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L.p. Data Gmina Opis wydarzenia Link do artykułu

1 05.06.2018 Siechnice

Na terenie gminy Siechnice prowadzone są prace związane ze 
zwalczaniem barszczu Sosnowskiego przy użyciu metod 
mechanicznych i chemicznych. Obszar wykonywanych prac 
obejmuje Siechnice, Groblice i Radwanice.

http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2854-
zwalczanie_barszczu_sosnowskiego_na.html

2 29.05.2018 Jelenia Góra
Nadleśnictwo Szklarska Poręba przeprowadziło akcję 
chemicznego zwalczania barszczu Sosnowskiego na obszarze 0,6
ha.

http://www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/
asset_publisher/1M8a/content/likwidacja-barszczu-
sosnowskiego

3 31.08.2017 Siechnice

Na terenie gminy Siechnice prowadzone są prace związane ze 
zwalczaniem barszczu Sosnowskiego przy użyciu metod 
mechanicznych i chemicznych. Obszar wykonywanych prac 
obejmuje Siechnice, Groblice i Radwanice.

http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2487-
gmina_walczy_z_barszczem_sosnowskiego.html

4 22.07.2017 Wałbrzych
W Wałbrzychu, barszcz Sosnowskiego został usunięty z 
otoczenia ulic: Przywodnej i Noworudzkiej.

http://www.walbrzych24.com/artykul/3467/usunieto-
barszcz-sosnowskiego

5 29.06.2017 Wałbrzych
Barszcz Sosnowskiego został usunięty ze stanowiska przy ul. 
Uczniowskiej oraz z okolic drogi powiatowej nr 3360D z terenów 
w granicach administracyjnych Wałbrzycha.

http://walbrzych.dlawas.info/wiadomosci/barszcz-
sosnowskiego-tak-e-w-wa-brzychu-foto/cid,12282,a

6 12.06.2017 Oława
Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie usunie barszcz 
Sosnowskiego z działki 70/4 we wsi Stanowice 

http://www.olawa24.pl/pl/article/28297/Niebezpieczny-
barszcz-Sosnowskiego-w-powiecie-olawskim

7 07.06.2017 Jelenia Góra
Na terenie miasta Jelenia Góra usuwane i monitorowane są 
wszystkie stanowiska barszczu Sosnowskiego 

https://www.nj24.pl/article/barszcz-sosnowskiego-juz-
straszy

8 21.05.2017 Bardo
Rozpoczęła się akcja usuwania barszczu Sosnowskiego na 
terenie gminy Bardo. Po ścięciu roślin, w ich łodygi wlewano 
herbicyd Roundup.

http://zabkowiceslaskie4you.pl/2017/05/usuwanie-
barszczu-sosnowskiego/

9 08.05.2017 Świdnica
Władze gminy systematycznie zwalczają barszcz Sosnowskiego 
rosnący przy drodze Komorów-Mokrzeszów i przy drodze 
krajowej nr 35.

http://ws-24.pl/smiertelnie-niebezpieczna-roslina/

10 2017 Legnica

Władze Legnicy przeznaczą kwotę 20 tys. zł na walkę z 
barszczem Sosnowskiego występującym na terenie miasta. 
Prowadzone jest zwalczanie oraz monitoring stanowiska na ul. 
Pątnowskiej.

https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-
regionu/legnica/8999-bedzie-w-legnicy-wojna-z-
barszczem

11 26.07.2016 Bolesławiec Po zgłoszeniu stanowiska barszczu rosnącego przy ul. http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/CSc/uwaga-

