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Parzące barszcze we Wrocławiu. Czy mieszkańcy są bezpieczni?

Michał Śliwiński

Po  doniesieniach  w  lokalnej  prasie  o  występowaniu  barszczu  Sosnowskiego  w  granicach

administracyjnych  Wrocławia,  straż  miejska  rozpoczęła  zabezpieczanie  miejsc  występowania  tych

roślin.  Jest  to  efekt  wzrastającej  świadomości  ekologicznej  mieszkańców,  dokonujących  zgłoszeń

o barszczach rosnących w miejscach publicznych, czego rezultatem jest znakowanie skupień parzących

roślin  przy  użyciu  taśmy  i  tabliczki  informacyjnej.  Nie  zawsze  tak  było,  historia  wystąpień  obu

gatunków parzących barszczy na terenie Wrocławia jest na pewno znacznie dłuższa. Moje obserwacje

sięgają roku 2008, gdy na Biskupinie, przy grobli Szczytnicko-Bartoszewickiej zaobserwowałem kępy

barszczu Sosnowskiego rosnące w pobliżu uczęszczanej ścieżki. Przechodziły nią osoby starsze, matki

z dziećmi, młodzież, wszyscy nieświadomi grążącego im niebezpieczeństwa poparzenia.  Wykonałem

wówczas fotografię, która później ukazała się w czasopiśmie Zielona Planeta. Mało kto orientował się

wtedy, że we Wrocławiu w miejscach publicznych rosły parzące rośliny.

Stanowisko barszczu Sosnowskiego na Biskupinie, rok 2008 (fot. Michał Śliwiński)
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Zachodziła  obawa,  że  pierwsze  stanowiska  barszczy  mogą  być  początkiem  inwazji,  na  którą

Wrocław nie był przygotowany (Śliwiński 2008).

Rok później ukazał się internetowy artykuł „Parzy koło Pergoli!” (Krzeszowski 2009), którego autor

również informował o dzieciach bawiących się w pobliżu parzących barszczy i przechodzących w ich

pobliżu  setkach  osób  dziennie.  Po  krytycznych  wypowiedziach  naukowców  interweniował  Bogdan

Łukasiewicz, ówczesny Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu miejskiego we Wrocławiu.

Barszcze  zostały  szybko  skoszone  przez  pracowników  zieleni  miejskiej,  chociaż  odrastały  w  tym

miejscu jeszcze kilkukrotnie, dzisiaj koło Pergoli już nie rosną. Po tym wydarzeniu zainteresowałem się

bliżej  tematem i  okazało  się,  że  w  latach  2007-2009  barszcz  Sosnowskiego  był  obserwowany  we

Wrocławiu  przez  uczniów  biorących  udział  w  projektach  Dolnośląskiego  Klubu  Ekologicznego

(Śliwiński, Dajdok 2010).

Stanowisko barszczu Sosnowskiego na nieużytku, Księże Wielkie, rok 2016 (fot. Michał Śliwiński)

W roku  2010  barszcz  Sosnowskiego  rósł  m.in.  1)  przy  ścieżce  między  ul.  Obornicką  a  Zaułkiem

Rogozińskim, 2) na nieużytkach przy ul. Żmigrodzkiej, 3) przy kamienicy na ul. Grunwaldzkiej, 4) nad

Odrą - przy Kanale Powodziowym, koło parku Biskupińskiego, w szuwarach między Odrą a Piskorną,
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5) nad Ślęzą przy ul. Wałbrzyskiej, 6) przy prywatnej posesji przy ul. Parafialnej, 7) przy skrzyżowaniu

ulic Opolskiej i Tyskiej. Ozdobny barszcz Mantegazziego był sadzony: 8) na wyspie z wierzbami na

Fosie Miejskiej, 9 na trawniku przy Pergoli, 10) na prywatnej posesji przy ul. Biegasa i przy sąsiednim

budynku  Akademii  Wychowania  Fizycznego.  Łącznie,  w  latach  2008-2010  we  Wrocławiu  było

przynajmniej 16 stanowisk inwazyjnych barszczy, w tym 4 barszczu Mantegazziego, żadne z nich nie

było w żaden sposób oznakowane ani zabezpieczone. Przeważały płaty małe (68%) i średniej wielkości

(25%). Całkowitą liczbę dojrzałych osobników oszacowano wówczas na 412, a zajmowany areał na 980

m2 (Śliwiński, Anioł-Kwiatkowska 2011). Nie było jednak mowy o wielkoobszarowej uprawie barszczy

we Wrocławiu, wszystkie odnalezione rośliny zostały posadzone w celach ozdobnych lub spontanicznie

rozsiały się z wodą lub silnym wiatrem. Niemal wszystkie występowały też w sąsiedztwie szlaków

komunikacyjnych, co wskazywało na tendencję do ich wykorzystywania podczas transportu nasion. Do

dnia  dzisiejszego  duża  część  z  wyżej  wymienionych  stanowisk  przestała  istnieć,  głównie  dzięki

intensywnym  zabiegom  prowadzonym  przez  służby  miejskie  i  samych  właścicieli  poszczególnych

działek. 

