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Obserwując polskie media, co roku można było poznać że nadchodzą wakacje po tym, że publikowano ostrzeżenia
przed utonięciami, kleszczami, żmij ą zygzakowatą i barszczem Sosnowskiego. W tym roku sytuacja z barszczem jest
jednak poważna i trudno zaliczyć ją do sztucznie pompowanych newsów właściwych dla sezonu ogórkowego.

Barszcz Sosnowskiego w Komorowie koło
Ostrowi Mazowieckiej przy szosie Ostrołęka –
Ostrów. Źródło zdjęcia: Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania w Warszawie

Z powodu poparzeń wywołanych barszczem Sosnowskiego, w szpitalu w Siemianowicach Śląskich, zmarła 67-letnia
kobieta. Lekarze w całym kraju odnotowują wiele trudnych do leczenia poparzeń tą rośliną. Przywleczona do Polski
z Kaukazu za czasów ZSRR i stalinizmu roślina z rodziny selerowatych miała być wysokowydajną, łatwą w uprawie paszą
dla bydła. W latach 80. XX wieku zrezygnowano jednak z jej uprawy (głównie w pegeerach, bo rolnicy indywidualni nie
dali się nabrać na plewy z barszczu) bo mięso i mleko z bydła karmionego barszczem miało charakterystyczny, trudny
do zniesienia aromat. A w dodatku jest rośliną niebezpieczną dla człowieka, bo olejki eteryczne przez nią wydzielane mają
właściwości silnie parzące zarówno skórę, jak i błony śluzowe człowieka.

Mapa występowania barszczu Sosnowskiego
w Polsce. W pełnych rozmiarach mapę można
pobrać klikając link „załączona mapa”
w tekście
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Szybko jednak okazało się, że mimo wycofania barszczu Sosnowskiego z upraw rolnych, a nawet wprowadzenia prawnego
zakazu wysiewania go na polach, inwazyjne samosiejki opanowują nieużytki jak Polska długa i szeroka.

Ostrołęka i Kurpie Zielone szczęśliwie są białą plamą na mapie występowania barszczu. Prawdopodobnie dlatego,
że Kurpie nigdy nie dali się skolektywizować i wtłoczyć w tryby niewydolnych pegeerów. Ale już w innych częściach
dawnego województwa ostrołęckiego, gdzie PGR-y występowały, odnotowano stanowiska dziko rosnącego barszczu
Sosnowskiego.

Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpieczni. Ta inwazyjna roślina nie ma wielkich wymagań glebowych, a jej nasiona
łatwo przenoszą się z wiatrem.

Występowanie barszczu Sosnowskiego – jak się okazuje – jest stosunkowo dobrze opisane przez polskich botaników
i ekologów. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania przeprowadziła nawet Narodowy Spis Powszechny Barszczu
Sosnowskiego. Jego wyniki ilustruje załączona mapa. Na stronie internetowej uczelni znajdują się również szczegółowe
opisy największych siedlisk barszczu Sosnowskiego. Najbliższe Ostrołęce stanowisko barszczu znajduje się w powiecie
ostrowskim np. w Wąsewie, Komorowie, Starym Lubiejewie i Broku. Warto  jednak przeanalizować inne rejony kraju. Są
wakacje. Ostrołęczanie wyjeżdżają w różne miejsca Polski.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii
a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są
tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.

podobne wiadomości

 Słońce zagrzeje wodę w szpitalu i Meditransie

dodano on 8 cze 2015

 Ekologiczne chałupnictwo po ostrołęcku

dodano on 22 maj 2015

 Elektrownia zaprzyjaźnia się z naturą

dodano on 2 lut 2015

 Olimpiada i świerszcze

dodano on 12 sty 2015
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