BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.), potocznie "zemsta Stalina", 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.
Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele
wyższy - osiąga nawet 4 metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w
dolnej części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy do
150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.
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Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?
Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz w wydzielinie
włosków gruczołowych barszczu Sosnowskiego. 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.

Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczajacą teren. Szybko rośnie na małej
powierzchni, ponieważ ma ogromną zdolność do regeneracji, a wielka ilość nasion
znajdujących się w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka
lat.
Barszcz Sosnowskiego można spotkać w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli
głównie na odłogach, łąkach i przy drogach. Rośnie także wzdłuż brzegów rzek i jezior, na
polach uprawnych, pastwiskach, w ogrodach i parkach
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/barszcz-sosnowskiego-jakrozpoznac-i-leczyc-oparzenia_41798.html

Oparzenie barszczem Sosnowskiego - objawy
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).
Ponadto związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą wywoływać:






podrażnienia dróg oddechowych
nudności
wymioty
bóle głowy
zapalenie spojówek

W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci zaczerwienienia skóry (erythema) i pęcherzy
z surowiczym płynem (oedema). Stan zapalny utrzymuje się przez około 3 dni. Po tygodniu
miejsca podrażnione ciemnieją (następuje hiperpigmentacja) i stan taki może utrzymywać się
przez kilka miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują wrażliwość na światło
ultrafioletowe nawet przez kilka lat. Po tym okresie czasu mogą pozostać widoczne blizny.
Jednak u osób nadwrażliwych oparzenie barszczem może dochodzić do ciężkich powikłań martwicy tkanek i w dalszej kolejności nawet do amputacji. W niektórych przypadkach
poparzenie barszczem Sosnowskiego może doprowadzić nawet do śmierci.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/barszcz-sosnowskiego-jak-rozpoznac-ileczyc-oparzenia_41798.html