W roku 2015 pojawiły się  informacje  o stanowiskach barszczu  Sosnowskiego przy ulicach:  Monte

Cassino, Strachocińskiej i Życzliwej (EW 2015), komentujący internetowe publikacje zgłaszali kolejne

stanowiska na promenadach wrocławskich, za stanicą harcerską na Biskupinie (DAF, KG 2015), przy

ul. Legnickiej między Omexem i Legnicka Business House oraz koło wałów na Opatowicach (Walków

2015).

Tabliczka informacyjna straży miejskiej, ul. Pasteura, rok 2016 (fot. Michał Śliwiński)
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W czerwcu 2016 roku barszcz ponownie pojawił się na Strachocinie niedaleko ulicy Ubocze i przy ulicy

Strachocińskiej w kierunku Dobrzykowic Wrocławskich - również tam strażnicy miejscy oznakowali

skupienia roślin taśmą i tabliczką i poinformowali właścicieli terenu o konieczności usunięcia barszczu,

mimo iż  żadne przepisy  tego  nie  nakazują  (Skupin  2016).  W mediach  pojawiły  się  też  informacje

o stanowiskach tych parzących roślin przy ul. Paprotnej i w wielu miejscach na ogródkach działkowych

(bez  szczegółowej  lokalizacji).  Dyrektor  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego

w ratuszu zapowiedział, że instytucja będzie monitorować pojawy barszczu i wysyłać tam straż miejską

(Skupin 2016). W tym roku obserwowałem osobniki barszczu Sosnowskiego rosnące w zaroślach nad

Starą Odrą i na nieużytkach przy ulicy Opolskiej. Wrocławska straż miejska zabezpieczyła stanowisko

barszczu Sosnowskiego przy ul. Pasteura taśmą ostrzegawczą i zamkniętymi w foliowych koszulkach

kartkami z napisem: „Uwaga!!! Barszcz Sosnowskiego”, jednak usuwanie tych roślin w zaroślach nad

Odrą nie zostało skutecznie przeprowadzone.

Wiele zależy od samych mieszkańców Wrocławia, którzy będąc pod urokiem walorów dekoracyjnych

barszczu, powodowani ciekawością lub chęcią wyrządzenia ekologicznej szkody wciąż mogą prowadzić

niebezpieczne eksperymenty z nasionami tych roślin. W tym aspekcie, „wskazywanie” stanowisk tych

roślin przez straż miejską może przynieść odwrotny skutek - łatwo można wówczas pozyskać owoce lub

nasiona  parzących  barszczy. Dlatego  zamiast  tylko  zabezpieczać,  dla  bezpieczeństwa  mieszkańców

lepiej  byłoby  prowadzić  zwalczanie  tych  roślin.  Niezależnie  od  podejmowanych  prób  opanowania

inwazji barszczy we Wrocławiu, ze względu na lokalizację miasta nad dużą rzeką, można spodziewać

się okresowych pojawów parzących barszczy na międzywalu Odry. Nasiona tych roślin każdego roku

mogą spływać z wodami tej rzeki, przedostają się do niej one m.in. z Nysy Kłodzkiej (Dajdok, Pomian

2015).  Dlatego  żeby  skuteczniej  ograniczać  inwazję  parzących  barszczy  we  Wrocławiu  należałoby

wyjść im naprzeciw, zwalczając nadrzeczne osobniki tych roślin w powiecie kłodzkim. Wracając do

bezpieczeństwa mieszkańców, dopóki w mieście nie zostaną zorganizowane odpowiednie służby, które

będą prowadzić poszukiwania, monitoring zabezpieczeń i zwalczanie istniejących populacji barszczy

Sosnowskiego i Mantegazziego, zależy ono tylko od nich samych. Jeżeli  docelowo ma to być straż

miejska, powinna odbyć specjalistyczne szkolenia, ponieważ obecnie nie jest do tego celu dostatecznie

przygotowana (Dajdok, Pomian 2015). W sytuacji dostrzeżenia tych roślin na terenie Wrocławia, należy

bezzwłocznie  zgłosić  ich  stanowiska  (numer  alarmowy  986),  następnie  skontrolować  czy  zostały

odpowiednio zabezpieczone przez strażników miejskich, a także monitorować stan tych zabezpieczeń,

które z upływem czasu mogą przestać być widoczne.

dr Michał Śliwiński
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