
To jedna z najbardziej toksycznych roślin występujących w Polsce.

Nazwa barszczu Sosnowskiego pochodzi od nazwiska rosyjskiego botanika Dimitra
Iwanowicza Sosnowskiego - odkrywcy tego gatunku.  Roślina została sprowadzona
do Polski z Kaukazu w latach pięćdziesiątych XX wieku. Ze względu na posiadaną
masę i przyrost barszcz miał stanowić doskonałe urozmaicenie paszy dla zwierząt.
Zaczął być hodowany na południu Polski jako roślina pastewna. Szybko okazało się,
że był to pomysł chybiony. Zaprzestano jego hodowlę. 

W Polsce  uprawa barszczu  Sosnowskiego  jest  zabroniona.  Mimo  tego,  roślinę  tę
można  spotkać  w  wielu  regionach  Polski,  m.in.  w  województwie  małopolskim.
Roślina bowiem szybko przystosowała  się  do życia w naturalnym środowisku.  To
roślina wilgociolubna.  Występuje   wszędzie tam gdzie panują wilgotne warunki:  
w kanałach i  rowach.  Pojawia  się  też  na polach  uprawnych,  poboczach dróg,  na
bezdrożach.  W gminie  Kłaj  występują  stanowiska barszczu Sosnowskiego  (dane  
z gminnej strony internetowej).

Jak wygląda barszcz Sosnowskiego?
To bylina podobna do wyrośniętego kopru. Rożni się wielkością (wielkość kopru do



75cm)  i  kolorem  kwiatów  (koper  ma  żółte  kwiaty).  Barszcz  należy  do  roślin
baldaszkowatych.
- Wielkość: do 4 -5 metrów,
- Łodyga u nasady może mieć do 12 cm,
- Liście podzielone są pierzasto, 
- Średnica liścia dochodzi do 1,5 m,
- Łodyga w środku jest pusta i pokryta w dolnej części fioletowymi plamkami,
- Posiada drobne, białe kwiaty tworzące baldach podobny do parasolki dochodzący
do 50 cm,
- Posiada parzący meszek.

Istnieją dwie drogi niebezpieczeństwa w kontakcie z barszczem Sosnowskiego:

1.Barszcz  Sosnowskiego  zawiera  furanokumaryny.  Są  to  związki  chemiczne
o wielokierunkowej  aktywności  biologicznej,  występujące  powszechnie
w przyrodzie. Są one emitowane do otoczenia. Mogą osadzać się na skórze poprzez
powietrze,  szczególnie  w  upalne  i  wilgotne  dni.  Mogą  powodować  bóle  głowy,
zawroty i nudności. 

2. W bezpośrednim kontakcie:
                               

                                 
W przypadku wystąpienia poparzenia należy:

1.przemyć skórę letnią wodą z mydłem, umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież,
która miała kontakt z barszczem, 

2.można zastosować kremy/maści kortykosteriodowe na pęcherze surowicze, o ile
nie doszło do ich rozerwania

3.w przypadku kontaktu oczu z barszczem należy skonsultować się z okulistą, można
dokładnie przemyć oczy wodą, chronić przed światłem

4.nie wolno dotykać zmienionych miejsc na skórze, można stosować okłady z lodu,
wszelkie stosowanie środków farmakologicznych należy skonsultować z lekarzem

5.w przypadku  wystąpienia  problemów oddechowych  i  silnego  poparzenia  należy
wezwać pogotowie ratunkowe

Jeśli zauważysz barszcz Sosnowskiego, powiadom odpowiednie służby zajmujące się
ochroną  środowiska  lub  zadzwoń  pod  numer  986  (całodobowy  numer  alarmowy
straży miejskiej).


