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Nie poparz si ę tym barszczem! Charakterystyczna
roślina jest bardzo toksyczna
Dodano: 27 czerwca 2015, 6:00 Autor: Joanna Pluta

Gdy zobaczymy podejrzaną roślinę, wezwijmy straż miejską. (fot. Dariusz Gdesz)

Rosn ąca wysoko, charakterystyczna ro ślina jest bardzo toksyczna. Ostatnio w Warszawie
poparzyła mał ą dziewczynk ę. U nas też wyst ępuje?

Dostaliśmy informację, że tak. Jedna z naszych Czytelniczek zgłosiła, że

barszcz Sosnowskiego widziała w Tryszczynie, nad wo dą. - Dobrze, że

zwróciłam na to uwagę i szybko zabrałam stamtąd dzieci, bo nie wiem, co by

było - mówi. - Przecież to niebezpieczna roślina.
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Uwaga na Barszcz Sosnowskiego; źródło: Telewizja NTL/NTL Radomsko Sp. z
o.o.

Czytaj więcej o: barszcz Sosnowskiego

Niebezpieczna, o ile to

rzeczywiście barszcz

Sosnowskiego. Niby jest

charakterystyczny, ale łatwo

go pomyli ć z innymi, które

nie stanowi ą zagro żenia.

Lepiej jednak nie ryzykować i miejsce, w którym widzieliśmy podejrzaną roślinę, zgłosić. W naszym regionie

można to zrobić w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jego pracownicy skontrolują

wskazane miejsce.

W tym roku jednak nikt się do nich jeszcze nie odezwał w tej sprawie. - W poprzednich latach owszem, ale

teraz jeszcze nie. Sprawdzimy Tryszczyn, ale potrzebujemy dokładnej lokalizacji - słyszymy.

W pozostałych częściach kraju problem jest większy . - Zgłoszeń jest dość dużo, bo i świadomość ludzi jest

większa . Na szczęście, niektóre z nich okazują się być fałszywym alarmem - mówi nam Izabela

Sachajdakiewicz ze stołecznej Pracowni Stosowanej Ekologii Roślin przy Wyższej Szkole Ekologii i

Zarządzania, która od lat prowadzi badania nad występowaniem barszczu w Polsce. - Gdy zobaczymy

podejrzaną roślinę, najlepiej przesła ć do nas jej zdj ęcie  - za poś rednictwem adresu mailowego, który

można znaleźć na stronie www.barszcz.edu.pl. Odpowiemy, czy jest się czego obawiać, czy nie.

Barszcz Sosnowskiego to palący problem. Opis, zagrożenie i

zwalczanie tej rośliny

Jeśli jednak okaże się, że mamy do czynienia z barszczem Sosnowskiego albo olbrzymim (są ze sobą blisko

spokrewnione, oba toksyczne, wyglądają niemal identycznie), to co nam grozi? - Substancja toksyczna jest

w roślinie cały czas, najwięcej wydziela jej, gdy kwitnie - ostrzega Sachajdakiewicz. - Uaktywnianiu toksyny

sprzyjają też ciepło i wilgotność. Nie ma jednego miejsca, w którym występują częściej. Możemy je spotkać

nad wodą, na obrzeżach lasu, przy drogach.

Działają tak, że obniżają odporno ść naszej skóry na oparzenia słoneczne. Gdy skóra zetknie się z

rośliną, a później wystawimy ją na promienie słoneczne, możemy spodziewać się oparzeń podobnych do

tych, jakie występują po polaniu wrzątkiem. - Wtedy od razu trzeba się zgłosić  do lekarza.

Jak się pozbyć roślin? Na pewno nie na własną rękę. Wykaszanie się nie sprawdza, pozostają środki

chemiczne. Ale niczego nie wolno robić samemu . Lepiej skonsultować się z WIORiN albo ze strażą miejską.
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11:31 Spomlek chce być liderem w
produkcji sera w kraju [zdjęcia, wideo]

11:30 Krzysztof Wegner królem
kurkowym w Chojnicach [zdjęcia, wideo]

11:13 Zobacz co wyprawiają piesi i
kierowcy na przejazdach kolejowych
[wstrząsające wideo]
następne wiadomości

Łubki regiopedia

Najnowsze wideo

Nie tylko "Łokietek” sławić
będzie Nakło, ale i statek
wycieczkowy z Pieczysk
[zdjęcia, wideo]

Drums Fusion 2015 w
Bydgoszczy. Biliśmy rekord
w grze na perkusji [zdjęcia,
wideo]

Emilia Kalitta napisała
najlepszą pracę
magisterską o Chojnicach
[wideo]

Pogoda dopisuje,
włocławianie bawią się na
święcie miasta. Na
bulwarach wystąpiły zespoły
muzyczne i kabarety
[zdjęcia, wideo]

Shabani - ten goryl to nowe
bożyszcze kobiet!  [wideo]

