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Summary. Heracleum sosnowskyi Manden. (Sosnowski’s hogweed) is an invasive alien 
species, which is native to flora of Caucasus. It was brought into Poland in the mid-Fifties 
of the 20th century and it was cultivated as pasturage for cattle in holding of whole coun-
try. Unfortunately, a negative impact of the species on environment has been observed.  
Although its tillage was stopped, the species still spontaneously appeared on new locations. 
Nowadays this phenomenon is still up to date. 

In course of floristic studies conducted in year 2009 detailed siting of Sosnowski's hogweed 
on new location was fixed. Population was divided into respective aggregations. Number 
of individuals in every cluster was counted. On selection area phytosociological record 
(relevé) using Braun-Blanquet’s method were completed for presenting type of community 
with H. sosnowskyi at the station.

New locality is situated at the foot of Zelejowa Mountain in the Chęciny commune 
(Małopolska Upland), (fig. 1a). Within confines of population of Sosnowski's hogweed  
8 aggregations along a road to an inactive quarry have been distinguished (fig. 1b). There 
are around 500 individuals of the species. The least numerous cluster counts 3 individu-
als (cluster number 7), the most numerous aggregation counts around 400 individuals 
(aggregation number 5), (fig. 2). In the whole the population contains 300 generative and 
200 vegetative forms (fig. 3). On the investigated area H. sosnowskyi grows in synathropic 
communities of class Artemisietea vulgaris and in seminatural communities of the class 
Trifolio-Geranietea sanguinei. Dynamism of population of the species threaten to natural 
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and economic environment of the Chęciny commune. Thus, there is a requirement to top 
off a right performance to eliminate or cut down an abundance of Sosnowski's hogweed 
in this area.

Key words: invasive species, Heracleum sosnowskyi Manden., new location, Zelejowa 
Mountain, Świętokrzyskie Mountains, Małopolska Upland.
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WSTĘP

Zjawisko inwazji, szeroko dyskutowane zarówno w literaturze polskiej (m.in. 
Guzikowa, Maycock 1986; Tokarska-Guzik 2003; Faliński 2004; Urbisz, Urbisz 
2009), jak i światowej (m.in. Elton 1967; Pyšek i in. 2002; Genovesi, Shine 2004; 
Wolfe, Blair 2009; Rutkovska i in. 2009), polega na gwałtownej kolonizacji zu-
pełnie nowych terenów, której towarzyszy bardzo szybki wzrost liczebności po-
pulacji danego gatunku obcego, powodujący na zajętych obszarach większe bądź 
mniejsze zmiany w ekosystemach i przynoszący przy tym szkody w gospodarce. 
Skutkiem inwazji jest ciągła kolonizacja prowadząca do wymierania lokalnych 
gatunków (Faliński 2004).

Jednym z rozpowszechnionych (w Polsce i na świecie) gatunków inwazyjnych 
jest Heracleum sosnowskyi Manden. (barszcz Sosnowskiego). Zamieszczony jest 
on m.in. na liście gatunków obcych, zagrażających bezpośrednio gatunkom ro-
dzimym bądź siedliskom przyrodniczym terenu Polski (Rozporządzenie 2010), 
czy liście gatunków inwazyjnych Europy – NOBANIS – European Network on 
Invasive Alien Species (Nobanis 2007). Jest definiowany jako „obcy gatunek in-
wazyjny” (IAS – Invasive Alien Species), którego zawleczenie czy wprowadzenie 
wywołuje poważne zagrożenia przede wszystkim dla lokalnej różnorodności 
biologicznej lub gospodarki człowieka (Weidema 2000).

