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Groźny barszcz Sosnowskiego na terenie powiatu wałbrzyskiego

Marta Walkowiak

Barszcz Sosnowskiego w ostatnich latach wzbudza wiele negatywnych emocji wśród społeczeństwa,

ponieważ właściwości, które posiada są niebezpieczne dla zdrowia, a także w nielicznych przypadkach

dla życia ludzi. Kontakt z barszczem Sosnowskiego, szczególnie w słoneczne i wilgotne dni skutkuje

oparzeniami 2 i 3 stopnia, zapaleniem spojówek, a także możliwością wstępowania duszności. Edukacja

społeczeństwa w temacie zagrożeń związanych z tą rośliną oraz podstawowe informacje jej dotyczące

są nieodłącznym elementem walki z barszczem.

Ze  względu  na  uwarunkowania  historyczne,  zróżnicowanie  przyrodnicze  oraz  niejednolite

zagospodarowanie  terenu Polski  stopień zasiedlenia  obszarów przez  barszcze  nie jest  równomierny.

Najbardziej skuteczne działania,  mające na celu usunięcie gatunków ze środowiska przyrodniczego,

powinny  być  zatem  podejmowane  na  szczeblach  lokalnych  (Sachajdakiewicz,  Mędrzycki  2014).

Władze poszczególnych gmin powiatu wałbrzyskiego już od kilkunastu lat zmagają się z barszczem

Sosnowskiego. Z informacji otrzymanych od urzędników wynika, że walka z tą rośliną nie przynosi

oczekiwanych efektów, współmiernych do kosztów „walki” z barszczem ponoszonych przez gminę.

Natomiast  NFOŚiGW  realizuje  „Program  Ochrona  obszarów  i  gatunków  cennych  przyrodniczo”.

Powala  on  na  pozyskanie  środków  na  tępienie  gatunków  inwazyjnych.  Celem  programu  jest

zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie

zasobów  przyrody.  O  dofinansowanie  mogą  starać  się:  parki  narodowe,  Ministerstwo  Środowiska,

Generalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  i  jej  regionalne  oddziały,  urzędy  morskie,  jednostki

samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe, placówki

naukowe  Polskiej  Akademii  Nauk,  organizacje  pozarządowe,  stowarzyszenia  jednostek  samorządu

terytorialnego państwowe instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa

Leśnego „Lasy Państwowe” (NFOŚiGW).

Stanowiska barszczu zgłaszane w 2016 roku do urzędów poszczególnych gmin powiatu wałbrzyskiego

to:
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 Gmina Boguszów-Gorce - jedno stanowisko Kuźnicach Świdnickich. Zwalczanie barszczu było

tam prowadzone za pomocą koszenia i oprysków lecz nie przynosi efektów, stanowisko pojawia

się co roku w tym samym miejscu. Koszty zwalczania barszczu ponosi gmina.

 Gmina Walim - stanowiska na prywatnych działkach, znajdujące się przydrożach w Górnych

Jugowicach i Olszyńcu.

 Gmina Szczawno-Zdrój - barszcz Sosnowskiego występuje tam w okolicach ul. Wita Stwosza,

na  terenie  podmokłym,  oddalonym  od  zabudowań  oraz  trudno  dostępnym  dla  ludzi.  Jest

koszony i  opryskiwany. Konsekwentnie pojawia  się  co roku,  jednak nie rozprzestrzenia się.

Koszty prowadzenia zabiegów ponosi gmina.

Barszcz Sosnowskiego występujący w okolicach strefy ekonomicznej w Wałbrzychu (fot. Michał Walkowiak)

 Gmina  Jedlina-Zdrój  -  zgłoszone  dwa stanowiska  barszczu.  W okolicach  ul.  Chałbińskiego

obszary  porośnięte  barszczem  zostały  prawie  zlikwidowane,  pojawiają  się  tylko  nieliczne

osobniki. Natomiast stanowisko w pobliżu Bloków Kolejowych przy nasypie kolejowym jest

najgroźniejsze do gminy ponieważ obejmuje ok. 300 osobników barszczu. Zastosowane metody

zwalczania to wycinka młodych roślin i wypalanie stanowisk.
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 Gmina Wałbrzych - stanowisko przy jezdni na ul. Noworudzkiej, co roku występuje w podobnej

ilości  osobników.  Także  w  dzielnicy  Rusinowa  barszcz  pojawia  się  nie  tylko  na  obszarze

pobliskich  pól,  można  go  również  spotkać  wzdłuż  jezdni.  Osobniki  rosną  też  na  polach

w okolicy strefy ekonomicznej w Wałbrzychu. Koszty zwalczania barszczu ponosi gmina.

 Gmina Mieroszów - jedno stanowisko występujące na terenie prywatnym w Golińsku.

Z gmin Głuszyca, Czarny Bór i Stare Bogaczowice nie zgłoszono dotąd do urzędu żadnych stanowisk

parzącego barszczu.

Każdego roku w Internecie pojawiają się doniesienia o kolejnych obszarach zajmowanych przez barszcz

w powiecie wałbrzyskim. W tym roku w Wałbrzychu Strażników miejskich zaalarmowali rowerzyści

i spacerowicze, którzy natknęli się na tę roślinę przy często uczęszczanych szlakach w Książańskim

Parku  Krajobrazowym (SM Wałbrzych  2016).  W zeszłym roku  sygnały  o  występowaniu  barszczu

dochodziły m.in.  z okolic Walimia, a do poparzeń barszczem doszło w Boguszowie-Gorcach, gdzie

roślina wyrosła przy ul. Szkolnej i poparzyło się nią dziecko. W tym roku o nowych ogniskach tej

szkodliwej rośliny informują czytelnicy od początku lipca (Węgrzyn E. 2016). W roku 2013 środki

masowego przekazu informowały o groźnych stanowiskach barszczu tuż przy szosie łączącej Rusinową

z Jedliną-Zdrojem, Podlesiem i Olszyńcem, a także ostrzegały ludzi przed groźnymi właściwościami

rośliny (MS 2013). Osoby, które nie znają barszczu, bądź nie są w stanie wyróżnić go na tle innych

roślin narażone są na jej niebezpieczne w skutkach działanie. Dlatego tak ważnym elementem walki

z rośliną jest edukacja społeczeństwa. O występowaniu barszczu warto zawiadomić oddziały ochrony

środowiska w urzędach gmin oraz straż miejską, która ma obowiązek zabezpieczyć teren porośnięty tą

rośliną.

Barszcz Sosnowskiego wymaga konsekwencji w działaniu odpowiednich służb, ponieważ jest trudny do

usunięcia, ale z każdą kolejną ingerencją w jego wzrost na danym terenie osobnik się osłabia, co daje

szansę na zwycięstwo człowieka nad tą rośliną.

Marta Walkowiak
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