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/CSc/uwaga-barszcz-sosnowskiego-przy-starzynskiego-w-boleslawcu
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/8999-bedzie-w-legnicy-wojna-z-barszczem
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/8999-bedzie-w-legnicy-wojna-z-barszczem
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/8999-bedzie-w-legnicy-wojna-z-barszczem
http://ws-24.pl/smiertelnie-niebezpieczna-roslina/
http://zabkowiceslaskie4you.pl/2017/05/usuwanie-barszczu-sosnowskiego/
http://zabkowiceslaskie4you.pl/2017/05/usuwanie-barszczu-sosnowskiego/
https://www.nj24.pl/article/barszcz-sosnowskiego-juz-straszy
https://www.nj24.pl/article/barszcz-sosnowskiego-juz-straszy
http://www.olawa24.pl/pl/article/28297/Niebezpieczny-barszcz-Sosnowskiego-w-powiecie-olawskim
http://www.olawa24.pl/pl/article/28297/Niebezpieczny-barszcz-Sosnowskiego-w-powiecie-olawskim
http://walbrzych.dlawas.info/wiadomosci/barszcz-sosnowskiego-tak-e-w-wa-brzychu-foto/cid,12282,a
http://walbrzych.dlawas.info/wiadomosci/barszcz-sosnowskiego-tak-e-w-wa-brzychu-foto/cid,12282,a
http://www.walbrzych24.com/artykul/3467/usunieto-barszcz-sosnowskiego
http://www.walbrzych24.com/artykul/3467/usunieto-barszcz-sosnowskiego
http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2487-gmina_walczy_z_barszczem_sosnowskiego.html
http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2487-gmina_walczy_z_barszczem_sosnowskiego.html
http://www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/likwidacja-barszczu-sosnowskiego
http://www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/likwidacja-barszczu-sosnowskiego
http://www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/likwidacja-barszczu-sosnowskiego
http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2854-zwalczanie_barszczu_sosnowskiego_na.html
http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2854-zwalczanie_barszczu_sosnowskiego_na.html


L.p. Data Gmina Opis wydarzenia Link do artykułu

Starzyńskiego, pracownik Wojewódzkiego Laboratorium PIORIN 
potwierdził, że jest to niebezpieczny gatunek barszczu. Straż 
Miejska zabezpieczyła stanowisko, a rośliny usunięto.

barszcz-sosnowskiego-przy-starzynskiego-w-boleslawcu 

12 08.07.2016 Zgorzelec

W Koźlicach przy ścieżce rowerowej usunięto barszcz 
Sosnowskiego z całym systemem korzeniowym, następnie 
spryskano to miejsce i całą działkę preparatem chemicznym 
Roundup 360L.

http://www.gmina.zgorzelec.pl/content.php?
sid=3208dd666508e4a62a8647f62147a9ca&tr=cl&cms_i
d=1888&p=

13 30.06.2016 Bardo
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w Opolnicy, Przyłęku i Parku 
za Nysą.

http://www.bardo.pl/2016/06/30/kolejny-barszcz-
sosnowskiego-usuniety-2/

14 28.06.2016 Gryfów Śląski
Usuwanie barszczu Sosnowskiego koło cmentarza komunalnego.
Osobniki barszczu ścięto, jednak mimo obietnic burmistrza nie 
zostały spalone, a korzenie nie zostały zniszczone koparką.

http://www.lwowecki.info/pl/3642/artykul-w-pdf.html

15 09.06.2016 Szklarska Poręba
Usuwanie barszczy przy ul. Cieplickiej, między Sobieszowem a 
Piechowicami.

https://www.nj24.pl/article/barszcz-sosnowskiego-sie-
panoszy

16 04.06.2016 Czernica
Kolejny etap usuwania barszczu Sosnowskiego rosnącego w 
pobliżu przejazdu kolejowego w Dobrzykowicach.

http://www.czernica.pl/pl/661/4680/barszcz-
sosnowskiego.html

17 18.05.2016 Bardo
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na brzegu Nysy Kłodzkiej w 
Opolnicy.

http://www.bardo.pl/2016/05/18/kolejny-barszcz-
sosnowskiego-usuniety/

18 24.08.2015 Olszyna
Specjalistyczna firma na zlecenie Urzędu Miejskiego w Olszynie 
wykosiła barszcz Sosnowskiego.

