
Artykuł 8

Uprawy barszczu w niżowej części regionu

Michał Śliwiński

W trakcie badań nad barszczem Sosnowskiego na Dolnym Śląsku, jeden z dawnych pracowników

stacji  IMUZ w Kamieńcu Wrocławskim stwierdził,  że  dokumenty związane z uprawą barszczy

w tym regionie zostały zniszczone w po zmianie ustroju w 1989 r. Pozostałości plantacji barszczy

przetrwały jednak do początku XXI wieku, ponieważ rośliny nie były niszczone ze względu na brak

środków  finansowych  lub  niedostateczne  zaangażowanie  właścicieli  tych  gruntów.  Wbrew

powszechnym  opiniom,  barszcz  uprawiano  tylko  w  wybranych  Państwowych  Gospodarstwach

Rolnych, nawet w późnym okresie PRL roślina była słabo poznana. Dawne plantacje tych roślin

jeszcze  do  niedawna  można  było  zobaczyć  w:  Bielanach  Wrocławskich,  Łanach,  Siechnicach

(powiat wrocławski) Dziewinie (powiat ścinawski), Komorowie (powiat świdnicki) i Mojęcicach

(powiat  wołowski).  To  interesujące  miejsca,  w  których  historia  rośliny  pastewnej  wiąże  się

z zagrożeniem dla  zdrowia  człowieka,  dlatego  warto  je  krótko  opisać.  Plantacjom na  terenach

górskich zostanie poświęcony osobny artykuł.

Bielany Wrocławskie

Jedna z większych wsi aglomeracji wrocławskiej, położona na południowy-zachód od miasta. Mało

kto  pamięta,  że  dawna  plantacja  barszczu  Sosnowskiego  była  zlokalizowana  na  północnych

obrzeżach  tej  wsi,  właśnie  tam  widziano  większe  skupienia  tej  rośliny.  Stanowiska  barszczy

występowały w rozproszeniu na terenach zabudowanych, jeszcze w 2010 roku rosło tam ponad

1800  osobników  zajmujących  areał  około  1,2  ha.  Były  na  przydrożach,  przy  zabudowaniach,

wzdłuż rowów melioracyjnych, na obrzeżach pól i odłogach. Głównie pojedyncze rośliny i kępy,

ale na obrzeżach było też kilka zwartych płatów. Ich obecność na terenach miejskich powodowała

zagrożenie  dla  zdrowia  mieszkańców Bielan  -  nieświadomi  tego  ludzie  przechodzili  obok  kęp

barszczy, a nawet przy nich odpoczywali! Od kilku lat rośliny były tam systematycznie niszczone

i sytuacja została w dużej mierze opanowana - dzisiaj nie obserwuje się tylu barszczy, co dawniej.
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Barszcz Sosnowskiego w Bielanach Wrocławskich (z lewej) i Dziewinie (z prawej), 2010 r.

Dziewin

Niewielka  wieś  położona  w dolinie  Odry  między Prochowicami  i  Ścinawą.  Plantacja  barszczu

powstała tam za sprawą rolnika, który chciał uprawiać go na paszę dla bydła. Osiągnął tak duży

sukces, że roślina rozprzestrzeniła się na całą wieś, a mieszkańcy, w tym dzieci, zaczęli doznawać

poparzeń.  Kiedy  rozpoczęto  zwalczanie  roślin,  szybko  okazało  się  że  przerasta  to  możliwości

rolników, barszcz odrastał  każdego roku w tych samych miejscach.  W 2010 roku w Dziewinie

populacja barszczu liczyła 1100 osobników na powierzchni ok. 3 ha. Większość roślin występowała

w rozproszeniu, ale nie brakowało też zwartych kęp. Rosły na przydrożach, przy zabudowaniach,

nawet przy boisku piłkarskim. Część roślin rozprzestrzeniała się na zamkniętym terenie prywatnym,

gdzie nie mogły były niszczone.

Łany

Niewielka  wieś  zlokalizowana  przy  wschodniej  granicy  Wrocławia.  Plantacja  barszczu

Sosnowskiego  przy  przejeździe  kolejowym  to  dawne  poletko  eksperymentalne  stacji  Instytutu

Melioracji  i  Użytków  Zielonych  w  Kamieńcu  Wrocławskim.  Po  zakończeniu  eksperymentu

i jednorazowym zaoraniu poletka w latach 80. XX w. pozostano przy wykaszaniu roślin, które trwa

do dnia dzisiejszego. Barszcze miały dużo czasu, aby przedostać się na teren oczyszczalni ścieków,

porosły również torowisko, miedze i przydroża. O groźnym barszczu w tym miejscu informowano
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w lokalnej prasie już pod koniec XX w. (Lubowicz 1998). Występująca tu populacja tych roślin

należy do największych w okolicy - w 2010 roku rosło tu ok. 15 tysięcy roślin na powierzchni 8 ha.