Barszcz Sosnowskiego jest gatunkiem rodzimym dla flory Kaukazu, z której 
został opisany przez Mandenovą (1951). W latach pięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia w byłym ZSRR był uprawiany na paszę dla zwierząt hodowlanych. Do 
Polski trafił z Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin w Leningradzie 
pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku i – dzięki swoim doskonałym wła-
ściwościom odżywczym (Lutyńska 1980; Pasieka 1984) – uprawiany był jako 
gatunek paszowy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) całego kra-
ju. W niedługim czasie praktyki tej zaniechano ze względu na jego negatywne 
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oddziaływania na środowisko przyrodnicze (Sajdok, Pawlaczyk 2009). Pomi-
mo że jego uprawa została zahamowana, w latach osiemdziesiątych XX wieku  
w Polsce wciąż spontanicznie pojawiał się na nowych stanowiskach, głównie  
w miejscach dawnych upraw oraz blisko porzuconych plantacji (Korniak, Środa 
2003). Tendencje dynamiczne gatunku obserwowane w ostatnich dziesięciole-
ciach (Zarzycki i in. 2002; Tokarska-Guzik 2005) wskazują na znaczny wzrost 
liczby nowych stanowisk H. sosnowskyi na terenie naszego kraju, a także na 
wzrost liczby osobników na istniejących stanowiskach, co świadczy o dużej sile 
inwazyjnej tego gatunku.

Stanowisko barszczu Sosnowskiego położone u podnóża Góry Zelejowej, 
pomimo że znane jest już od co najmniej 10 lat (E. Bróż inf. ustna), nie było 
dotychczas publikowane.

Do głównych celów niniejszej pracy należy: 1) przedstawienie szczegółowej 
charakterystyki stanowiska Heracleum sosnowskyi stwierdzonego u podnóża 
Góry Zelejowej (podanie dokładnej lokalizacji, liczebności populacji i jej wa-
runków siedliskowych); 2) próba określenia perspektyw trwania stanowiska  
i ewentualnych zagrożeń wynikających z jego istnienia.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GATUNKU

Nazwa „barszcz Sosnowskiego” pochodzi od nazwiska badacza i uczonego 
obszaru Kaukazu – prof. D.I. Sosnowskiego (Wojtkowiak i in. 2008). Heracleum 
sosnowskyi Manden. jest przedstawicielem rodziny Apiaceae. To jeden z czte-
rech gatunków z rodzaju Heracleum występujących na terenie Polski (Mirek i in. 
2002) i jednocześnie jeden z dwóch gatunków inwazyjnych barszczy notowanych  
w naszym kraju (oprócz niego w Polsce rośnie także Heracleum mantegazzianum 
Sommier & Levier – barszcz Mantegazziego). Oba gatunki mają podobną budowę 
morfologiczną. Różnią się między sobą kształtem liści, wysokością łodygi, wiel-
kością baldachów (Rutkowski 2004), a także – jak donoszą ostatnio przeprowa-
dzone badania (Pyšek i in. 2007; Moravcova 2007) – budową szypuł baldachów  
(u H. sosnowskyi są one krótko owłosione, a u H. mantegazzianum pokryte wąski-
mi, przejrzystymi, błyszczącymi brodawkami) oraz owoców (przewody olejkowe 
na grzbietowej stronie niełupek u barszczu Sosnowskiego sięgają tylko do 3/4 ich 
długości, a u barszczu Mantegazziego do końca owoców). 

Barszcz Sosnowskiego ma działanie toksyczne i alergizujące. Jego łodygi  
i liście zawierają parzącą substancję, a skład której wchodzą furanokumaryny, 
powodujące uczulenia skóry, szczególnie ujawniające się przy wysokiej tempera-
turze powietrza i przy dużej jego wilgotności. Wpływa on także negatywnie na 
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rośliny zajmujące z nim wspólną niszę ekologiczną (Altman 1993). H. sosnowskyi 
może być entomogamiczny lub autogamiczny. Jego diaspory rozprzestrzeniają 
się epizoochorycznie, anemochorycznie oraz antropochorycznie (Urbisz, Urbisz 
2009). 

To gatunek o zasięgu dysjunktywnym – najwięcej jego stanowisk znajduje 
się na północy i w południowej części kraju. Środkowa część Polski charakte-
ryzuje się rozproszonym i przypadkowym występowaniem stanowisk (Zając, 
Zając 2001). Najliczniej występuje m.in. w Krakowskiem, Bielskiem, Kieleckiem, 
Tarnowskiem oraz na Podhalu (zwłaszcza nad Dunajcem i w Kotlinie Zakopiań-
skiej) (Mirek 1993). Na Wyżynie Małopolskiej gatunek ten notowano głównie  
w Górach Świętokrzyskich, na Płaskowyżu Suchedniowskim i Płaskowyżu Ję-
drzejowskim (Piwowarski, Maciejczak 2010).

