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Czy barszcze w górach Kaukazu też są niebezpieczne?

Michał Śliwiński

Inwazyjny  w  Polsce  barszcz  Sosnowskiego  to  roślina  pochodząca  z  masywu  Kaukazu,

podobnie  jak  pokrewny  mu  barszcz  Mantegazziego.  Oba  gatunki  osiągają  w  warunkach

inwazji znaczne rozmiary i szybko zwiększają liczbę swoich stanowisk. Czy w miejscu skąd

się wywodzą, również stanowią zagrożenie dla szaty roślinnej i ludzi?

Straszny barszcz

Barszcz  Sosnowskiego  to  roślina  wzbudzająca  w  Polsce  niezdrowe  zainteresowanie.

Jak napisał Łukasz Łuczaj, barszczem dzisiaj straszy się ludzi jak potworem (Łuczaj 2016).

W końcu XVIII wieku oba gatunki barszczy były na świecie nieznane, a ich spektakularne

rozmiary  sprawiły,  że  rośliny  i  ich  nasiona  były  zbierane  podczas  botanicznych  wypraw

w masyw Kaukazu przez badaczy europejskich i rosyjskich. Stamtąd były transportowane do

ogrodów botanicznych, gdzie rozpoczynano ich uprawę jako roślin nowych dla nauki.

Barszcz Sosnowskiego

Gatunek  jest  szeroko  rozprzestrzeniony  w górach  Kaukazu,  występuje  w  jego  środkowej

i wschodniej części, jak również w Transkaukazji i północnej Turcji (Jahodova i in. 2007).

W wyższych  partiach  Gruzji  barszcz  Sosnowskiego  jest  rośliną  rodzimą  i  ekspansywną,

podobnie  jak w Polsce pokrzywa.  Na terenach o wysokości  1200-2300 m n.p.m.  barszcz

Sosnowskiego jest wokół osad ludzkich rośliną pospolitą - rośnie jako chwast wzdłuż płotów

i w przydomowych ogrodach.  Jednak w wielu miejscach jego liczebność jest  ograniczana

przez owady, grzyby i intensywny wypas bydła, który w tym rejonie jest wieloletnią tradycją.

Co więcej,  w ojczyźnie  barszczu Sosnowskiego,  suszony korzeń tej  rośliny jest  używany
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w celach  leczniczych,  na  prostatę  (Łuczaj  2016).  W północno-wschodniej  części  Gruzji,

barszcz Sosnowskiego można spotkać także w piętrze roślinności subalpejskiej, na wysokości

powyżej 1900 m n.p.m. Tworzy tam wysokie ziołorośla, których jest ważnym składnikiem.

Nie  występują  one  jednak  zbyt  często,  gdyż  na  zboczach  gór  Kaukazu  dominują  łąki

(Shetekauri i in. 2006). W górzystych regionach Pirikiti, Khevsureti i Tusheti osad ludzkich

jest niewiele i ryzyko poparzeń jest znikome.

Barszcz Mantegazziego na górskim pastwisku w masywie Kaukazu (Otte i in. 2007)

Barszcz Mantegazziego

Pokrewny gatunek,  barszcz Mantegazziego,  również występuje w masywie Kaukazu,  lecz

w jego części zachodniej - na terenie Rosji. Rośnie na brzegach rzek w zbiorowiskach z olszą

szarą,  w zaroślach  z  bukiem i  jodłą  i  subalpejskich  łąkach,  użytkowanych (aktualnie  lub

w przeszłości) w sposób pastwiskowy. Wykazuje szeroką amplitudę wysokościową, sięgający

od 70 do 1950 m n.p.m. (Otte i in. 2007). Z dokumentacji naukowców wynika, że jest to

roślina  występująca rzadko,  głównie na terenach użytkowanych rolniczo.  Z  tego względu
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ryzyko  poparzeń  jest  tam  znikome.  Ze  zdjęć  wykonanych  w  górach  Kaukazu  wynika,

że barszcz  Mantegazziego  osiąga  znacznie  mniejsze  rozmiary,  niż  w  Polsce  -  kwitnące

baldachy wystwarzają rośliny osiągające ok. 1,5 m wysokości,  również rozety liściowe są

znacznie  mniejsze.  W  warunkach  naturalnych  barszcz  rośnie  pojedynczo  lub  w  dużym

rozproszeniu, nie tworzy dużych skupień (Jahodova i in. 2007).

Kwitnący barszcz Mantegazziego w masywie Kaukazu jest niewielkich rozmiarów (Otte i in. 2007)

Czy do barszczu można przywyknąć?

Jest  to  możliwe.  Jak  twierdzi  Łukasz  Łuczaj,  ludzie  którzy  żyją  w  jego  sąsiedztwie  od

pokoleń,  wiedzą  że  można  się  nim  poparzyć  i  zwyczajnie  unikają  kontaktu  z  tą  rośliną

(Łuczaj  2016).  W masywie  Kaukazu,  barszcz  Sosnowskiego  jest  naturalnym składnikiem

ekosystemów  górskich,  a  surowe  warunki  sprawiają,  że  nie  jest  tak  niebezpieczny  jak

w warunkach inwazji. Także w Polsce niektórzy naukowcy są zdania, że nie trzeba niszczyć

wszystkich  osobników  barszczy  Sosnowskiego.  Roman  Śniady  z  Katedry  Kształtowania

Agroekosystemów i Terenów Zieleni z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu twierdzi,

że wystarczy edukacja dotycząca barszczy w przedszkolach, szkołach i wśród dorosłych, aby

nie dochodziło do niszcześliwych wypadków podczas kontaktu z tą rośliną (Śniady 2016).

Skoro roślina została uznana przez Ministerstra Środowiska za niebezpieczną dla środowiska

przyrodniczego (Rozporządzenie MŚ z 9 września 2011 r.), może warto ograniczyć likwidację
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tych roślin do obszarów objętych ochroną prawną? Mimo upływu lat, temat zwalczania tej

niebezpiecznej rośliny nadal pozostaje otwarty.

dr Michał Śliwiński
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