Dochodziło do wielu poparzeń, lecz dopiero w 2015 r. gmina Czernica rozpoczęła systematyczne

usuwanie roślin, kiedy mieszkańcy zaczęli domagać się finansowych rekompensat za doznawany

uszczerbek na zdrowiu.  Barszcze na terenach kolejowych są opryskiwane przez PKP, od 2 lat

opryski  herbicydami  prowadzą  też  strażacy  z  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Kamieńcu

Wrocławskim.

Barszcz Sosnowskiego w Łanach (z lewej) i Mojęcicach (z prawej), 2010 r.

Mojęcice

O  tej  plantacji  barszczu  wiadomo  stosunkowo  niewiele.  Barszcze  porastają  tu  obrzeżach  pól

i sąsiedztwo zabudowań dawnego PGR, rozprzestrzeniły się też na przydrożach w zachodniej części

wsi. W 2010 naliczono ok. 800 roślin na 3,5 ha. W lokalnej prasie internetowej pojawiła się mało

wiarygodna  informacja,  że  w  Mojęcicach  naukowcy  nadal  badają  barszcz  Sosnowskiego

(kuriergmin.pl 2015). Nie obserwowano tu prób jego zwalczania.

Komorów

Niewielka  wieś  położona  między  Świdnicą  i  Świebodzicami.  Dawna  plantacja  barszczu

Sosnowskiego występuje tu na nieużytkach na zachodnich obrzeżach od wsi, jednak przez wiele lat

rozprzestrzeniła  się  na miedzach i  przydrożach (w kierunku Mokrzeszowa) oraz przedostała  do

cieku Jabłoniec (niedaleko Witoszowa Dolnego). Dużo roślin występuje też w samym Komorowie,
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powodując zagrożenie dla zdrowia ludzi. Gmina Świdnica w 2015 roku wykonała inwentaryzację

barszczu Sosnowskiego i próbowała uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW na jego zwalczanie, lecz

nieskutecznie. Z danych gminy wynika, że barszcz porasta obszar o powierzchni 10 ha, jednak areał

działek geodezyjnych na których stwierdzono tą roślinę przekracza już 220 ha! (Inwentaryzacja

2015)  Lokalna  prasa  każdego  roku  donosi  o  narastającym  problemie,  ponieważ  właściciele

niektórych działek nie czują się zobowiązani do usuwania barszczu Sosnowskiego. W tym rejonie

występuje głównie na przydrożach, ale także na gruntach ornych, sadach, ogrodach, przy potoku,

przedostał  się  również  na  zrekultywowane  składowisko  odpadów.  Zwalczany  jest  tylko  na

przydrożach.

Barszcz Sosnowskiego między Komorowem i Witoszowem Dolnym (z lewej) i w Siechnicach (z prawej), 2010 r.

Siechnice

Miejscowość położona na południowy-wschód od Wrocławia, znana z dawnej huty i małej plantacji

barszczu  Sosnowskiego  we  wschodniej  części  miasta,  którą  prowadzono  przy  stacji  rolnictwa

doświadczalnego Instytutu Zootechniki. Przez wiele lat barszcz rozprzestrzeniał się w sąsiedztwie

dawnych zabudowań stacji, co stało się przedmiotem badań naukowych (Śliwiński 2009). W 2010

roku we we wschodniej części Siechnic rosło ok. 20 tys. roślin na powierzchni 2,3 ha, w następnych

latach liczba stanowisk wzrosła jeszcze bardziej (Sołtysiak i in. 2015). Rośliny występowały tam na

przydrożach, w zadrzewieniach, na torowisku, wzdłuż rowów melioracyjnych, na odłogach i przy

zabudowaniach w mieście oraz nad rzeką Oławą - przy moście kolejowym i na skarpach wałów.

Zagrożenie  poparzeniem  było  duże,  ponieważ  barszcze  nad  Oławą  rosły  przy  grobli  często

uczęszczanej  przez  spacerujących.  Barszcze  licznie  rosły  także  przy  ulicach Kochanowskiego i
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Henryka III - na przydrożach i nieużytkach, ale również przy terenach rekreacyjnych. W wykonanej

w 2015 roku inwentaryzacji tych roślin, na terenie gminy wykazano 4,8 zwartego areału barszczu

Sosnowskiego,  z  czego  większość  dotyczyła  wschodniej  części  miasta.  W 2016  roku,  miejsce

dawnej plantacji i inne zinwentaryzowane stanowiska objęto zwalczaniem.

Podsumowanie

Porzucone  plantacje  barszczu  Sosnowskiego  są  niechlubnym  świadectwem  historii  uprawy  tej

rośliny  na  Dolnym Śląsku.  Aktualnie  na  trzech  z  nich  prowadzone  jest  zwalczanie  tych  roślin

(Bielany,  Łany,  Siechnice),  w  pozostałych  miejscach  (Dziewin,  Komorów,  Mojęcice)  sytuacja

pozostaje problematyczna. Zgodnie z obowiązującym prawem, uprawy inwazyjnych barszczy nie

powinny być już prowadzone - stoi to w sprzeczności z ustawą o ochronie przyrody i unijnymi

wytycznymi dotyczącymi zwalczania roślin inwazyjnych.

dr Michał Śliwiński
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