METODYKA I TEREN BADAŃ

W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w 2009 roku określono 
szczegółową lokalizację oraz zasięg występowania badanego gatunku u podnóża 
Góry Zelejowej. 

Wzgórze to położone jest na terenie gminy Chęciny (powiat kielecki, woje-
wództwo świętokrzyskie). Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kon-
drackiego (2000) teren ten leży w mezoregionie Góry Świętokrzyskie (podpro-
wincja Wyżyna Małopolska). 

Na badanym terenie zanotowano dokładne dane na temat rozmieszczenia 
poszczególnych osobników Heracleum sosnowskyi w obrębie stanowiska (na-
niesiono je na mapę topograficzną terenu w skali 1 : 10 000). Populację gatun-
ku podzielono na poszczególne skupienia, które wyróżnione były wtedy, gdy  
w odległości nie większej niż 5 m od siebie występowały co najmniej dwa osob-
niki barszczu Sosnowskiego. Określono także liczebność H. sosnowskyi w każ-
dym skupieniu (z podziałem na pędy wegetatywne i generatywne). 

Na wybranej powierzchni 100 m2 wykonano zdjęcie fitosocjologiczne metodą 
Braun-Blanqueta (Pawłowski 1977). Do zdjęcia wyznaczono powierzchnię nie-
całkowicie zajętą przez osobniki barszczu, tak aby umożliwić jej szczegółową 
penetrację. 

W terenie badań sporządzono także dokumentację fotograficzną. 
Nazwy gatunków podano za Mirkiem i in. (2002), syntaksonów za Matusz-

kiewiczem (2001). Zebrany materiał zielnikowy złożono w zielniku UJK Kielce.
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WYNIKI

Lokalizacja stanowiska 

Stanowisko Heracleum sosnowskyi położone jest u podnóża Góry Zelejowej 
(kwadrat ATPOL EE 83) i rozciąga się w kierunku północno-zachodnim (po-
cząwszy od skrzyżowania drogi nr 762 z ulicą Partyzantów miasta Chęciny), aż 
do samego wzniesienia (ryc. 1A). W obrębie nowego stanowiska wyróżniono  
8 skupień barszczu Sosnowskiego rozmieszczonych wzdłuż drogi prowadzącej 
do nieczynnego kamieniołomu, na długości około 1,5 km. Skupienia 1–6 zloka-
lizowane są dość blisko siebie (odległości między nimi nie przekraczają 100 m) 
i są znacznie oddalone (około 0,5 km) od skupienia 7 i 8 (ryc. 1B). 

Ryc. 1. Lokalizacja nowego stanowiska Heracleum sosnowskyi Manden. u podnóża Góry Ze-
lejowej (A) i rozmieszczenie poszczególnych skupień gatunku na nowym stanowisku (B);  
1 – nowe stanowisko, 2 – poszczególne skupienia, 3 – lasy, 4 – tereny bezleśne, 5 – drogi główne, 
6 – drogi drugorzędne, 7 – ścieżki, 8 – linie energetyczne, 9 – zabudowania, 10 – wyrobiska
Fig. 1. Location of new station of Heracleum sosnowskyi Manden. at the foot of Zelejowa Mo-
untain (A) and distribution of individual aggregations of species on new locality (B); 1 – new 
locality, 2 – individual aggregations, 3 – forests, 4 – deforested area, 5 – main roads, 6 – secon-
dary roads, 7 – paths, 8 – energy lines, 9 – buildings, 10 – quarries 
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Liczebność populacji

Na badanym stanowisku Heracleum sosnowskyi występuje w liczbie około 500 
osobników. Większość wszystkich przedstawicieli całej populacji gatunku znaj-
duje się w skupieniu 5 (około 400 osobników – liczba osobników w tym skupie-
niu została podana w przybliżeniu, ponieważ ich znaczny udział i właściwości 
toksyczne gatunku uniemożliwiły dokładną inwentaryzację). Najmniej liczne 
jest skupienie 7 (3 osobniki). Pozostałe charakteryzują się podobną liczebnością 
wahającą się od 10 do 20 osobników (ryc. 2).

