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Barszcz Sosnowskiego na tle innych roślin inwazyjnych - czy jest

najgroźniejszy?

Marta Walkowiak

Barszcz  Sosnowskiego  (Heracleum  sosnowskyi Manden.)  jest  jedną  z  wielu  roślin

inwazyjnych  występujących  na  terenie  Polski.  Innymi  roślinami  inwazyjnymi  są  np.

rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.), rdestowiec sachaliński (Reynoutria

sachalinensis (F.  Schmidt)  Nakai),  nawłoć  kanadyjska  (Solidago canadensis L.),  nawłoć

późna  (Solidago  gigantea Aiton),  słonecznik  bulwiasty  (Helianthus  tuberosus L.), robinia

akacjowa  (Robinia  pseudoacacia L.) dąb  czerwony  (Quercus  rubra L.) sumak  octowiec

(Rhus  typhina L.),  niecierpek  drobnokwiatowy  (Impatiens  parviflora DC.),  niecierpek

gruczołowaty (Impatiens glandulifera Royle) oraz róża pomarszczona (Rosa rugosa Thunb.).

Rośliny  inwazyjne  są  problemem  na  skale  światową,  ponieważ  stanowią  zagrożeniem

nie tylko  dla  środowiska  i  bioróżnorodności  ekosystemów,  ale  także  dla  zdrowia  i  życia

człowieka (Otręba 2008). 

Wszystkie rośliny inwazyjne dzięki swoim cechom, mają zdolność do kolonizowania coraz

większego areału, przez co skutecznie eliminują rośliny rodzime, utrudniając im dostęp do

wody,  światła  i  składników  pokarmowych.  Jest  to  bardzo  niebezpieczne  zjawisko,  które

prowadzi do ubożenia ekosystemów (Jaszewska, Rymon-Lipińska 2015).

Barszcz  Sosnowskiego  (Fot.  1)  wyróżnia  się  na  tle  innych roślin  inwazyjnych,  ponieważ

stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Znajdujący się w roślinie sok zawierający

niebezpieczne  substancje  chemiczne,  powoduje  groźne  poparzenia  na  ciele  człowieka.

Nie tylko kontakt bezpośredni stanowi zagrożenie, ale także przejście w pobliżu stanowiska

barszczu  Sosnowskiego,  może  powodować  zmiany  skórne.  Na  kontakt  z  barszczem
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Sosnowskiego  nie  jest  narażony  tylko  człowiek,  ale  także  zwierzęta,  które  zbliżą  się  do

rośliny i mogą zostać poparzone (Dajdok, Pawlaczyk 2009; Jakubowicz i in. 2012).

Tabela 1. Porównanie cech barszczu Sosnowskiego z innymi gatunkami inwazyjnymi w Polsce

Gatunek \ Cecha

P
rodukcja

biom
asy

R
ozm

iary

Toksyczne

zw
iązki

A
llelopatia

L
iczba

nasion

R
egeneracja

uszkodzeń

P
rodukcja

nektaru

W
zrost

w
egetatyw

ny

W
czesny rozw

ój

w
iosną

Barszcz Sosnowskiego Duża Duże Tak Tak Duża Tak Tak Nie Tak

Robinia akacjowa Duża Duże Nie Tak Duża Tak Tak Tak Tak

Rdestowiec ostrokończysty Duża Duże Nie Nie Mała Tak Tak Tak Tak

Słonecznik bulwiasty Duża Duże Nie Tak Mała Nie Tak Tak Nie

Nawłoć późna Mała Duże Nie Tak Duża Nie Tak Tak Nie

Niecierpek gruczołowaty Duża Duże Nie Nie Mała Nie Tak Nie Nie

Dąb czerwony Mała Duże Nie Tak Mała Nie Nie Nie Nie

Róża pomarszczona Mała Małe Nie Nie Mała Nie Tak Tak Nie

Sumak octowiec Mała Duże Tak Nie Mała Nie Nie Tak Nie

Niecierpek drobnokwiatowy Mała Małe Nie Nie Mała Nie Nie Nie Nie

Należy także zwrócić uwagę na pozostałe rośliny inwazyjne,  ponieważ są one poważnym

zagrożeniem dla środowiska.  Nawłocie (Fot.  2),  które można spotkać w każdym miejscu,

zazwyczaj  porastają  stanowiska  ruderalne,  tworzą  niekiedy  zbite  łany,  które  zabierają

powierzchnię rośliną rodzimym i skutecznie je eliminują.  Rozprzestrzeniają się skutecznie

dzięki  swoim  właściwością  allelopatycznym  i  wytwarzaniem  dużej  liczby  nasion.

Co w konsekwencji  grozi  zmianą  gatunkową  ekosystemów  (Bielecka  2017).  Natomiast

rośliny inwazyjne które tworzą podziemne kłącza np. rdestowiec ostrokończysty (Fot. 3) czy

rdestowiec  sachaliński,  stanowią  zagrożenie  nie  tylko  dla  środowiska,  a  także  dla

infrastruktury,  ze  względu  na  rozległe  kłącza,  niszczą  wały  przeciwpowodziowe,  drogi,

a także mogą powodować erozję gleby itp. (Tokarska-Guzik i in. 2012).
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Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) porastający nieużytek porolny w pobliżu

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) (fot. Marta Walkowiak)

Nawłocie (Solidago L.) występujące w pobliżu osiedla mieszkaniowego  w Wałbrzychu (fot. Marta

Walkowiak)
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Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.) skutecznie eliminuje rośliny rodzime

w swoim sąsiedztwie (fot. Marta Walkowiak)

Rośliny inwazyjne zostały sprowadzone do Europy dzięki swoim właściwościom ozdobnym

(np.  sumak  octowiec),  leczniczym  (  np.  robinia  akacjowa),  miododajne  (np.  rdestowiec

ostrokończysty,  robinia  akacjowa).  Niektóre  rośliny  inwazyjne  zostały  przypadkowo

sprowadzone do Europy np. z transportem. Niestety ich szybkie rozprzestrzenianie wymknęło

się  spod  kontroli  człowieka.  Wszytskie  rośliny  inwazyjne  powodują  ubożenie

bioróżnorodności, niektóre niszczą infrastrukturę, barszcze kaukaskie stanowią zagrożenie dla

zdrowia,  bądź  życia  człowieka.  Natomiast  wszystkie  są  globalnym  problemem  dla

społeczeństwa i środowiska. Należy edukować społeczeństwo i zwracać uwagę na zagrożenie

jakie  za sobą niesie  rozprzestrzenianie się  gatunków inwazyjnych,  ponieważ jest  to jedna

z metod eliminacji roślin inwazyjnych.  

inż. Marta Walkowiak
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