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Inwazja barszczu Sosnowskiego na Łotwie

Michał Śliwiński

Niniejszy  artykuł  opisuje  sytuację  inwazji  barszczu  Sosnowskiego  na  terenie  Łotwy  -

kolejnego z nadbałtyckich krajów, do którego wysłano z ogrodów botanicznych i placówek

naukowych  d.  ZSRR  nasiona  tego  gatunku,  dla  wykorzystania  go  w  celach  paszowych.

Podobna sytuacja dotyczyła też krajów ościennych - Estonii i Litwy - również tam zakładano

plantacje tej niebezpiecznej rośliny. W tych trzech krajach i europejskiej części Rosji barszcz

Sosnowskiego jest gatunkiem pospolitym (ang. common), podczas występowanie w Polsce

ma  tylko  charakter  lokalny  (ang.  local)  (Kabuce,  Priede  2010).  Warto  poświęcić  uwagę

opanowanej przez barszcz Łotwie, gdyż podobny los mógł spotkać Polskę, gdyby roślina ta

znalazła większe uznanie wśród polskich rolników.

Historia uprawy

Na Łotwie, barszcz Sosnowskiego został - podobnie jak w Polsce - wprowadzony do uprawy

jako  roślina  paszowa  i  miododajna.  Pierwsze  plantacje  barszczu  Sosnowskiego  założono

w regionie Madona, w 1948 roku (Oboļeviča 2001),  jednak dopiero w 1956 roku barszcz

został  oficjalnie  uznany  za  roślinę  paszową przez  E.  Eihe.  Większość  plantacji  powstała

w latach 60. XX w. i wówczas rozpoczęto ich użytkowanie (Gavrilova, Roze 2005). Barszcz

szybko wydostał się z uprawy i stał się jednym z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych

w tym kraju. Rośnie tak powszechnie, że doczekał się potocznej nazwy „latvānis”, co oznacza

„łotewski” (Latvian  Public  Broadcasting).  Warto  również  dodać,  że  na  Łotwie  występuje

(znacznie rzadziej) także barszcz Mantegazziego, uprawiany w celach ozdobnych od lat 30.

XX w. Jego populacje można zobaczyć w parku Bastejkalns w Rydze (Oboļeviča 2001).

Stan obecny
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Inaczej niż w Polsce, na terenie Łotwy w celach paszowych wprowadzono do uprawy kilka

gatunków z rodzaju Heracleum i kilka z nich wydostało się z dawnych plantacji. Zwalczanie

dużych  skupień  barszczu  przerasta  możliwości  pojedynczych  właścicieli  gruntów, dlatego

łotewskie Ministerstwo Rolnictwa od 2001 roku rozpoczęło oficjalną współpracę z ośrodkami

naukowymi dla rozwiązania problemu rozprzestrzeniania się barszczy.

Fot. 1. Stanowisko barszczu Sosnowskiego na Łotwie (fot. Normunds Rustanovičs; Kabuce, Priede 2010)

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że łotewska populacja barszczu Sosnowskiego zajmuje

obszar 12225 ha (Berzins i in. 2003). Dane z 2016 roku sugerują mniejszy areał 11000 ha

(0,02% powierzchni  kraju),  z  zaznaczeniem,  iż  tempo  rozprzestrzeniania  się  jest  rosnące

(Latvian  Public  Broadcasting).  Największe  skupienia  tej  rośliny  znajdują  się  w  regionie

Madona,  którego  obszar  jest  w  75%  dotknięty  inwazją  barszczu  Sosnowskiego,

na powierzchni ok. 10000 ha. Tereny ze stanowiskami tej rośliny można również odnaleźć

w regionach: Cēsis, Talsi, Rīga, Valmiera, Aizkraukle (Ministry of Environmental Protection

and Regional Development of the Republic of Latvia), Sigulda, Cesis i Nereta (Latvian Public

Broadcasting).  Dokładny  obszar  zajmowany  przez  barszcz  nie  jest  do  końca  znany,

Ministerstwo  Rolnictwa  nie  potrafiło  przedstawić  szczegółowych  danych  w tym temacie.

Musi to być jednak duża liczba, bo tylko w granicach miasta Ryga, znanych jest 51 stanowisk

tej rośliny (Latvian Public Broadcasting). Przy braku odpowiedniego zaangażowania władz
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kraju, dużą rolę na Łotwie odgrywają media, skutecznie informujące mieszkańców tego kraju

o inwazji barszczu (Bubina 2001).

