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Szkolenia z zagrożenia barszczem Sosnowskiego w roku 2018

Marta Walkowiak

Projekt edukacyjny „Jak nie sparzyć się barszczem?” dotyczył m.in. zagrożeń związanych

z występowaniem  barszczu  Sosnowskiego  i  barszczu  Mantegazziego  na  terenie  Dolnego

Śląska. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 roku, a do końca 2017 roku odbyło się 18

szkoleń w różnych powiatach Dolnego Śląska. W ostatnim etapie projektu - w roku 2018 -

odbyło się 12 szkoleń, w których udział wzięły następujące szkoły:

 IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu, dwa szkolenia w dniu 5.01.2018

 I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu, 15.02.2018

 I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, 16.02.2018

 Gimnazjum w Rui, 20.02.2018

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi, 21.02.2018

 Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskie, 16.03.2018

 I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, 19.03.2018

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze, 28.03.2018

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu, 12.04.2018

 Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim, 16.04.2018

 Szkoła Podstawowa w Szczytnej, 8.05.2018

Największym  powodzeniem  cieszyło  się  szkolenie  w  Liceum  Ogólnokształcącym

w Ząbkowicach Śląskich (16.03.2018), ponieważ uczestniczyło w nim 141 gości,  zarówno

uczniów szkoły, urzędników i  przedstawicieli  straży miejskiej.  W szkoleniu wzięły udział

klasy  o  różnych  profilach.  Na  stronie  internetowej  szkoły  w  Ząbkowicach  Śląskich

przygotowano  nawet  artykuł  dotyczący  szkolenia  (https://www.lozabkowice.pl/news.php?

readmore=1234).
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Z kolei  szkolenia  przewidzianych dla  mieszkańców Wałbrzycha i  powiatu wałbrzyskiego,

zorganizowano  w  jednej  szkole:  IV  Liceum  Ogólnokształcące  w  Wałbrzychu  -  pierwsze

szkolenie  odbyło  się  z  udziałem 30  gości,  drugie  z  udziałem 23  gości.  W tym dniu  na

szkolenie stawili się uczniowie szkoły o różnych ciekawych profilach np. klasy strażackie,

a także urzędnicy oraz mieszkańcy powiatu.

Szkolenie w IV Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu (5.01.2018) (fot. Marta Walkowiak)

Szkolenie w Gimnazjum w Rui w dniu 20 lutego odbyło się w holu szkoły, co dało możliwość

wszystkim uczniom na wzięcie w nim udziału.

Średnio w szkoleniach brało udział ok. 40 osób - zazwyczaj dwie lub trzy klasy ze szkoły

zainteresowanej tematem parzącego barszczu. Swój udział deklarowali również urzędnicy - ze

starostw powiatowych i urzędów poszczególnych gmin, zwykle w liczbie pojedynczych osób,

z wyjątkiem Jeleniej Góry, gdzie było ich aż siedem. W tej części projektu, w szkoleniach

z zagrożenia barszczem Sosnowskiego wzięli udział przedstawiciele starostw z miast:

 Milicz;

 Jelenia Góra;

 Kamienna Góra;

 Wałbrzych;

przedstawiciele urzędów miast i gmin:

 Duszniki Zdrój;

 Głogów;
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 Głuszyca;

 Jedlina-Zdrój;

 Jelenia Góra;

 Kamienna Góra

 Krośnice;

 Kunice;

 Lubin;

 Prochowice;

 Radków;

 Ząbkowice Śląskie;

 Złoty Stok;

oraz pracownicy straży miejskiej z Jeleniej Góry, Ząbkowic Śląskich i Radkowa oraz innych

służb miejskich.

Na  szkoleniu  dotyczącym zagrożenia  barszczem Sosnowskiego  dla  mieszkańców  Jeleniej

Góry w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze (28.03.2018) pojawiła się

lokalna  telewizja  TV  Dami.  Na  pytania  dziennikarki  odpowiadał  dr  Michał  Śliwiński

(http://www.tvdami.eu/newsy/5335/Barszcz-sosnowskiego-to-bardzo-niebezpieczna-ro

%C5%9Blina).

W szkoleniach trzykrotnie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych - z Rui (dawne

gimnazjum),  Chełmska  Śląskiego  i  Szczytnej.  Barszcz  Sosnowskiego  wzbudził  duże

zainteresowanie wśród młodych słuchaczy, którzy byli naprawdę ciekawi tej rośliny, o której

nie zdążyli jeszcze usłyszeć.

Podczas przerwy w szkoleniu w Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie, do prowadzącego

podszedł jeden z uczniów, który udokumentował fotografią osobniki barszczu Sosnowskiego

na nieznanym dotąd stanowisku niedaleko miasta. Pan M. Filipek zgodził się na umieszczenie

informacji  o  nowym  miejscu  występowania  barszczu  Sosnowskiego  w  Szczyglicach

w wykazie stanowisk barszczy przygotowywanym w ramach projektu „Jak nie sparzyć się

barszczem?”. To rzadki przykład zainteresowania młodzieży tą inwazyjną, toksyczną rośliną.
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Na  wszystkich  szkoleniach  uczniowie  i  urzędnicy  zadawali  pytania  dotyczące  biologii

barszczu  Sosnowskiego,  na  które  odpowiadał  dr  Michał  Śliwiński.  Do  najciekawszych

należały:

 jak skutecznie usuwać barszcz?

 skąd wzięła się nazwa barszcz?

 co barszcz ma w środku pędu?

 ile waży jeden osobnik barszczu?

 czy dotykanie roślin rosnących w pobliżu barszczu jest szkodliwe?

 czy oparzenie jest zaraźliwe?

 czy młody barszcz też jest groźny?

 czy korzeń jest toksyczny?

 które części barszczy są najbardziej parzące?

 czy roślina jest radioaktywna?

 czy krowy i konie też ulegały poparzeniom?

 jak najlepiej chronić się przed oparzeniem? 

 czy roślina jest klejąca?

 czy kombinezon chroni przed sokiem rośliny?

Mamy wielką nadzieję, że zakończone szkolenia pozostały w pamięci wszystkim uczestnikom

i wiedza na nich zdobyta będzie dalej  przekazywana, ponieważ edukacja ekologiczna jest

ważnym elementem ograniczania inwazji  barszczy i  unikania zagrożeń z  nią  związanych.

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  szkołom  za  serdeczne  przyjęcie  prelegentów  i  pomoc

w organizacji szkoleń!

inż. Marta Walkowiak
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