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Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w województwie dolnośląskim w latach

2013-2017 - relacje mediów

Marta Walkowiak

Zwalczanie  barszczy  kaukaskich  na  terenie  Dolnego  Śląska  przeprowadzane  jest  coraz

częściej, spowodowane jest to szybkim rozprzestrzenianiem się barszczy na nowe obszary jak

i wzrostem ilości osobników na wcześniej zajętych terenach.

W środkach masowego przekazu tj. Internet, znajduje się wiele artykułów opisujących akcje

zwalczania  barszczy  kaukaskich  w  województwie  dolnośląskim.  Walka  z  roślinami

najczęściej  zaczyna  i  kończy  się  na  zmęczeniu  rośliny  poprzez  koszenie,  stosowane  są

również opryski, a niekiedy do zwalczania osobników zatrudniane są specjalistyczne firmy. 

Zwalczanie barszczy (chronologicznie):

Fot. 1 Barszcze kaukaskie w Miłkowie [https://www.nj24.pl/sites/default/files/photos/30279/IMG_1993.jpg]
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 28-06-2013 Miłków

Osobników barszczu było o 1/3 więcej niż w roku 2012 (Fot.1). Gmina wysłała do

właścicieli działek napomnienia do skoszenia tych roślin. Zarządca drogi potraktował

pobocze, część zarośniętych rowów roundap’em. Właściciele posesji też ograniczają

ekspansję barszczu tym środkiem lub często kosząc (SAD 2013).

 2-07-2014 Sobieszów

Barszcz Sosnowskiego rozrastał się na terenie boiska po dawnym ZS w Sobieszowie (Fot. 2).

W czasie funkcjonowania szkoły także podejmowano walkę z barszczami, wycinano je. Teren

dawnej  szkoły  należy  do  Urzędu  Miasta,  który  od  razu  po  zgłoszeniach  zareagował.

Odpowiednie służby wycięły roślinę (Angela 2014).

Fot. 2 Parzący barszcz na terenie boiska w Sobieszowa [http://www.jelonka.com/news,single,init,article,52817]

 2015 Jelenia Góra

Od  dłuższego  czasu  władze  miasta  zwalczają  tę  roślinę.  Nie  odnosi  to  pełnego  skutku,

natomiast obszary zajmowane przez barszcze stopniowo zmniejszają się. W lasach gminnych

usuwaniem tej  rośliny  zajmuje  się  MPGK, na  części  tych  terenów –  na  mocy umowy z

MPGK – także Karkonoski Park Narodowy. Jeżeli roślina pojawi się na terenach prywatnych,

właściciel  będzie mógł skorzystać z pomocy miejskich służb specjalistycznych w celu jej

usunięcia (www1).

 30-06-2015 Głogów
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Mieszkaniec  Głogowa  zauważył  roślinę  w  Parku  Południowym  przy  Ruszowicach,  po

zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Miasta, została od razu wycięta. Prezydent Miasta poprosił

mieszkańców miasta  o zgłoszenia kolejnych podejrzanych o toksyczne właściwości  roślin

(Romaniuk 2015)

 2-07-2015 Kłodzko

Barszcz Sosnowskiego (Fot. 3) w Kłodzku najczęściej spotykany jest przy rzekach, w takim

przypadku  organem  odpowiedzialnym  za  usunięcie  jest  Regionalny  Zarząd  Gospodarki

Wodnej. Roślina natychmiast jest usuwana (mpr 2015).

Fot.  3  Barszcz  Sosnowskiego  w  Kłodzku  [http://klodzko.express-miejski.pl/wiadomosc/21149,barszcz-

sosnowskiego-w-klodzku-w-piatek-akcja-jego-usuwania]

 7-07-2015 Czernica

Dnia 4 lipca rozpoczęły się działania, które miały na celu zwalczenie rośliny, która zajmowała

obszary w pobilżu przejazdu kolejowego w Dobrzykowicach (fot. 4).  Akcję przeprowadzili

strażacy z OSP w Kamieńcu Wrocławskim. Trwała ona 2 dni i sfinansowana została z budżetu

gminy (2715,00 zł) (www2. 2015).

 8-07-2015 Szczawno Zdrój

W dniu  7  lipca  Straż  Miejska  poinformowała  o miejscach w których występują  osobniki

barszczy w Gminie Szczawno Zdrój,  a także potwierdzili  fakt  usunięcia  rośliny z  danego

terenu.  Jednocześnie  wywieszono  na  terenie  gminy  informacje  ostrzegające  przed  tą

niebezpieczną rośliną (SPW 2015).
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Fot.  4  Obszary  zwalczania  barszczy  w  Czernicy[https://www.czernica.pl/pl/661/4191/barszcz-

sosnowskiego.html]

 10-07-2015 Ścinawa

Pracownicy  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Ścinawie  usunęli

mechanicznie stanowisko barszczu Sosnowskiego, który rósł  w Dziewinie.  Dodatkowo po

dwóch tygodniach stanowisko zostało opryskane środkami chemicznymi (MRT 2015).

 13-07-2015 Świdnica

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego po raz kolejny wykosiła barszcz Sosnowskiego (Fot.

5). Ten groźny chwast przy drogach powiatowych występuje tylko w jednym miejscu – na

drodze powiatowej Komorów-Witoszów (www3).