Ryc. 2. Liczba osobników Heracleum sosnowskyi Manden. w każdym skupieniu na nowym 
stanowisku; 1 – liczba osobników w każdym skupieniu, 2 – numery skupień, 3 – lasy, 4 – te-
reny bezleśne, 5 – drogi główne, 6 – drogi drugorzędne, 7 – ścieżki, 8 – linie energetyczne,  
9 – zabudowania, 10 – wyrobiska 
Fig. 2. Number of individuals of Heracleum sosnowskyi Manden. in every aggregation on new 
locality; 1 – number of individuals in every cluster, 2 – numbers of clusters, 3 – forests, 4 – de-
forested area, 5 – main roads, 6 – secondary roads, 7 – paths, 8 – energy lines, 9 – buildings, 
10 – quarries
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W populacji barszczu Sosnowskiego stwierdzono występowanie około 300 
osobników wegetatywnych i około 200 osobników generatywnych. W pięciu 
skupieniach osobniki wegetatywne przeważają nad generatywnymi (ryc. 3). Za-
leżność ta bardzo wyraźnie zaznacza się na stanowisku 5, gdzie różnica między 
poszczególnymi formami sięga około 100 osobników. W pozostałych skupie-
niach (1, 2, 8) liczebnie przeważają osobniki generatywne (ryc. 3).
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Ryc. 3. Liczba wegetatywnych i generatywnych osobników Heracleum sosnowskyi Manden. 
w poszczególnych skupieniach na stanowisku u podnóża Góry Zelejowej 
* – liczba osobników podana w przybliżeniu 
Fig. 3. Number of vegetative and generative individuals of Heracleum sosnowskyi Manden. in 
every cluster on the station at the foot of Zelejowa Mountain 
* – approx. number of individuals 

Charakterystyka siedliska

Na nowym stanowisku barszcz Sosnowskiego rośnie po obu stronach kamie-
nistej drogi prowadzącej do rezerwatu „Góra Zelejowa” (dawny kamieniołom). 
Najczęściej, bo aż w pięciu przypadkach (skupienia 1, 2, 3, 7, 8 – ryc. 1), notowa-
no go wyłącznie w zbiorowiskach synantropijnych (głównie z klasy Artemisietea 
vulgaris Lohm., PRSG et R.Tx. in R.Tx. 1950). W obrębie pozostałych, liczniej-
szych skupień (skupienia 4, 5, 6), gatunek wkraczał także w fitocenozy oddalone 
o kilkadziesiąt metrów od drogi, zbliżone do półnaturalnych, ciepłolubnych 
okrajków z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Müll. 1962. 
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DYSKUSJA

W 2004 roku u podnóża Góry Zelejowej można było wyróżnić kilkadzie-
siąt osobników Heracleum sosnowskyi (E. Bróż inf. ustna), które rosły tylko 
w jednym skupieniu (obecne skupienie 5). Po 6 latach stwierdzono kilkukrotny 
wzrost liczby osobników na badanym stanowisku i wyróżniono 7 dodatkowych 
skupień. Prawdopodobnie pierwszy osobnik w tej populacji pojawił się właśnie  
w granicach obecnego skupienia 5 i dał początek wszystkim innym na badanym 
terenie. Tak szybki wzrost liczebności barszczu Sosnowskiego na przestrzeni 
tych kilku lat potwierdza jego inwazyjny charakter.

Barszcz Sosnowskiego znalazł na badanym terenie bardzo dobre warun-
ki siedliskowe, które sprzyjają jego inwazji – gatunek ten rozprzestrzenia się  
w sposób liniowy – wzdłuż dawnej drogi prowadzącej do starego kamienio-
łomu. Ten sposób rozmieszczenia jest charakterystyczny również dla innych 
obszarów. Zanotowano go np. w szczegółowym raporcie dotyczącym wystę-
powania H. sosnowskyi w województwie małopolskim (www.mir.krakow.pl), 
w którym przedstawione są 2 zasadnicze sposoby jego rozprzestrzeniania:  
1) skupiskowe – obejmujące najczęściej tereny w bezpośrednim sąsiedztwie daw-
nych farm, na których gatunek ten był niegdyś uprawiany; 2) liniowe – wzdłuż 
potoków i rzek oraz poboczy i rowów wzdłuż dróg (Żurek 2002). 