Najpopularniejsze

Ania Wyszkoni wystąpiła podczas Dni Łasina
[zdjęcia]

Najciekawsze wakacyjne imprezy w Grudziądzu! Oto
nasze propozycje [zdjęcia]

Powitanie Lata w bydgoskim Myślęcinku. Śpiewała
Agnieszka Chylińska [zdjęcia]

W Łasinie samochód zderzył się z motocyklem.
Zginęła 60-letnia piesza [zdjęcia]

W 1948 r., w mieście z rowerową przeszłością,
narodził się "Romet". Dziś w tym miejscu powstała
IKEA [archiwalne zdjęcia]
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Gazeta Pomorska

72 173 osoby lubią obiekt Gazeta Pomorska.
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Trzy pokoje taniej niż myślisz!
Zieleń,pełna infrastruktura.Zobacz!

Dom w praktyce
Korzystaj z praktycznych porad na
blogu o remoncie, budowie i ogrodzie
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Volkswagen Bora
Włocławek - Benzyna 2002
12900.00

Mazda 6 Włocławek - Olej
napędowy (diesel) 2010
39900.00

Fiat Punto Włocławek -
Olej napędowy (diesel)
2010 23900.00

Opel Zafira Włocławek -

Mieszkanie Bydgoszcz
Glinki, ul. Kozala 4...

Mieszkanie Bydgoszcz
Osiedle Leśne, ul.
Powstańców...

Mieszkanie Bydgoszcz
Osiedle Leśne, ul.
Powstańców...

Nowe mieszkanie
Bydgoszcz Centrum, ul.

Chałupnictwo - praca w
domu przy komputerze.
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Statystów i Epizodystów
w...
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domu (umawianie osób
na...

Ślusarz-monter szuka
pracy za Granicą

agroturystyka Pod Dębami,
Mazury , kort, plac
zabaw,grill,boiska,Tanio

Prace wykończeniowe
SOLIDNIE

Francuski arden Rival du
Caire - czempion Francji z
2009 r.

Studium Pracowników
Medycznych i Społecznych

Otwarcie Piernikowego
Miasteczka w Toruniu

Wojciech Cejrowski
spotkał si ę z
chojniczanami

Grzegorz Hy ży - koncert
z okazji Dni Chojnic

Tegoroczne Dni Łasina
z Ann ą Wyszkoni

Wasze komentarze

forum.pomorska.pl

Beata  | dodano: wczoraj, 13:12

w inowrocławiu też sośnie przy ul Staropoznańskiej co na to władze?

archangielski korze ń | dodano: wczoraj, 12:30

Ciekawe jak ma się buzia pana strażnika? Po co pod to badziewie włazić? Na marginesie przy Brdzie na
wysokości ulicy Przyrzecze rośnie spora kolonia ARCYDZIĘGIELA - mam nadzieję, że jakiś domorosły botanik
tego nie zniszczy, bo roślina zacna, pożyteczna i PRAWNIE CHRONIONA. Na [...]

Ja | dodano: 27 czerwca, 21:53

Bardzo dużo barszczu rośnie na poboczu przy trasie Wałdówko- Wałdowo (pow. sępoleński). Już w zeszłym
roku rozpoczęto usuwanie, jednak nie tak łatwo go zwalczyć. W tej chwili nie rośnie tam nic innego. Wcześniej
nikt się nim nie interesował. Na 100% jest to barszcz Sosnowskiego, bo [...]

ts  | dodano: 27 czerwca, 21:36

Zx roślina bezpieczna puki soków nie puści

ala  |  dodano: 27 czerwca, 16:52

Przy ul.Toruńskiej /łęgnowo/ na dawnej pętli tramwaju nr 5 też rośnie podobna roślina...być może jest to
arcydzięgiel lekarski, ale nie zaszkodzi sprawdzić przez służby do tego powołane :)
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w ciągu trzech godzin!
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Skandal. 34 pedofilów aresztowanych
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Ile dla sekretarki, ile dla
referenta – czyli płace w
zawodach biurowych

Barszcz Sosnowskiego sieje
grozę. Co zrobić gdy poparzy
nas ta roślina?

Zatrzymanie i postój. O czym
warto pamiętać?

Sonda

Czy odzyskałeś kiedyś zgubioną rzecz?

 tak

 nie
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Olej napędowy (diesel)
2006 18900.00

Opel Corsa Włocławek -
Olej napędowy (diesel)
2008 18800.00

Artura...

Mieszkanie Bydgoszcz
Centrum 3 pokoje,...

młodszy operator/ka wózka
widłowego

w Olsztynie

Domek na Mazurach
Kretowiny nad jeziorem
Narie

Salon Meblowy York Bis

Apteka Nowa

Virtus Sun sp z o.o

Interhandler Sp. z o.o.

WGN Nieruchomości
Inowrocław
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Mieszkania z ogródkami
Osiedle Krakowskie Przedmieście 43. Zieleń,pełna infrastruktura.Zobacz!
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