
PA STWOWY POWIATOWY INSPEKTOR 
SANITARNY WE W ODAWIE  

 
OSTRZEGA!!! 

 
 

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 
 

 
 
 

POCHODZENIE I WYGL D RO LINY 
 
Barszcz Sosnowskiego to ro lina przywieziona do Polski z rejonu Kaukazu w celu uprawy na pasz  dla 

zwierz t okaza a si  niebezpieczna dla ludzi. Ro lin  rozpozna  mo na po bardzo okaza ych li ciach, wysokich, 
baldachowatych kwiatostanach osi gaj cych nawet cztery metry wysoko ci i po nieco nieprzyjemnym zapachu. 
Bardzo atwo si  rozsiewa i szybko rozrasta niszcz c po yteczne gatunki ro lin. 
 
Ro nie w pobli u miejsc wilgotnych i nie uprawianych typu: rowy, kana y, ki, pastwiska, blisko lasu, parków 
krajobrazowych i pól uprawnych. 
Obecnie zakazano uprawy, rozmna ania i sprzeda y Barszczu Sosnowskiego na terenie Polski. 



SKUTKI KONTAKTU Z RO LIN : 

zawarte we wszystkich cz ciach ro liny truj ce zwi zki w kontakcie ze skór  i w obecno ci wiat a 
onecznego, powoduj : 

• oparzenia II i III stopnia 
• powstawanie p cherzy 
• trudno goj ce si  rany, d ugo utrzymuj ce si  blizny 
• zapalenie spojówek 
• kontakt z Barszczem Sosnowskiego mo e równie  powodowa  dzia anie rakotwórcze i oparzenia zwierz t, 

a jego spo ycie zapalenie przewodu pokarmowego, krwotoki wewn trzne i biegunki. 
 

NAJCZ CIEJ NARA ENI NA KONTAKT Z RO LIN  S : 

• pracownicy zajmuj cy si  utrzymywaniem zieleni 
• rolnicy 
• tury ci 
• dzieci i m odzie  
• osoby wypasaj ce byd o 
• zwierz ta 

RODKI OSTRO NO CI: 

• unikanie bezpo redniego kontaktu z ro lin  
• ochrona skóry (syntetyczne, wodoodporne szczelne ubranie i r kawice). Materia y bawe niane nie s  

przeszkod  dla parz cych w osków ro liny 
• ochrona oczu (gogle lub okulary) 
• w przypadku zetkni cia z ro lin  nale y natychmiast obmy  skór  wod  z myd em i unika  

eksponowania podra nionych miejsc na wiat o s oneczne przynajmniej przez 48 godzin a oczy jak 
najszybciej przemy  wod  i chroni  przed wiat em (okulary z filtrem UV) 

• poparzone osoby powinny zg osi  si  do lekarza 
 
Na terenie Polski wyst puje te  barszcz zwyczajny, który jest ro lin  lecznicz  i nadaj  si  do spo ycia 

jako warzywo oraz wiele innych ro lin z rodziny selerowatych, wygl daj cych bardzo podobnie. Poniewa  
laikowi trudno je odró ni , lepiej nie zrywa adnej z nich i podziwia  ich pi kno z daleka. 
 
 

Objawy wyst puj  zwykle od 30 minut do 24 godzin od kontaktu z ro lin .