Z uwagi na niekorzystne oddziaływania barszczu Sosnowskiego na środowi-
sko przyrodnicze, a także coraz częstsze przypadki oparzeń wywołanych przez 
ten gatunek, zostały opracowane metody jego zwalczania (www.mir.krakow.pl). 
Do najpopularniejszych należy metoda mechaniczna, która obejmuje następu-
jące działania: wykopywanie i spalanie całych osobników barszczu, koszenie 
roślin przed ich kwitnieniem, ogławianie, czyli usuwanie baldachów barszczu 
na krótko przed dojrzeniem nasion i ich spalanie, wymianę gleby na głębokości 
10–20 cm w celu eliminacji nasion w niej zalegających, głęboką orkę (niszcze-
nie podziemnych części barszczu) czy workowanie baldachów zabezpieczające 
przed zapyleniem i wydaniem nasion (Żurek 2002). Metodę mechaniczną dobrze 
jest połączyć z zastosowaniem środków chemicznych, które zwiększają efektyw-
ność zwalczania Heracleum sosnowskyi. Słabo rozpowszechniona jest metoda 
biologiczna z wykorzystaniem pluskwiaków (Hemiptera), które są fitofagami. 
Zasiedlają one barszcz Sosnowskiego, powodując przy tym jego uszkodzenia,  
do których należą: żółknięcie i sztywnienie liści, czernienie i zasychanie bal-
daszków (Nielsen i in. 2005). Jest to metoda nieingerująca znacznie w środowi-
sko naturalne, dlatego można ją wykorzystywać np. na terenach chronionych.
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W 2008 roku podjęto próbę zwalczania Heracleum sosnowskyi u podnóża 
Góry Zelejowej (E. Jokisz inf. ustna). Niestety barszcz Sosnowskiego został 
jedynie skoszony (prawdopodobnie już po wykształceniu dojrzałych owoców), 
co spowodowało rozsiew nasion i – w rezultacie – zabieg koszenia doprowadził 
do powiększenia się liczebności gatunku na badanym terenie. Wobec tego na-
leżałoby podjąć próbę dodatkowych, tym razem prawidłowych działań na polu 
mechanicznym, a jeśli nie przyniosą oczekiwanych skutków – w ostateczności 
zastosować metodę chemiczną. 

Zwiększenie liczby osobników w populacjach barszczu Sosnowskiego  
po zastosowaniu wykaszania zaobserwowano także w innych regionach, m.in. 
na położonym niedaleko od mezoregionu Gór Świętokrzyskich Płaskowyżu 
Jędrzejowskim (Piwowarski, Maciejczak 2010). Na terenie tym omawiany gatu-
nek posiada 15 stanowisk, na których (w większości przypadków) był zwalczany 
przez wykaszanie, a także spryskiwanie środkami chemicznymi, niestety bez-
skutecznie (prawdopodobnie i w tym przypadku metody zwalczania barszczu 
Sosnowskiego zastosowano w niewłaściwy sposób).

PERSPEKTYWY TRWANIA STANOWISKA I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE  
Z JEGO ISTNIENIA 

Dynamika populacji Heracleum sosnowskyi obserwowana na badanym sta-
nowisku, przejawiająca się znacznym wzrostem liczby osobników oraz powięk-
szeniem areału całej populacji na przestrzeni zaledwie kilku lat, daje bardzo 
duże możliwości do szybkiego rozwoju i rozprzestrzenienia się tego gatunku na 
sąsiednie tereny (m.in. na szlaki turystyczne i teren rezerwatu „Góra Zelejowa”). 

Biorąc pod uwagę fakt, że u podnóża Góry Zelejowej nie stosuje się obecnie 
żadnych metod zwalczania barszczu Sosnowskiego, istnieje obawa, że gatu-
nek ten stanie się w najbliższym czasie poważnym problemem dla środowiska 
przyrodniczego i gospodarczego gminy. Wobec takiej sytuacji gmina Chęciny 
powinna jak najszybciej podjąć odpowiednie działania zapobiegające i mające 
na celu zlikwidowanie bądź zasadnicze ograniczenie liczebności H. sosnowskyi 
na opisanym stanowisku, przy zastosowaniu właściwych metod jego zwalcza-
nia. Istnieją bowiem odpowiednie uregulowania prawne dotyczące obowiąz-
ku zwalczania roślin inwazyjnych (Rozporządzenie 2010), które powinny być 
respektowane.
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