Fot.5 Koszenie barszczu Sosnowskiego w Świdnicy [http://swidnica24.pl/wykosili-barszcz-sosnowskiego/]
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 22-07-2015 Jelenia Góra

Wycięto  barszcz  Sosnowskiego  z  okolic  ścieżki  na  Perłę  Zachodu  (Fot.  5)  oraz  w

Sobieszowie.  W niektórych  miejscach  uszkadzano  korzenie  roślin,  co  miało  sprawić,  że

intensywność ich odrastania będzie mniejsza (Gierak. 2015).

Fot. 6 Barszcz Sosnowskiego w Jeleniej Górze [http://jeleniagora.naszemiasto.pl/artykul/barszcz-sosnowskiego-

jelenia-gora-parzaca-roslina-juz-nie,3459199,art,t,id,tm.html]

 24-08-2015 Olszyna

Na  terenie  gminy  Olszyca  specjalistyczna  firma  z  Biedrzychowic  na  zlecenie  Urzędu

Miejskiego  w  Olszynie  wykosiła  barszcz  Sosnowskiego.  Największe  jego  skupisko

znajdowało  się  w  Bożkowicach,  a  także  w  mniejszych  ilościach  w  Grodnicy

Biedrzychowicach oraz Karłowicach (Grabowski 2015).

Fot. 7 Barszcz Sosnowskiego nad brzegiem Nysy Kłodzkiej [http://www.bardo.pl/2016/05/18/kolejny-barszcz-

sosnowskiego-usuniety/]
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 18-05-2016 Bardo

Kolejne  skupiska  barszczu  Sosnowskiego  na  terenie  gminy  Bardo  zostały  usunięte.  Tym

razem usunięto rośliny w Opolnicy nad brzegami rzeki Nysa Kłodzka (Fot. 7) (www5 2016).

 4-06-2016 Czernica

W dniu 4 czerwca około godziny 5:00 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej (Fot.  8) w

Kamieńcu  Wrocławskim  przeprowadzili  kolejną  w  tym  roku  akcję  usunięcia  Barszczu

Sosnowskiego z terenów w pobliżu przejazdu kolejowego w Dobrzykowicach. Akcja miała na

celu zniszczenie roślin zanim będą stanowić zagrożenie dla ludzi (www6. 2016).

Fot. 8 Zwalczanie barszczy w Czernicy [https://www.czernica.pl/pl/661/4680/barszcz-sosnowskiego.html]

 9-06-2016 Szklarska Poręba

Tereny, na  których  występuje  ta  niebezpieczna  roślina  są  zinwentaryzowane  i  w  okresie

wegetacji  roślin  regularnie  kontrolowane przez  pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej oraz w jednym przypadku, przez Karkonoski Park Narodowy. W

przypadku  pojawiania  się  roślin  są  one  wycinane,  odcięte  części  usuwane  z  miejsca

występowania, a w pozostałą na miejscu szyjkę korzeniową aplikowane są środki chemiczne.

Zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Szklarska Poręba poinformował, że prowadzą usuwanie

stanowiska Barszczu Sosnowskiego (ROB 2016).

 28-06-2016 Lwówek Śląski
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Usuwanie barszczu Sosnowskiego koło cmentarza komunalnego. Osobniki barszczu ścięto,

jednak  mimo  obietnic  burmistrza  nie  zostały  spalone,  a  korzenie  nie  zostały  zniszczone

koparką (OPGŚ 2016).

 30-06-2016 Bardo

Kolejne  skupiska barszczu  Sosnowskiego  w  gminie  Bardo  zostały  wycięte.  Oczyszczony

został teren w Opolnicy, Przyłęku i w Parku za Nysą (www7 2016)

 8-07-2016 Zgorzelec

W Koźlicach  przy  ścieżce  rowerowej  usunięto  barszcz  Sosnowskiego  z  całym systemem

korzeniowym,  następnie  spryskano  to  miejsce  i  całą  działkę  preparatem  chemicznym

Roundup 360L (www4).

 22-07-2017 Wałbrzych

Straż  miejska  w  Wałbrzychu  informuje,  że  tego  lata  otrzymano  już  kilka  zgłoszeń

dotyczących  występowania  Barszczu  Sosnowskiego  na  terenie  Wałbrzycha.  Procedura  za

każdy  razem  wygląda  podobnie,  po  otrzymaniu  zgłoszenia,  strażnicy  jadą  we  wskazane

miejsce i  sprawdzają podejrzaną roślinę. Jeśli okaże się, że to rzeczywiście niebezpieczny

barszcz,  wtedy  strażnicy  zwracają  się  do  administratora  terenu  z  wnioskiem  o  jej

natychmiastowe usunięcie. Ostatnie takie zgłoszenie wpłynęło kilka dni temu i dotyczyło ul.

Przywodnej. Rośliny zostały już usunięte (Blicharz 2017).

Usuwanie barszczy Sosnowskiego musi być systematyczne, ponieważ jednorazowe koszenie

czy opryskiwanie środkami chemicznymi nie da efektu długookresowego. Każda ingerencja

w stanowisko barszczy osłabia je i pozwala na pomniejszenie obszaru występowania roślin.

inż. Marta Walkowiak
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