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Problemy i sukcesy w zwalczaniu barszczu w powiatach: jeleniogórskim,

kłodzkim i wrocławskim

Marta Walkowiak

Trzy  powiaty  regionu  Dolnego  Śląska:  jeleniogórski,  kłodzki  i  wrocławski  mają  duże

problemy  z  występowaniem  na  swoich  terenach  dużych  populacji  barszczy,  lecz  dzięki

odpowiedniemu zaangażowaniu odnoszą pewne sukcesy w ich zwalczaniu. Przez kilka lat

osiągnięto  pomniejszenie  obszarów  zajętych  przez  barszcze,  osłabiono  wegetację  roślin,

prowadzi się także kampanie społeczne. W niektórych gminach sprawnie zwalczają barszcze

także prywatni właściciele. Poniżej zostaną przedstawione konkretne działania mające na celu

zwalczanie barszczy w każdym z powiatów.

Powiat jeleniogórski

Barszcz  Sosnowskiego  na  obszarze gminy  Kowary występuje  sporadycznie.  Kilka

osobników  barszczu  znajduje  się  przy  ul.  Podgórze  niedaleko  tamtejszego  parkingu,

co powoduje,  że jest  zagrożeniem dla ludzi.  Kolejne siedliska barszczy występują wzdłuż

potoku i rzeki Jedlicy. Gmina co roku angażuje służby miejskie do pomocy w koszeniu roślin

a także przeznacza pieniądze potrzebne do zwalczania barszczy.

Pojedyncze osobniki barszczu w  gminie Mysłakowice wykaszane są przez straż pożarną,

rośliny  występują  bardzo  blisko  zabudowy  mieszkaniowej,  dlatego  muszą  być  pod  stałą

kontrolą  służb  miejskich.  Gminie  udało  się  osłabić  rośliny  poprzez  coroczne  zwalczanie

metodą koszenia.
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Na terenie gminy Podgórzyn znajduje się jeden obszar, na którym barszcze rosną w bardzo

dużej ilości na areale 4 ha - w Miłkowie. Działka na której rośnie barszcz wykupiona została

przed kilku laty przez osobą prywatną. Problemem w eliminacji barszczu jest brak kontaktu

z właścicielem, pomimo wielu starań urzędników gminnych (przez wysyłanie zawiadomień).

Przez  obszar  zajmowany  przez  barszcz  przepływa  ciek,  przez  co  zwiększa  się  ryzyko

przeniesienia nasion barszczu na kolejne obszary.

Zarośla barszczu Sosnowskiego na gruntach wsi Miłków w 2017 r. (fot. Michał Śliwiński)

Osobniki  barszczu w  gminie  Piechowice występują  jedynie  przy  drodze  z  Piechowic  do

Sobieszowa. Gmina zwalcza z powodzeniem rośliny, kosząc je. W 2017 roku nie przyjęto

nowych zgłoszeń.

Dwa lata temu gmina Stara Kamienica miała problem z jedną populacją barszczu, lecz straż

pożarna  pomogła  w  zwalczaniu  roślin  z  pozytywnym  skutkiem.  Pieniądze  potrzebne

na usuwanie roślin przekazała gmina. W roku 2017 nie było już zgłoszeń kolejnych obszarów

porośniętych barszczem.

W  gminie Karpacz  problem z barszczem jest dość poważny. Najwięcej osobników rośnie

przy ul. Dolnej niedaleko kąpieliska. Występują także w nielicznych skupiskach przy ulicach:
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Konstytucji 3 Maja, Wąskiej, Poznańskiej, Nad Łomnicą, nowe stanowisko pojawiło się też

przy  ul.  Konopnickiej.  Większość  porośniętych  barszczem  działek  należy  do  osób

prywatnych,  lecz  gmina  działa  także  na  terenach  właścicieli  prywatnych  za  ich  zgodą.

Identyfikacji roślin dokonują urzędnicy gminni, którzy na miejsce zgłoszenia udają się wraz

ze strażnikami miejskimi. Zwalczaniem roślin w gminie Karpacz zajmuje się ochotnicza straż

pożarna, która usuwa rośliny mechanicznie oraz wykonuje opryski. Fundusze na likwidację

barszczy przeznacza gmina.

Powiat kłodzki

Na terenie gminy Duszniki Zdrój znajdują się tylko pojedyncze stanowiska barszczy, które

rosną  na  gruntach  nie  należących  do  gminy.  Porośnięte  są  m.in.  pasy  wzdłuż  drogi

powiatowej, a w Zieleńcu rośliny porastają obszar przynależny do nadleśnictwa. Na terenach

nadrzecznych, barszcze porastające koryto rzeki usuwa metodą koszenia Regionalny Zakład

Gospodarki Wodnej. Do urzędników trafiło wiele omyłkowych zgłoszeń, po inwentaryzacji

terenu okazywało się, że to rośliny niegroźne.

