
Uwaga na Barszcz Sosnowskiego! 

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, że należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu 

przez starą targowicę – przy ulicy Kilińskiego, między posesjami nr 29 a 31, gdyż pojawiło się 

kilka zgłoszeń o występowaniu tam Barszczu Sosnowskiego, niezwykle trującej rośliny, 

niebezpiecznej dla ludzi, a zwłaszcza dla dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne 

do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat.  

Barszcz Sosnowskiego to groźna dla ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, 

ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią 

kontakt. Można go pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy - osiąga nawet 

4 metry wysokości.  

Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy 

odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy nawet pośredni kontakt z tą rośliną może 

doprowadzić do poparzenia skóry, ponieważ związki furanokumarynowe wydostają się z barszczu 

w postaci oprysków i osadzają się na skórze osób przebywających w pobliżu. Związki te w 

obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek 

skóry i powodują oparzenia (fotodermatozę) II i III stopnia. 

Objawy oparzeń pojawiają się od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną. Na siłę reakcji 

ma wpływ wrażliwość skóry poparzonej osoby, a także słoneczna pogoda, wysokie temperatury i 

duża wilgotność powietrza (w tym także silne spocenie się).  

Przy podejrzeniu, że mieliśmy styczność z barszczem, należy dokładnie przemyć zaatakowane 

miejsca wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. 

 
Barszcz Sosnowskiego 

 

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach starej 

targowicy. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci prosimy 

Państwa o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego (pokój nr 14) do pana Piotra Zaszewskiego lub kontakt 

telefoniczny pod numerem 23) 679 11 63, jeśli zauważą Państwo na terenie miasta Barszcz 

Sosnowskiego. Każde zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane przez urzędników.  

Jeśli okaże się, że zgłoszona roślina jest trująca zostanie niezwłocznie usunięta. W tym celu zostaną 

zastosowane zabiegi środkami chwastobójczymi takimi jak Roundup. 


