
UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 

Barszcz Sosnowskiego to wyjątkowo niebezpieczna roślina. W kontakcie ze skórą i w obecności światła 

słonecznego może powodować bolesne oparzenia. Dodatkowo, ta inwazyjna roślina jest bardzo trudna do 

zwalczania, łatwo się rozprzestrzenia i powoduje degradację środowiska przyrodniczego. Jak się przed 

nią chronić i co robić, żeby ją zlikwidować? 

 
 

Barszcz pochodzi z Kaukazu. Do Polski trafił w latach 60. i 70. Ponieważ jest on źródłem białka i daje 

bardzo wydajne plony, próbowano wykorzystać go jako paszę. Jednak hodowla wymknęła się spod 

kontroli. Barszcz zaczął z pól wypierać rodzime gatunki roślin, okazał się też niebezpieczny i dla 

zwierząt, i dla ludzi.  

Ma właściwości parzące i alergizujące. Kontakt z rośliną wywołuje reakcje skórne, w tym nawet 

oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz także dla zwierząt. 

Najbardziej niebezpieczne są wydzielane przez roślinę olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą 

powodują wspomniane wyżej, poważne i bardzo bolesne oparzenia. To za sprawą furanokumaryny, 

toksycznej substancji występującej we wszystkich częściach rośliny, która pełni funkcję obronną głównie 

przed małymi zwierzętami żywiącymi się roślinami. Jednak narażeni na atak barszczu są wszyscy 

przebywającymi w miejscu jego występowania – do poparzenia może dojść nawet bez kontaktu z rośliną. 

W Polsce barszcz Sosnowskiego rośnie w każdym województwie, jego populacja z roku na rok wzrasta. 

Ponadto roślina ta ma dużą zdolność do regeneracji, jest odporna na wiele środków do zwalczania 

chwastów i bardzo łatwo się rozmnaża - pojedyncza roślina wytwarza przeciętnie kilkadziesiąt tysięcy 

nasion, które mają zdolność do kiełkowania przez 5 lat. Wszystko to sprawia, że zwalczanie barszczu jest 

bardzo trudne i wymaga systematycznych działań realizowanych przez kilka lat. 

Barszcz Sosnowskiego nie jest umieszczony na liście organizmów kwarantannowych, a więc nie podlega 

obowiązkowi zwalczania z urzędu na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.  o ochronie roślin 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.). Działania w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego nie 

należą do kompetencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, są obowiązkiem 

samorządów lokalnych. 

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą m. in. sprawy związane z ochroną 

środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia. Art. 40 ww. ustawy upoważnia organy gminy do 

stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujące na terenie gminy. Zgodnie z treścią tego artykułu 

rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia 

obywateli, odnoszące się m.in. do zarządzania drogami publicznymi, infrastrukturą kolejową czy 

gospodarowania wodami, czyli miejscami gdzie występują największe skupiska barszczu Sosnowskiego. 

Zwalczanie barszczu może być finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (w przypadku obszarów chronionych) oraz wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). 

Obecnie Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu prowadzi dwa projekty polegające 

na inwentaryzacji i badaniu sposobów zwalczania i usuwania barszczu Sosnowskiego. Obejmują one: 



 gminy powiatu sanockiego (Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami 

inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego 

Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie) – koszt realizacji to 1 219 201 zł, z czego 

dofinansowanie wynosi 85% kosztów (tj. 1 036 320,85 zł); 

 gminy województwa małopolskiego (Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum 

sosnowskyi Manden) – koszt realizacji to 3 798 806 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85% 

kosztów (tj. 3 228 985,00 zł). 

Walkę z barszczem podjął także WFOŚiGW w Krakowie, który 30 czerwca br. zatwierdził program 

priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Realizacja 

programu jest zaplanowana na 4 lata (2015-2018), a alokacja środków wynosi łącznie 2 mln zł. Program 

skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które mogą się 

ubiegać o dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Termin składania wniosków 

w 2015 r. upływa 31 sierpnia, a budżet programu na ten rok wynosi 0,5 mln zł. 

WFOŚiGW w Szczecinie realizuje program, który finansuje działania związane z usuwaniem barszczu 

Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na ten cel przewidziano 300 tys. zł do 

wykorzystania w 2015 r., z czego wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 75% 

kosztów kwalifikowanych zadania. Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego 

(jst) i jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) z województwa zachodniopomorskiego. Wsparciem 

finansowym mogą zostać objęte grunty, których właścicielami są jst, państwowe jednostki budżetowe, 

stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jsfp, kościoły i związki wyznaniowe oraz 

wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej). 

Wnioski są przyjmowane aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel na 2015 rok. 

Eliminacja obcych gatunków inwazyjnych, m.in. barszczu Sosnowskiego, jest priorytetem również 

dla WFOŚiGW w Gdańsku. Fundusz udzielił dotacji w wysokości 55 tys. zł na realizację zadania 

„Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice - etap I”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 

to 74 tys. zł. Planowane są kolejne działania, aby całkowicie zwalczyć barszcz Sosnowskiego w tej 

gminie.  

WFOŚiGW w Poznaniu planuje ogłoszenie naboru wniosków na działania związane z likwidacją 

barszczu Sosnowskiego w III lub IV kwartale 2015 r. Środki na likwidację występowania tej rośliny będą 

mogły zostać wykorzystane w 2016 roku. 

 

Więcej informacji o tej roślinie oraz możliwościach jej zwalczania znajdą Państwo w załączonej ulotce. 

http://powiat-sanok.pl/flora/dokumenty/informacje-ogolne-o-projekcie-285/
http://powiat-sanok.pl/flora/dokumenty/informacje-ogolne-o-projekcie-285/
http://powiat-sanok.pl/flora/dokumenty/informacje-ogolne-o-projekcie-285/
http://barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl/
http://barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl/

