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Czy biologia barszczy ma tylko ciemną stronę?

Michał Śliwiński

Barszcz  Sosnowskiego  i  barszcz  Mantegazziego  są  roślinami  niepożądanymi  w  środowisku

przyrodniczym  i  w  otoczeniu  człowieka  -  to  znany  fakt,  przekazywany  w  naukowych

i popularnonaukowych publikacjach, jednak nie zawsze tak było. W latach 50-80. XX w. rośliny te

były botanicznymi ciekawostkami,  starano się  wykorzystać ich  potencjał  w rolnictwie  i  innych

działach gospodarki. Do końca XX w. nikt szczególnie nie ekscytował się parzącym barszczem,

jednak  od  początku  XXI  wieku  zaczął  być  dostrzegany.  Został  okrzyknięty  „Zemstą  Stalina”

i zgłasza się konieczność jego niszczenia. Czy biologia parzących barszczy rzeczywiście posiada

tylko ciemną stronę?

Roślina rolnicza

Barszcz Sosnowskiego został  sprowadzony do Polski z przeznaczeniem do uprawy jako roślina

pastewna  (Kostecka-Mądalska  1962).  W  doświadczeniach  prowadzonych  na  południu  Polski,

z roślin uzyskiwano wysoki plon 85 ton świeżej masy na hektar już w pierwszym roku uprawy

i ponad  200 ton  w drugim i  następnym,  maksymalnie  do  277 ton  (Lutyńska  1980;  Bochniarz,

Bochniarz  1986;  Bochniarz  i  in.  1987a,  1987b).  Naukowcy  zalecali  wysiewanie barszczu

Mantegazziego  wzdłuż rowów melioracyjnych jako zabieg mogący przynieść podwójne korzyści:

roślina  ta  miała  utrwalać  brzegi  kanałów  melioracyjnych  i  jednocześnie  stanowić  surowiec

na kiszonki dla bydła (Ćwikliński 1973). Chociaż surowe liście barszczy były jedzone tylko przez

owce, karmione kiszonką bydło rzeczywiście dawało więcej mleka. Cóż z tego, skoro anyżkowy

zapach mięsa i mleka powodował, iż nie nadawało się do masowej produkcji. Natomiast barszcz

Mantegazziego  próbowano  sadzić  na  poletkach  myśliwskich,  z  przeznaczeniem  na  paszę  dla

dzikich zwierząt (Walter 1986; Tschiedel 2005), które jednak omijały tą roślinę. Tylko młode liście

barszczu  mogą  być  pokarmem  dla  bydła,  kóz  i  świń,  a  ciągły  wypas  owiec  może  nawet

spowodować  zanik  jego  populacji,  jednak  dopiero  po  kilku  latach  (Andersen,  Calov  1996).

Przydatne dla rolnictwa mogły być ekstrakty uzyskiwane z soku barszczu Sosnowskiego. Mogły
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być  wykorzystane  do  zwiększania  śmiertelności  wśród  szkodników  upraw  rolniczych,  gdyż

niszczył ponad 70% ich populacji (Luik i in.  2005). Alkoholowy ekstrakt z korzeni  Heracleum

sosnowskyi  powodował rozpuszczanie się kamieni żółciowych u bydła, a 10-procentowy ekstrakt

etanolowy  z  jego  soku  był  skuteczny  przeciw  ektopasożytom  świń,  powodując  śmiertelność

owadów rzędu 57–93% w ciągu 2–4 tygodni (Mägi i in. 2006). Ze względu na wysoką zawartość

estrów, acetonowy ekstrakt soku barszczu posiada też właściwości fungistatyczne, hamując rozwój

grzybów z rodzajów Fumaria i Alternaria (Burgieł i in. 2008). Także poszukiwanie nowych źródeł

energii odnawialnej zwróciło uwagę naukowców na wysokie plonowanie barszczu Sosnowskiego

i postulowano  ponowne  wprowadzenie  go  do  uprawy,  tym  razem  w  celach  energetycznych

(Nalborczyk 2005), lecz nieskutecznie.

Pokarm dla (małych) zwierząt

Barszcz Mantegazziego, ze względu na obfitość produkowanego nektaru, był sadzony jako roślina

miododajna dla pszczół (Westbrooks 1991; Romański i in. 2004).

Barszcz Mantegazziego przy pasiece dla pszczół w Pisarach (fot. Michał Śliwiński)
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Takie pasieki istnieją do dzisiaj, nawet na Dolnym Śląsku (w Pisarach), brak jednak szczegółowych

informacji na temat uzyskiwanego z nich miodu.

W naturalnym zasięgu geograficznym, na liściach barszczu Mantegazziego odnotowano grzybowe

patogeny (Seier i in. 2003, 2007) oraz żerowanie owadów. Najczęściej występującym gatunkiem

był chrząszcz,  kulczanka kosaćcówka  Lixus  iridis  -  jej  dorosłe  osobniki  żerowały w wyższych

partiach rośliny, a jaja składały do pustej łodygi (Seier i in. 2003). Page i in. (2006) wymieniają

wiele gatunków owadów, żerujących na barszczu Mantegazziego również we wtórnym zasięgu jego

występowania - naliczono na nim aż 48 różnych gatunków. Uznawane za szkodniki upraw mszyce

Aphis pojawiały  się  również  na  barszczach,  masowo na  owocostanach  gatunku,  pozostawiając

niedorozwinięte,  niezdolne  do  kiełkowania  owoce  (Wróbel-Stermińska  1958).  Na  liściach  obu

gatunków żeruje mszyca burakowa Aphis fabae (Hansen i in. 2004; Wrzesińska 2005), a na liściach

i kwiatostanach barszczu Sosnowskiego może występować wciornastek tytoniowiec  Thrist tabaci

