
UWAśAJ NA BARSZCZ, KTÓRY… PARZY  

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 

  

POCHODZENIE I WYGLĄD ROŚLINY 

Barszcz Sosnowskiego to roślina przywieziona do Polski z rejonu Kaukazu w celu uprawy  

na paszę dla zwierząt okazała się niebezpieczna dla ludzi. Roślinę rozpoznać moŜna po bardzo 

okazałych liściach, wysokich, baldachowatych kwiatostanach osiągających nawet cztery metry 
wysokości i po nieco nieprzyjemnym zapachu. Bardzo łatwo się rozsiewa i szybko rozrasta niszcząc 

poŜyteczne gatunki roślin.  

Rośnie w pobliŜu miejsc wilgotnych i nie uprawianych typu: rowy, kanały, łąki, pastwiska, 
blisko lasu, parków krajobrazowych i pól uprawnych. 

Obecnie zakazano uprawy, rozmnaŜania i sprzedaŜy Barszczu Sosnowskiego na terenie Polski.  

 



SKUTKI KONTAKTU Z ROŚLINĄ: 

Dlaczego barszcz jest taki niebezpieczny? Powodem są zawarte we wszystkich częściach rośliny 
trujące związki, które w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, powodują: 

• oparzenia II i III stopnia  

• powstawanie pęcherzy  

• trudno gojące się rany, długo utrzymujące się blizny  

• zapalenie spojówek 

• kontakt z Barszczem Sosnowskiego moŜe równieŜ powodować działanie rakotwórcze  

i oparzenia zwierząt, a jego spoŜycie zapalenie przewodu pokarmowego, krwotoki wewnętrzne  

i biegunki. 
 

Objawy występują zwykle od 30 minut do 24 godzin od kontaktu z rośliną. 
 

 

NAJCZĘŚCIEJ NARAśENI NA KONTAKT Z ROŚLINĄ SĄ: 

• pracownicy zajmujący się utrzymywaniem zieleni 

• rolnicy 

• turyści 

• dzieci i młodzieŜ 

• osoby wypasające bydło 

• zwierzęta 

ŚRODKI OSTROśNOŚCI: 

• unikanie bezpośredniego kontaktu z rośliną 

• ochrona skóry (syntetyczne, wodoodporne szczelne ubranie i rękawice). Materiały 
bawełniane nie są przeszkodą dla parzących włosków rośliny 

• ochrona oczu (gogle lub okulary) 

• w przypadku zetknięcia z rośliną naleŜy natychmiast obmyć skórę wodą z mydłem i unikać 

eksponowania podraŜnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin  
a oczy jak najszybciej przemyć wodą i chronić przed światłem (okulary z filtrem UV) 

• poparzone osoby powinny zgłosić się do lekarza 

Na terenie Polski występuje teŜ barszcz zwyczajny, który jest rośliną leczniczą i nadającą się  

do spoŜycia jako warzywo oraz wiele innych roślin z rodziny selerowatych, wyglądających bardzo 

podobnie. PoniewaŜ laikowi trudno je odróŜnić, lepiej nie zrywać Ŝadnej z nich i podziwiać ich 
piękno z daleka. 
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