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Uprawy i rozprzestrzenianie się barszczy na przedgórzu Sudetów

Michał Śliwiński

Problem dawnych upraw barszczu Sosnowskiego w niżowej części regionu Dolnego Śląska

został opisany w artykule nr 8. Uprawy barszczu rozciągnęły się również na tereny górskie

(artykuł nr 11), lecz tylko w niewielkim stopniu dotknęły przedgórze Sudetów, gdzie barszcze

były  sadzone  stosunkowo  rzadko.  W  części  zachodniej  przedgórza  określanej  mianem

Pogórza Zachodniosudeckiego, z lokalnych upraw w celach dekoracyjnych rozprzestrzenia

się barszcz Mantegazziego, natomiast w środkowej i wschodniej części przedgórza znanego

pod  nazwą  Przedgórza  Sudeckiego,  częściej  spotyka  się  niewielkie  populacje  barszczu

Sosnowskiego.

Pogórze Zachodniosudeckie

W tej części przedgórza, barszcz Mantegazziego można spotkać w miejscowościach nad Nysą

Łużycką - w Porajowie, Sieniawce i Koźlicach (również dalej na północ, lecz poza obszarem

przedgórza) oraz w rejonie Włodzic Wielkich - we wsi oraz w kierunku Suszek i Żerkowic.

Sporadycznie pojawia się również w Bogatyni i Opolnie Zdroju. W powiecie lwóweckim,

duże  skupienie  barszczu  Mantegazziego  znajduje  się  koło  cmentarza  komunalnego

w Gryfowie  Śląskim  (Mariusz,  Obywatelski  Patrol  Gryfów  Śląski  2016).  Nad  Zalewem

Leśniańskim  we  wsi  Bożkowice  rośnie  barszcz  Sosnowskiego.  W  Porajowie,  barszcz

Mantegazziego  rośnie  w  zadrzewieniach  przy  polsko-czeskiej  granicy,  w  sąsiedztwie

dawnych stawów i zabudowań - jest efektem uprawy tej rośliny w celach ozdobnych. W roku

2010 liczba osobników wynosiła  tam około 600, z  czego ok.  1/4 było kwitnących.  Wraz

z biegiem Nysy Łużyckiej, barszcz Mantegazziego widziano również w rejonie Sieniawki -

w zaroślach na brzegu rzeki i na odłogu, liczba osobników była niewielka - z 40 roślin kwitło

około 10. Najmniej poznana jest populacja barszczu w Koźlicach, gdzie na łąkach nad Nysą
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Łużycką  w  2008  roku  widziano  około  70  roślin.  Wszystkie  stanowiska  barszczu  w  tym

rejonie  koncentrują  się  w  sąsiedztwie  rzeki,  która  stanowi  główny  szlak  ich  migracji.

W rejonie  Włodzic  Wielkich,  Suszek  i  Żerkowic,  barszcz  Mantegazziego  migruje

przydrożami z dużej  populacji  w Suszkach,  gdzie  roślina została  posadzona na prywatnej

posesji w celach dekoracyjnych - w 2010 roku naliczono tam około 220 roślin, z czego 60

kwitnących.  Z  tego  miejsca,  barszcz  migruje  wzdłuż  dróg  w kierunku  Włodzic  Wielkich

i Żerkowic,  gdzie  widziano pojedyncze osobniki  w przydrożnych rowach. Duża populacja

barszczu występuje w Bożkowicach nad Zalewem Leśniańskim, gdzie barszcz Sosnowskiego

porasta  zadrzewione  przydroża  i  skarpy  nad  przy  ośrodku  wypoczynkowym  i  stanowi

bezpośrednie zagrożenie dla ludzi przemieszczających się drogami. Od roku 2008, liczebność

tej  populacji  stopniowo  maleje,  w  2011  roku  naliczono  111  osobników  z  kilkuset

obserwowanych  kilka  lat  wcześniej.  W  roku  2015  władze  samorządowe  rozpoczęły

zwalczanie tej rośliny, głównie metodami wykaszania i oprysków herbicydami (inf. ustna od

urzędnika).

Fotografia 1. Barszcz Mantegazziego na posesji we Włodzicach Wielkich w 2010 roku

Na Pogórzu Zachodniosudeckim, uprawy barszczu Mantegazziego miały charakter lokalny,

jednak nadal nie zostały skutecznie zlikwidowane. Pojedyncze rośliny nadal migrują z miejsc
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dawnych  plantacji  przydrożami  w  Bożkowicach  i  Suszkach,  można  je  również  zobaczyć

w dolinie Nysy Łużyckiej.

Przedgórze Sudeckie

W  środkowej  i  wschodniej  części  przedgórza,  populacje  barszczy  są  również  rzadko

spotykane.  Barszcz  Sosnowskiego  rósł  w  Sulistrowiczkach,  Bronówku  i  Jugowicach,

natomiast  barszcz  Mantegazziego  widziano  w  okolicach  Mąkolna  i  Kamieńca

Ząbkowickiego. W Sulistrowiczkach, pojedynczy osobnik barszczu Sosnowskiego rósł przy

prywatnej  posesji  przy  drodze  prowadzącej  do  rezerwatu  przyrody  „Łąka  Sulistrowicka”.

Podobnie w Bronówku, w latach 2008-2010, jeden osobnik barszczu Sosnowskiego rósł przy

budynku baru przy drodze krajowej  nr 5.  Przez kilka lat  był  niszczony przez właściciela

i ostatecznie udało mu się go zwalczyć. W Jugowicach, również pojedynczy osobnik barszczu

Sosnowskiego występował w nadrzecznych zaroślach nad Bystrzycą, jednak po roku 2008

nie był  już  tam  obserwowany.  Na  terenach  nadrzecznych,  pojedyncze  osobniki  barszczu

Mantegazziego widziano też w Kamieńcu Wrocławskim - rosły na brzegu Nysy Kłodzkiej,

która jest znanym korytarzem migracji tych roślin z wyżej położonych stanowisk barszczu

Fotografia 2. Barszcz Mantegazziego porastający brzegi Mąkolnicy w Mąkolnie w 2010 roku
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Sosnowskiego i Mantegazziego w Kotlinie Kłodzkiej. W Mąkolnie, barszcz Mantegazziego

został  posadzony  jako  roślina  ozdobna  przy  posesji  nad  rzeką  Mąkolnicą,  wzdłuż  której

stopniowo  się  rozprzestrzeniał.  W roku  2016  usunięto  tam 35  osobników barszczy  wraz

z korzeniami (Sprawozdanie).

Niewielka  liczba  stanowisk  barszczy  na  Przedgórzu  Sudeckim  wynika  z  faktu,  że  nie

zakładano tam plantacji inwazyjnych gatunków barszczy. Ich wystąpienia w tym rejonie mają

charakter spontaniczny, wynikający z lokalnej uprawy tych roślin w celach ozdobnych lub ich

rozprzestrzeniania się wraz z nurtem rzek z wyżej położonych terenów.

dr Michał Śliwiński
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