(Wrzesińska 2006). Na kwiatostanach i liściach żerują również inne gatunki pluskwiaków, z których

większość  powoduje  obniżanie  siły  kiełkowania  nasion  (Wrzesińska,  Wawrzyniak  2005;

Wrzesińska 2007), a liściolubka selerowa Philophylla heraclei powoduje u barszczu Sosnowskiego

nawet  uszkodzenia  liści  (Wrzesińska  2004).  Mimo  iż  obserwowano  również  uszkodzenia

baldachów (Wrzesińska, Wawrzyniak 2008), fitofagi mają tylko nieznaczny wpływ na osłabienie

zdrowotności  tych  roślin.  Owady  żerujące  na   barszczach  nigdy  nie  spowodowały  znaczącego

zmniejszenia  się  ich  populacji.  Larwy  owadów  przemieszczały  się  na  łodygach  barszczu,

nie powodując widocznych uszkodzeń, a owady odżywiające się pod liśćmi barszczu rzadko były

w stanie dotrzeć do wiązek naczyniowych, gdyż uniemożliwiały to włoski na nerwach liści (Clegg,

Grace  1974).  Na  Litwie,  na  obumarłych  pędach  barszczu  Sosnowskiego  odnaleziono  też  10

gatunków śluzowców, które odżywiały się jego celulozą (Adamonyte 2005).

Roślina ozdobna

Walory dekoracyjne były głównym powodem uprawy barszczu Mantegazziego w krajach Europy

Zachodniej od XIX w. (Kobylka 1977). Pojedyncze osobniki barszczy można odnaleźć przy wielu

dworkach i  pałacach nawet do dnia dzisiejszego. Na Dolnym Śląsku, jeszcze niedawno barszcz

Mantegazziego  rósł  w  parku  we  wsi  Siedlec,  we  Wrocławiu  przy  ul.  Grunwaldzkiej  został

posadzony przy starej  kamienicy,  tak samo jak przy wrocławskiej Pergoli  i  na wyspie na fosie

miejskiej. Elementem dekoracyjnym mogą być nie tylko żywe rośliny, ale również ich pozostałości

- ozdobą gospodarstw domowych często były suche pędy kwiatostanowe (Tschiedel 2005).
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Barszcz Mantegazziego posadzony na wyspie na miejskiej fosie we Wrocławiu (fot. Michał Śliwiński)

Upiorna zabawka

Wiadomo  też,  że  dzieci  używały  suchych  pędów  barszczu  w  charakterze dmuchawek  i  lunet,

a baldachów jako parasolek (Tschiedel 2005).

Roślina lecznicza

W latach 50. XX w. barszcz Sosnowskiego miał okazję stać się ważną rośliną leczniczą nie tylko

w ZSRR, ale również w Polsce. Do lat 60. prowadzono intensywne badania nad wykorzystaniem

jego  soku  do  produkcji  olejków  eterycznych  i  pochodnych  kumaryn  dla  przemysłu

farmaceutycznego.  Bazujące  na  nich  lekarstwa  miały  być  stosowane  w  zwalczaniu  choroby

Witiliego,  leczeniu  chorób  sercowo-naczyniowych  i  zmian  rakowych.  W  medycynie  ludowej

Adżarii, wywar z korzeni barszczu Sosnowskiego miał leczyć choroby płuc, a suszone liście miały

nawet przyspieszać gojenie się ran (Kostecka-Mądalska 1962). Badania nad „leczniczym sokiem”

barszczu  zostały  przerwane,  ale  jako  roślina  lecznicza,  barszcz  Sosnowskiego  był  jeszcze  do

niedawna  prezentowany  w  Ogrodzie  Botanicznym  w  Łodzi  (Kurzac  2003).  Podczas  swojego

pobytu  w  górach  Kaukazu,  etnobotanik  Łuczaj  otrzymał  od  jednego  z  mieszkańców  suszone
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korzenie barszczu Sosnowskiego, z których herbata jest traktowana jako lek na prostatę (Łukasz

Łuczaj i Rośliny).

Aktualnie...

Niemal wszyscy twierdzą, że trzeba go skosić, spryskać, spalić i zdeptać, jakby był w Polsce jedyną

parzącą  i  trującą  rośliną.  Faktycznie,  na  obszarach  chronionych  stanowi  zagrożenie  dla

bioróżnorodności  i  powinien  być  usuwany,  może  na  terenach  zabudowanych  także  -  o  ile

mieszkańcy  potrafią  zmotywować  do  tego  władze  samorządowe.  Na  terenie  Kaukazu,  ludzie

przywykli do jego obecności i nie ekscytują się barszczem Sosnowskiego. Wiedza, że można się

nim poparzyć jest tam przekazywana od pokoleń i do dzisiaj masowo rośnie tam przy domach i na

miedzach (Łukasz Łuczaj i Rośliny). Na Dolnym Śląsku, barszcze dawno przestały być roślinami

rolniczymi, ale można je jeszcze spotkać w sąsiedztwie dawnych PGR-ów, a nawet zobaczyć przy

nich  pasiekę.  Dopóki  nie  są  niszczone,  stanowią  cenne  źródło  pokarmu  dla  pszczół  i  innych

owadów.  Można  się  też  spodziewać  lokalnego  wykorzystywania  barszczy  w charakterze  roślin

ozdobnych, nawet w dużych miastach.

dr Michał Śliwiński
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