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Wprowadzenie parzących barszczy do dolnośląskich upraw

Michał Śliwiński

Pierwsze introdukcje inwazyjnego barszczu Sosnowskiego nastąpiły w latach 70. XX wieku, również na

Dolnym Śląsku.  Nasiona  przeznaczone  do  uprawy zostały  przysłane z  Zakładu  Roślin  Pastewnych

Instytutu  Hodowli  i  Aklimatyzacji  Roślin  w  Krakowie  bezpośrednio  do  jednostek  Państwowego

Gospodarstwa Rolnego. Dzisiaj wiemy, że był uprawiany w sąsiedztwie wybranych PGR-ów, a także

przy  Stacjach  doświadczalnej  uprawy  roślin,  należących  do  instytucji  zajmujących  się  podobnymi

eksperymentami. Nieznana jest dokładna data introdukcji tego gatunku do dolnośląskich upraw, proces

ten  prawdopodobnie  odbywał  się  stopniowo.  Według  informacji  profesora  Czyżyka  z  Instytutu

Melioracji i Użytków Zielonych, mogły być to lata 1977-1985. Na terenie Dolnego Śląska znajdowało

się przynajmniej kilkanaście ośrodków, zajmujących się uprawą barszczu Sosnowskiego, należały do

nich:  Bielany  Wrocławskie,  Łany,  Siechnice,  Żórawina  (powiat  wrocławski),  Komorów  (powiat

świdnicki),  Łagiewniki  (powiat  dzierżoniowski),  Mojęcice  (powiat  wołowski),  Krajanów,  Łężyce

(powiat kłodzki), Miłków (powiat jeleniogórski) Wałbrzych (powiat wałbrzyski).

Porzucona plantacja barszczu Sosnowskiego w Łanach, rok 2010 (fot. Michał Śliwiński)
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Prowadzono tam od razu wielkopowierzchniowe obsiewy lub wyznaczono poletka eksperymentalne o

niedużej powierzchni (0,5-1 ha), na których prowadzono doświadczalną uprawę tych roślin.

Dlaczego z niej zrezygnowano, mimo początkowych sukcesów w plonowaniu? Był to przecież główny

cel  uprawy,  a  efektywność  jego  plonowania  była  potwierdzona  wieloma  artykułami  naukowymi

(Bochniarz, Bochniarz 1986; Bochniarz i in. 1987a; Bochniarz i in. 1987b). Istnieje kilka możliwych

przyczyn zaprzestania  uprawy barszczu  Sosnowskiego,  do  których należą  m.in:  1)  szkodliwość dla

bydła,  które  chorowało  na  wewnętrzne  krwotoki  i  biegunki  po  zjedzeniu  surowych  roślin,  2)

przenikanie  anyżkowego  zapachu  barszczu  do  mleka  i  mięsa  karmionych  nim  krów,  3)  trudności

w mechanicznym zbiorze rośliny, z którą nie radził sobie wówczas używany sprzęt i koszenie musiało

odbywać  się  ręcznie,  4)  bezpośrednia  szkodliwość  dla  człowieka,  który  podczas  zbioru  barszczu

doznawał oparzeń II i III stopnia powodowanych przez sok i olejki eteryczne roślin, 5) stwierdzenie

zagrożenia  w wyniku migracji  roślin  poza obszar  plantacji.  Możliwe,  że  przyczyn było  więcej  lub

zostały  dostrzeżone  jednocześnie.  Ekspansja  barszczu  Sosnowskiego  była  szczególnie  zauważalna

w miejscach, gdzie występowało duże nagromadzenie struktur liniowych w krajobrazie, np. torowisk,

ścieżek, obrzeży pól, zadrzewień i cieków. Przebiegała, znacznie wolniej, jeśli miejsce plantacji miało

charakter  jednorodny  (np.  pole  uprawne).  Już  na  wczesnym  etapie  próbowano  zlikwidować

eksperymentalne  uprawy,  prowadząc  wykaszanie,  opryski  herbicydami  i  zaorywanie  gruntu,  jednak

barszczy nie udało się usunąć - pierwsze przyczółki zostały już zdobyte.

Nieskuteczne próby zwalczania barszczy przy użyciu herbicydów, rok 2009 (fot. Michał Śliwiński)
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Z informacji  uzyskanych od byłych pracowników PGR, stężenia stosowanych wówczas herbicydów

były tak wysokie, że niszczyły zwykłe ubrania. Stosowanie intensywnego wypasu bydła nie przynosiło

efektów,  zwierzęta  nie  chciały  jeść  surowych  liści  rośliny.  Zamiast  kontynuować  zwalczanie,

wielkopowierzchniowe plantacje barszczu porzucono na wiele lat,  co dało okazję tych roślinom na

nieograniczoną ekspansję. Zdarzały się również na Dolnym Śląsku przypadki (chociaż nieczęsto), kiedy

na uprawę barszczu Sosnowskiego decydowali  się  indywidualni  rolnicy.  Był  uprawiany na większą

skalę  przy  gospodarstwach  we  wsiach  Dziewin  (powiat  ścinawski),  Patoka  (powiat  bolesławiecki)

i Złotno  (powiat  kłodzki).  W przypadkach  tych  populacji,  zwalczanie  było  prowadzone  w  sposób

nieudolny lub wcale (ze względu na koszty), co sprzyjało lokalnej ekspansji tych roślin na terenie wsi.

