  licznie  w  Kotlinie

Kłodzkiej. W Chełmsku Śląskim, barszcz Mantegazziego rósł nielicznie (14 osobników) na górskiej

łące  przy  ul.  Sądeckiej,  przy  ruinach  dawnych  zabudowań.  W Sokołowsku,  także  pojedyncze

osobniki barszczu widziano we wsi, w zaroślach przy potoku Sokołowiec Mały. Barszcze w rejonie

Krajanowa  i  Sokolicy  wymagają  dodatkowych  badań.  Wiadomo,  że  występują  tam  nielicznie

w przydrożnych zaroślach, ale z informacji turystów wynika, że rosną też w większych skupieniach,

być może jako pamiątka po dawnym PGR. Pojedyncze osobniki barszczu Sosnowskiego można

było odnaleźć w Wałbrzychu przy ul. Kłodzkiej oraz na przydrożach i nad potokiem w kierunku
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Podlesia.  Dawniej  barszcz występował  tu  bardzo licznie  na  pastwiskach,  jego populacja  mogła

wynosić  nawet  36  tysięcy  roślin.  W  Górach  Bardzkich,  wszystkie  stanowiska  barszczu

Mantegazziego (być może również Sosnowskiego) skupione są wokół Nysy Kłodzkiej, występuje

na rozproszonych stanowiskach od Barda aż po Przyłęk, jeszcze kilka lat temu na tym odcinku rzeki

widziano około 200 osobników. Duże skupienia barszczu Sosnowskiego występują w Łężycach,

w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie opanował teren dawnego PGR, występuje też

na przydrożach we wsi, nad potokiem i na pastwiskach - łącznie rosło tam około 16 tysięcy roślin.

Stamtąd  barszcz  dotarł  Kamiennym  Potokiem  do  wsi  Złotno,  następnie  do  Szczytnej  i  dalej

Bystrzycą Dusznickiej do Polanicy Zdroju, wszędzie tam występował na terenach nadrzecznych w

liczbie  pojedynczych  osobników.  Nad  Nysą  Kłodzką  występuje  już  niemal  w  całej  Kotlinie

Kłodzkiej,  m.in.  w  Bystrzycy  Kłodzkiej,  Długopolu  Dolnym,  Kłodzku-Ustroniu,  Kłodzku,

Kłodzku-Pawłowa,  Kłodzku-Zarzecze,  Krosnowicach,  Krosnowicach  Dolnych  czy  Zabłociu,

w mniejszych lub większych skupieniach w nadrzecznych zaroślach i na łąkach, łącznie w liczbie

około kilkuset osobników.

Barszcz Mantegazziego porastający brzeg Nysy Kłodzkiej w Podtyniu

Z kolei w Górach Orlickich barszcze rosną sporadycznie, pojedyncze kępy barszczu Mantegazziego

widziano  przy  oczku  wodnym w Zimnych  Wodach  (13  roślin)  i  przy  parkingu  dla  autokarów

w Zieleńcu  (11  roślin).  W  tych  okolicach  widziano  go  również  między  Taszowem  i  Kotłem

(Smoczyk  2005).  Rzadko  pojawia  się  także  w  Górach  Bystrzyckich,  kilka  osobników  rosło
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w zaroślach nad Dziką Orlicą w rejonie wsi Rudawa, dość licznie natomiast wokół wsi Różanka,

w nadrzecznych ziołoroślach, na przydrożach i nieużytkach - tam naliczono 200 roślin. Większą

populację barszczu widziano także na obrzeżach wsi Nowa Bystrzyca (Smoczyk 2005). W Sudetach

Środkowych,  największe  ryzyko  poparzenia  jest  Łężycach  -  barszcze  rosną  tam na  poboczach

jednej  z  dróg  prowadzących  do  Parku  Narodowego  Gór  Stołowych.  Mniejsze  zagrożenie  jest

w Sokołowsku -  barszcze rosły  tam przy uczęszczanym mostku.  W upalne  dni,  barszcze  mogą

również  stanowić  zagrożenie  dla  przebywających  na  terenach  nadrzecznych  dzieci  w  Górach

Bardzkich  i  całej  Kotlinie  Kłodzkiej.  Jeżeli  jednak  zdecydujemy  się  na  wędrówki  górskimi

szlakami, na parzące barszcze raczej się nie natkniemy.

Sudety Zachodnie

W Sudetach Zachodnich,  dotychczas  stwierdzono tylko występowanie barszczu Mantegazziego,

widziano go w Górach Złotych (Mąkolno) i Masywie Śnieżnika (Pisary, Potoczek). W Mąkolnie

występował  na  brzegach  Mąkolnicy, w sąsiedztwie  posesji,  w liczbie  około  80  roślin.  Z  kolei

w Pisarach  został  posadzony jako  roślina  miododajna  przy  pasiece  i  szybko rozprzestrzenił  się

stamtąd do ziołorośli nadrzecznych, na górskie łąki oraz przydroża, którymi dotarł do sąsiedniej wsi

Potoczek. W związku z dużą ekspansywnością na różnych typach siedlisk, jest to jedno z bardziej

dynamicznych stanowisk tego gatunku, w 2010 roku liczące około 5000 osobników.

Łan barszczu Mantegazziego na górskiej łące w Pisarach
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Podsumowanie

Pomimo,  iż  w  wielu  masywach  górskich  Dolnego  Śląska  znajdują  się  stanowiska  parzących

barszczy, szansa spotkania ich podczas pieszych wędrówek na górskich szlakach jest bardzo mała.

Ich  skupienia  mogą  znajdować  się  w  zaroślach  i  zadrzewieniach  wzdłuż  cieków  oraz  na

przydrożach  przy  ludzkich  osiedlach.  Tam należy  zwócić  szczególną  uwagę  na  obecność  tych

niebezpiecznych roślin.

dr Michał Śliwiński
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