Fot. 2. Rozmieszczenie stanowisk barszczu Sosnowskiego na Łotwie (Gavrilova 2003)

Zagrożenie dla zdrowia

Każdego  roku,  do  Państwowego  Centrum  Leczenia  Oparzeń  w  Rydze  trafia  10-12  osób

poważnie poparzonych sokiem barszczu Sosnowskiego. Skala obrażeń jest różna, sięga od 21

do nawet 38% powierzchni skóry. Pierwsze ofiary barszczu zgłaszają się wiosną, kiedy ludzie

próbują  usuwać  odrastające  rośliny.  Wspomniany  ośrodek  zajmuje  się  tylko  poważnymi

przypadkami,  zatem  liczba  wszystkich  osób  poparzonych  barszczem  pozostaje  nieznana.

Monika  Savicka,  dyrektor  placówki  wyjaśnia  różnicę  między  poparzeniem  barszczem

i ogniem: ogień niszczy tylko powierzchniowe warstwy skóry, które mogą zostać usunięte.

W przypadku barszczu,  parzący sok rośliny  przenika  również  do  głębszych warstw skóry

(Bubina 2001).

Zakaz uprawy barszczu Sosnowskiego

W  dniu  16  marca  2006  r.  łotewskie  Ministerstwo  Ochrony  Środowiska  i  Rozwoju

Regionalnego ogłosiło  akt  prawny zakazujący uprawy barszczu Sosnowskiego  Heracleum

sosnowskyi  i  barszczu  Mantegazziego  Heracleum  mantegazzianum  oraz  zobowiązujący
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właścicieli terenu do usuwania rosnących osobników tych roślin. Jeżeli właściciel terenu nie

podejmuje się ich zwalczania,  zostają do tego zobowiązane lokalne władze samorządowe.

Prowadzony  jest  również  monitoring  dotyczący  stanowisk  barszczy  oraz  sposobów  ich

eliminacji (Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic

of Latvia).

Zwalczanie

Jednym  ze  sprawdzonych  sposobów  na  ograniczanie  ekspansji  barszczy  na  Łotwie  jest

prowadzony od lat wypas bydła (Fot. 1).  W latach 2002-2004 w regionach Madona, Talsi

i Riga prowadzono eksperymenty w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego przy użyciu metod

mechanicznych,  chemicznych,  biologicznych  i  łączonych.  Usuwanie  tych  roślin  jest

utrudnione przez wiele czynników, do najważniejszych należą: zróżnicowane ukształtowanie

terenu  utrudniające  użycie  ciężkiego  sprzętu  oraz  zakaz  użycia  herbicydów  na  terenach

podmokłych.  Z  doświadczeń  łotewskich  naukowców  wynika,  że  najlepsze  efekty

w zwalczaniu  barszczu  Sosnowskiego  przynoszą:  koszenie  roślin  w  okresie  kwitnienia,

stosowanie herbicydu opartego na glifosacie (dwie dawki w jednym sezonie wegetacyjnym),

stosowanie  herbicydu  tribenuron-metylowego  we  wczesnej  fazie  wzrostu,  ściółkowanie

z czarną folią z tworzywa sztucznego i przywracanie nieużytkowanych gruntów do uprawy

rolnej  (Olukalns  i  in.  2005).  Dużą  uwagę  poświęca  się  również  metodom  łączonym,

z użyciem herbicydów, koszenia i zaorywania gruntu porośniętego barszczem. W 2016 roku,

władze Rygi i innych łotewskich miast rozpoczęły przygotowywania do zwalczania barszczu

Sosnowskiego. Władze samorządowe zamierzały wspomóc właścicieli gruntów w usuwaniu

tej rośliny. Zaznaczono, że w przypadku braku współpracy, właścicielom zostaną wytoczone

procesy o zanieczyszczanie środowiska, zostaną też obciążeni kosztami usuwania barszczu

(Latvian Public Broadcasting).

Perspektywy

Na Łotwie,  w zwalczanie barszczu Sosnowskiego od wielu lat  zaangażowani są botanicy,

naukowcy związani z ochroną przyrody i uprawą roślin. Ministerstwo Rolnictwa organizuje

konkursy na  najlepsze projekty  dotyczące  eliminacji  barszczu,  chociaż według niektórych
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naukowców nagrody finansowe są  zbyt  niskie  (Bubina  2001).  W latach  2010-2013 roku,

łotewscy  naukowcy  rozpoczęli  projekt  inwentaryzowania  barszczu  Sosnowskiego  przy

wykorzystaniu zdjęć lotniczych, dla pozyskiwania biomasy tej rośliny i przetwarzania jej na

biobutanol  -  biopaliwo  drugiej  generacji  (Zihare,  Blumberga  2016).  Obecnie,  akcje

zwalczania barszczu Sosnowskiego są prowadzone na całym terytorium Łotwy, lecz mają

tylko charakter lokalny, ze względu na brak dostatecznego finansowania.  Monika Savicka

z Państwowego  Centrum  Leczenia  Oparzeń  w  Rydze  podkreśla,  że  w  walce  człowieka

z barszczem może być tylko jeden zwycięzca. W tej chwili jest to przeważnie barszcz (Bubina

2001).

dr Michał Śliwiński
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