http://www.lubanski.eu/walcza-z-barszczem-
sosnowskiego/

19 22.07.2015 Jelenia Góra

Wycięto barszcz Sosnowskiego z okolic ścieżki na Perłę Zachodu 
oraz w Sobieszowie. W niektórych miejscach uszkadzano 
korzenie roślin, co miało sprawić, że intensywność ich odrastania
będzie mniejsza.

http://jeleniagora.naszemiasto.pl/artykul/barszcz-
sosnowskiego-jelenia-gora-parzaca-roslina-juz-
nie,3459199,art,t,id,tm.html

20 13.07.2015 Świdnica
Służba drogowa w powiecie świdnickim kosi barszcz 
Sosnowskiego przy drodze powiatowej Komorów-Witoszów.

http://swidnica24.pl/wykosili-barszcz-sosnowskiego/

21 10.07.2015 Kłodzko
Władze samorządowe zorganizowały akcję usuwania barszczu 
Sosnowskiego na terenie miast Bardo i Kłodzko.

http://nowaruda24.pl/1620100009/morderczy-barszcz

22 10.07.2015 Ścinawa
Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Ścinawie mechanicznie usunęli barszcz Sosnowskiego w 
Dziewinie.

http://regionfan.pl/scinawa-barszcz-sosnowskiego-
takze-u-nas/

23 10.07.2015 Olszyna Starosta lubański wydał dyspozycje odpowiednim służbom, aby 
rozpoczęli zwalczanie barszczu Sosnowskiego w Bożkowicach 
przy skrzyżowaniu dróg Leśna-Biedrzychowice-Olszyna.

http://www.lubanski.eu/barszcz-sosnowskiego-znow-
zaatakowal/
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24 08.07.2015 Szczawno- Zdrój
Strażnicy miejscy informują mieszkańców o miejscach 
występowania barszczy, oraz uspokajają, że rośliny zostały 
usunięte.

http://db.doba.pl/artykul/barszcz-sosnowskiego-w-
szczawnie-zdroju/5946/0

25 07.07.2015 Czernica

Usuwanie barszczu Sosnowskiego rosnącego w pobliżu 
przejazdu kolejowego w Dobrzykowicach. Akcję przeprowadzili 
strażacy z OSP w Kamieńcu Wrocławskim, trwała 2 dni i 
kosztowała 2715 zł.

http://www.czernica.pl/pl/661/4191/barszcz-
sosnowskiego.html

26 03.07.2015 Karpacz
Stanowiska barszczu Sosnowskiego na terenie Karpacza są 
wycinane i neutralizowane przez Straż Pożarną.

http://www.poranny.pl/polska-i-
swiat/art/4976058,barszcz-sosnowskiego-w-karpaczu-
specjalne-brygady-neutralizuja-rosline-wideo,id,t.html

27 02.07.2015 Kłodzko
Akcja usuwania barszczu Sosnowskiego w Kłodzku. Zwalczanie 
było prowadzone na terenach komunalnych i ogólnodostępnych.

http://klodzko.express-
miejski.pl/wiadomosc/21149,barszcz-sosnowskiego-w-
klodzku-w-piatek-akcja-jego-usuwania

28 30.06.2015 Głogów
Usunięcie barszczu Sosnowskiego z Parku Południowego przy 
Ruszowicach.

http://regionfan.pl/glogow-uwaga-toksyczny-barszcz-
sosnowskiego-w-parku/

29 2015 Jelenia Góra
Usunięcie stanowiska barszczu Sosnowskiego przy ścieżce 
rowerowej do Perły Zachodu przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.

http://www.jeleniagora.pl/content/uwaga-na-barszcz-
sosnowskiego

30 02.07.2014 Sobieszów Usunięcie barszczu z terenu boiska szkolnego. http://www.jelonka.com/news,single,init,article,52817

31 28.06.2013 Miłków
Koszenie i opryski barszczu Sosnowskiego wykonane przez 
gminę i prywatnych właścicieli.

http://www.nj24.pl/article/milkow-wciaz-w-barszczu

Zestawienie przygotowali:

inż. Marta Walkowiak, dr Michał Śliwiński
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