
Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny 

 
Na terenie Polski występuje barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego zwane 

potocznie barszczem kaukaskim, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi.   

 

Najbardziej charakterystyczną cechą kaukaskich barszczy jest ich rozmiar. Nie tylko sama 

wysokość roślin – zazwyczaj osiągających ok. 3 m, a czasem do 4-5 m i więcej ale także 

masywność liści, łodyg i kwiatostanów. Obydwa gatunki morfologicznie są do siebie bardzo 

podobne i uznaje się je za jedne z największych roślin zielnych na świecie. Liście (odziomkowe i 

dolne łodygowe trójlistkowe) bardzo duże (do 2 m długości i więcej). Blaszki liściowe osiągają 

rozmiar 1,2–1,6 m długości. Łodyga okrągła, bruzdowana, słabo owłosiona, na jej powierzchni 

znajdują się charakterystyczne fioletowawe plamki, u podstawy osiąga średnicę ok. 5-12 cm. Jest 

pusta w środku. Kwiatostany – duże wielkopromieniowe, lekko wypukłe baldachy (największy na 

osi pędu głównego 30−80 cm i kilkadziesiąt mniejszych), złożone są na ogół z kilkudziesięciu 

baldaszków. Kwiaty białe lub czasem różowawe. Wydzielają charakterystyczny zapach kumaryny. 

 

Cechami wskazywanymi do rozróżnienia barszczu Sosnowskiego od barszczu 

Mantegazziego jest budowa liści, kwiatostanów, czy owoców, które są często trudne do zauważenia  

w praktyce. 
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Liście: od lewej – barszczu Mantegazziego i barszczu Sosnowskiego 

 

 

 

 

Obydwa gatunki kwitną latem w okresie czerwiec – lipiec/sierpień, wydając kilkadziesiąt 

tysięcy nasion na osobnika (średnio ok. 20 000, czasem nawet ponad 100 000). Owoce mają 

zdolność rozprzestrzeniania się z wiatrem, wodą, zwierzętami, a także dzięki działalności ludzkiej. 

 

Wpływ na zdrowie ludzi 

Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz w wydzielinie 

włosków gruczołowych barszczy. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności 

promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia (fotodermatozę) II i 

III stopnia. Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, dodatkowo odkryto także 

działanie rakotwórcze i teratogenne (powodujące wady płodu) niektórych furanokumaryn 

wytwarzanych przez ten gatunek. 

Barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego jest szczególnie niebezpieczny w okresie 

kwitnienia i owocowania, kiedy odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy nawet 

pośredni kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry, ponieważ związki 

furanokumarynowe wydostają się z barszczu w postaci oprysków i osadzają się na skórze osób 

przebywających w pobliżu. 

Oparzenie barszczem Sosnowskiego - objawy 

Objawy oparzeń pojawiają się od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną. Na siłę reakcji 

ma wpływ wrażliwość skóry poparzonej osoby, a także słoneczna pogoda, wysokie temperatury i 

duża wilgotność powietrza (w tym także silne spocenie się). 

Ponadto związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą wywoływać: 

 podrażnienia dróg oddechowych, 

 nudności, 

 wymioty, 

 bóle głowy 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=2317&w=soku&s=1011


 zapalenie spojówek. 

W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci zaczerwienienia skóry (erythema) i 

pęcherzy z surowiczym płynem (oedema). Stan zapalny utrzymuje się przez około 3 dni. Po 

tygodniu miejsca podrażnione ciemnieją (następuje hiperpigmentacja) i stan taki może utrzymywać 

się przez kilka miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują wrażliwość na światło 

ultrafioletowe nawet przez kilka lat. Po tym okresie czasu mogą pozostać widoczne blizny. 

Wpływ na zwierzęta 

Nie tylko ludzie są narażeni na niebezpieczne działanie alkaloidów i olejków wydzielanych 

przez barszcz. Zwierzęta gospodarskie, m.in. krowy, których wymiona miały kontakt z barszczem 

muszą zostać przeznaczone na rzeź, gdyż leczenie ran jest wyjątkowo trudne, w większości 

przypadków niemożliwe. Spożywanie przez bydło paszy sporządzonej z barszczu w wielu 

przypadkach powodowało problemy z przewodem pokarmowym zwierząt. 

 

Jak zwalczyć barszcz sosnowskiego? 

Częste koszenie osłabia roślinę, lecz jej nie likwiduje, gdyż szyjka korzeniowa, z której 

odrastają nowe pędy, znajduje się 3-4 cm pod powierzchnią ziemi.  Zabiegi agrotechniczne, takie 

jak orka i bronowanie wymagają dokładnego usunięcia pozostałości roślin, aby nie odrastały. Na 

dużej powierzchni osiągnięcie pełnej skuteczności tak zaplanowanej walki z barszczem jest 

nierealne.  

HERBICYDEM SKUTECZNIE NISZCZĄCYM BARSZCZ SOSNOWSKIEGO OKAZAŁ SIĘ 

ROUNDUP 360 SL. 

 

W przypadku opryskiwania całej powierzchni zaleca się stosować 4,5-8 l/ha + 300 l wody: 

8 l/ha na rośliny wieloletnie o silnym systemie korzeniowym,6 l/ha na rośliny osłabione pierwszym 

zabiegiem, 4,5 l/ha na młode siewki. Na nieruchomościach, na których dopuszczono do rozsiewania 

się barszczu, walkę z nim trzeba zaplanować na 3-4 lata. Aby wyeliminować partie wschodzących 

roślin, roślin pominiętych w kolejnych zabiegach, jak też osłabionych lecz odrastających, zabiegi 

wykonuje się w trzech zasadniczych terminach: 

1) wiosenny – do połowy maja, 

2) wczesnoletni – czerwiec, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych i kwitnienia osobników 

generatywnych, 

3) późnoletni – koniec sierpnia i we wrześniu, gdy nowe pokolenie roślin osiągnie 15-35 cm 

wysokości.  

 

Nie należy pomijać późnoletniego terminu stosowania Roundup-u na chwasty wieloletnie. 

Właśnie wtedy aktywny składnik herbicydu lepiej penetruje system korzeniowy rośliny.  

Gdy stosujemy Roundup opryskiwaczem, musimy mieć świadomość, że zniszczy prawie wszystkie 

rośliny znajdujące się w poroście działek, łąk i obrzeży pól. Odkryta gleba wymaga 

zagospodarowania, aby nie powróciły na nią chwasty. Roundup nie ma aktywności glebowej, nie 

działa więc na nasiona zalegające w glebie, którym likwidacja konkurencji innych roślin ułatwia 

skiełkowanie.  

 

TAM GDZIE ZWYKLE ZALECA SIĘ RĘCZNE USUWANIE BARSZCZU, SZCZEGÓLNIE 

PRZYDATNE OKAZUJĄ SIĘ MAZACZE. BEZWZGLĘDNIE RĘCZNIE TRZEBA USUNĄĆ 

WYŁĄCZNIE PĘDY GENERATYWNE PRZED WYDANIEM NASION !  

 

 

 



Odpowiedzialność oraz obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości 

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka 

organizacyjna i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością zobowiązani są do likwidacji z terenu swoich posesji rośliny 

gatunku barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego celem zapobieżenia jej rozprzestrzeniania 

się z uwagi na zagrożenie jakie stanowi dla zdrowia i życia człowieka. 

 

 

 

 