W gminie Szczytna problem z barszczami zaczął się już w latach 80. XX w., kiedy we wsi

Łężyce  założono  poletko  doświadczalne,  na  którym  sadzono  barszcz  Sosnowskiego

z przeznaczeniem  na  cele  paszowe.  Do  tej  pory  problem  tylko  narasta,  gdyż  nasiona

rozprzestrzeniają  się  na  dalsze  tereny.  W  2015  roku  urzędnicy  gminni  wykonali

inwentaryzacje terenową, w wyniku której oszacowano, że porośnięty barszczami jest obszar

31,15 ha. Jednak aż 70% tego obszaru nie przynależy do gminy, która rozsyła powiadomienia

do właścicieli działek na których występują rośliny. Na terenach przynależących do gminy

wykonywane  są  opryski  przez  zakład  gospodarki  komunalnej  oraz  akcje  usuwania

mechanicznego roślin. Agencja Nieruchomości Rolnych nie podejmuje działań w kierunku

eliminacji rośliny. Jednak dla ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniem poparzenia, urząd

gminy  rozesłał  ulotki,  a  także  zamieścił  informacje  dotyczące  barszczu  na  stronie

internetowej gminy.

Na terenie  gminy Radków, największy problem z barszczem występuje w Radnie Górnym

przy cieku wodnym, a także na drodze Radków-Tłumaczów. W Radnie Górnym, Radkowskie
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Usługi Komunalne usuwają barszcze poprzez koszenie i opryski. Do prywatnych właścicieli

porośniętych działek zostały wysłane zawiadomienia.

W gminie Międzylesie, obszary porośnięte barszczem zlokalizowano we wsi Różanka, tereny

te  są  corocznie  koszone  przez  właścicieli  działek.  Barszcze  porastają  także  brzegi  rzek

w gminie, ich zwalczaniem zajmuje się Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej.

Barszcz w przydrożnych zaroślach niedaleko wsi Różanka w 2010 r. (fot. Michał Śliwiński)

Na terenie  gminy Stronie  Śląskie,  w 2012 roku zlikwidowano  obszary  porośnięte  przez

barszcz Sosnowskiego, na ten moment gmina nie ma zgłoszeń o ich występowaniu.

Powiat wrocławski

W gminie Długołęka, w 2016 roku urząd gminy przyjął dwa zgłoszenia dotyczące parzącego

barszczu -  były to  działki  prywatne,  z  tego względu gmina wysłała  do właścicieli  pismo

zawiadamiające.  Jedno  stanowisko  na  terenie  należącym do  gminy  zostało  zlikwidowane

przez  ochotniczą  straż  pożarną.  W 2017  roku  urzędnicy  otrzymali  jedno  zgłoszenie,  po

inwentaryzacji okazało się, że roślina to barszcz zwyczajny.
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Urząd  gminy Kąty Wrocławskie otrzymał zgłoszenie o jednym stanowisku obejmującym

trzy  osobniki  barszczu  na  działce  należącej  do  osoby prywatnej.  Właściciel  samodzielnie

zwalczył rośliny sposobem mechanicznym.

W gminie Kobierzyce, Barszcz Sosnowskiego występuje w Bielanach Wrocławskich, we wsi

Wysoka, Tyńcu Małym, Domasławiu oraz w Szczepankowicach. Urzędnicy zlecili zwalczanie

mechaniczne  i  chemiczne  firmom  specjalistycznym  i  pracownikom  komunalnym.  Urząd

gminy  posiada  również  wiedzę  o  stanowiskach  barszczu  na  działkach  prywatnych,  gdzie

osobniki  barszczy  są  również  zwalczane.  Gmina  przeznaczyła  fundusze  na  edukację

społeczną, poprzez zamieszczenie informacji na temat barszczy w lokalnych gazetach.

Największy  problem występowania  barszczu  w  gminie  Czernica występuje  w Kamieńcu

Wrocławskim i  w Dobrzykowicach.  Za  zgodą prywatnych właścicieli,  straż  pożarna  przy

udziale urzędników gminnych zajmuje się już od 3 lat zwalczaniem barszczy. Zauważono,

że usuwanie barszczy przynosi z roku na rok poprawę. W ostatnich miesiącach dotarła do

gminy informacja o występowaniu barszczy w lasach państwowych na terenie gminy, lecz

nadleśnictwo nie zgadza się na chemiczne opryski, które mogłyby zaszkodzić drzewom.

W gminie Żórawina, barszcze występują przy drodze powiatowej, która należy do starostwa,

z tego względu gmina nie podjęła żadnych działań w kierunku usunięcia tych roślin. Ponadto, 

na jednej z prywatnych działek zlokalizowano barszcz Sosnowskiego, do właściciela zostało 

wysłane pismo zawiadamiające.

Podsumowanie

Z powyższych informacji można wywnioskować, że urzędnicy wymienionych powiatów oraz

osoby fizyczne współpracujące  z  urzędami,  coraz  sprawniej  działają  w kwestii  eliminacji

rozpoznanych stanowisk barszczy. W gminach prowadzona jest również edukacja społeczna,

która minimalizuje ryzyko przypadkowych poparzeń.

inż. Marta Walkowiak
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Materiały źródłowe

Informacje dotyczące tematu zostały zebrane w ramach wywiadów z pracownikami urzędów

gmin z powiatów: jeleniogórskiego, kłodzkiego i wrocławskiego.
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