O wprowadzeniu do uprawy barszczu Mantegazziego na Dolnym Śląsku wiadomo bardzo niewiele,

prawdopodobnie pierwsze notowanie tego gatunku pochodzi z Legnicy, gdzie mógł być uprawiany jako

roślina ozdobna na ogródkach działkowych (Anioł-Kwiatkowska 1974). Z publikowanych informacji

wynika, że główną przyczyną uprawy tego gatunku na Pomorzu były jego walory dekoracyjne, ale w

województwie dolnośląskim z pewnością był uprawiany również jako roślina paszowa i pożytkowa. Na

terenie  Sudetów  w  niektórych  miejscach  występują  jeszcze  pozostałości  jego  większych  populacji

występujących w sąsiedztwie PGR-ów. W celach paszowych mógł zostać sprowadzony z terenu Czech,

ale równie  dobrze pierwsze populacje tej  rośliny mogły pojawić się  samorzutnie.  Wiadomo, że był

uprawiany w PGR-ach w Krosnowicach, Różance (powiat kłodzki) i Bożkowicach (powiat lubański). 

Barszcz Mantegazziego przy pasiece w Pisarach, rok 2011 (fot. Michał Śliwiński)
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Przyczyny  porzucenia  większości  upraw  barszczu  Mantegazziego  są  te  same,  jak  w  przypadku

poprzedniego gatunku, ale do czasów obecnych pielęgnowana jest jego uprawa przy pasiece w Pisarach

(powiat  kłodzki),  a  pozostałości  przydomowych  upraw  znane  są  m.in.  z  Suszków  (powiat

bolesławiecki),  Tarpna  (powiat  górowski),  Siedlec  (powiat  wrocławski),  Karpacza  (powiat

jeleniogórski), Bystrzycy Kłodzkiej i Mąkolna (powiat kłodzki). W Bystrzycy Kłodzkiej barszcz został

celowo posadzony jako roślina ozdobna przy Kaplicy Św. Franciszka Ksawerego, tuż przy korycie Nysy

Kłodzkiej,  do  której  każdego  roku  posyłał  swoje  nasiona.  Do  rzeki  tej  trafiały  również  nasiona

z mniejszych populacji z Podtyniu, Przyłęku, Nowej Bystrzycy czy Długopola Dolnego. Nie wiadomo

jednak, czy barszcz był tam uprawiany, czy były to tylko spontaniczne wystąpienia na brzegach rzek.

Jeszcze do niedawna znanych było kilka przypadków celowych introdukcji barszczu Mantegazziego na

terenie Wrocławia. Kwitnące barszcze obserwowano m.in. przy kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej

i na wyspie  na miejskiej  fosie  na placu Orląt  Lwowskich,  gdzie zasadzono duże zgrupowanie  tych

parzących roślin.

Kto  był  odpowiedzialny  za  wprowadzenie  barszczy  Sosnowskiego  i  Mantegazziego  do  środowiska

przyrodniczego Dolnego Śląska? Społeczeństwo do dnia dzisiejszego jest przekonane, że przyczyną był

przykaz  uprawy  tej  rośliny  od  władz  dawnego  ZSRR.  Niemniej  jednak,  plantacje  tych  roślin

w województwie  dolnośląskim  były  zbyt  nieliczne,  w  stosunku  do  liczby  gospodarstw  rolnych.

Za decyzję o uprawie roślin odpowiedzialni byli prawdopodobnie kierownicy poszczególnych PGR-ów,

którzy otrzymywali informacje o potencjalnej możliwości uzyskania wysokoplennej rośliny paszowej

i zgłaszali  zapotrzebowanie  na  nasiona  barszczy.  Pomagali  im  pracownicy  ośrodków  doradztwa

rolniczego  i  naukowcy  związani  ze  środowiskiem  rolniczym,  którzy  w  swoich  stacjach

doświadczalnych dokumentowali  duży przyrost  biomasy tych  roślin.  Do takich  miejsc  z pewnością

należała stacja  badawcza Instytutu Melioracji  i  Użytków Zielonych w Kamieńcu Wrocławskim. Na

mapach  z  lat  70.  XX  w. podobną  stację  rolnictwa  doświadczalnego  (skrót:  st.  rol.  dośw.)  można

zobaczyć niedaleko elektrociepłowni w Siechnicach, wokół której jeszcze do niedawna obserwowano

liczne  skupienia  barszczu  Sosnowskiego  (Śliwiński  2009),  obecnie  znajdują  się  tam  zabudowania

ośrodka sportu i rekreacji. Nazwiska decydentów, którzy postanowili tam wprowadzić parzące rośliny

do środowiska pozostają  nieznane.  Zdaniem naukowców, cała  dokumentacja  związana  z  miejscami

i procesem introdukcji barszczu Sosnowskiego została zniszczona podczas zmian ustroju, po obaleniu

socjalizmu. Natomiast na terenach zabudowanych miast i wsi za wprowadzenie w celach ozdobnych

barszczy  Mantegazziego odpowiedzialni  byli  właściciele  prywatnych posesji  lub  projektanci  zieleni

miejskiej. Nie należy definitywnie kończyć tematu introdukcji parzących barszczy na obszarze Dolnego

Śląska, szczególnie w celach dekoracyjnych. Nie sposób kontrolować wszystkich mieszkańców i ich

gruntów, a historie lubią się powtarzać.
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