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sosnowskiego z lat 2010 i 2015. W tym okresie przeprowadzona została inwentaryzacja
barszczu na terenie gminy Raczki, poniżej miejscowości Raczki.
Teren objęty inwentaryzacją stanowi północno-zachodnią część obszarów Natura
2000 "Puszcza Augustowska" i "Ostoja Augustowska (Ryc. 1). Badania prowadzone były
również na terenach bezpośrednio przylegających do obszaru naturowego.

Ryc. 1. Teren objęty inwentaryzacją na tle obszarów chronionych

Obszar Natura 2000 "Puszcza Augustowska" obejmuje zwarty kompleks Puszczy
Augustowskiej, leżący na styku Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej o powierzchni
134377,70 ha. W skład obszaru wchodzi 16364,84 ha gruntów Nadleśnictwa Szczebra.
Zdecydowaną większość obszaru pokrywają lasy, w głównej mierze iglaste, które
w niektórych rejonach zachowały naturalny charakter. Szczególnie dobrze zachowały się tu
bory wilgotne i bory bagienne. Występują tu również grądy i olsy. Południowa część ostoi

obejmuje Dolinę rzeki Rospudy. Około 5% obszaru stanowią wody śródlądowe, 9% to tereny
rolnicze, 2% łąki, a 1% torfowiska, bagna i roślinność brzegów wód. Jest to ostoja ptaków
o randze europejskiej, w której odnotowano występowanie 40 gatunków ptaków
wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 18 spośród występujących tu gatunków
ptaków znalazło się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Na obszarze ostoi lęgi odbywa
przynajmniej 1% krajowej populacji: bąka, błotniaka stawowego i łąkowego, bociana
czarnego, głuszca, kraski, cietrzewia, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego,
dzięcioła zielonosiwego, gadożera, kani rudej i czarnej, trzmielojada, orlika krzykliwego,
puchacza, włochatki, żurawia i podgorzałki.

Inwentaryzacja prowadzona była z wykorzystaniem odbiorników GPS. Każde
stanowisko barszczu Sosnowskiego było nanoszone na mapę i charakteryzowane pod kątem
zagęszczenia roślin. Znaczna część stanowisk znajduje się na terenach podmokłych,
w bezpośrednim sąsiedztwie rowów, cieków i rzeki.

Łącznie stwierdzono występowanie barszczu Sosnowskiego na powierzchni 25 ha,
w tym prawie 20 ha występowało na obszarze Natura 2000. Wyniki inwentaryzacji
przedstawione zostały na rycinie 2, na której zaznaczone zostały granice działek
geodezyjnych oraz punkty, z których prezentowane są fotografie stanowisk barszczu.
Część stanowisk barszczu Sosnowskiego, stwierdzona w 2010 roku, została zniszczona
podczas budowy drogi. Pozostałe stanowiska w ciągu ostatnich 4 lat znacznie powiększyły
swój areał. Barszcz Sosnowskiego występuje na badanym terenie w różnych zagęszczeniach od zwartych i gęstych łanów, po rozproszone niewielkie kępy roślin, liczące od 3 do 7
osobników. Zwarte stanowiska mają głównie charakter liniowy i ciągną się wzdłuż rowów
i brzegów rzeki Rospudy. Duże zagęszczenie roślin barszczu występuje na działkach: 5/2,
w części działki 9/5, 43, 2/3, 10 i 11. Liniowe, gęste stanowiska barszczu rozciągają się wzdłuż
rowu biegnącego polami na północ od granicy obszaru naturowego - na działkach nr: 7, 292,
294, 298 i 301. Liniowe stanowiska występują również wzdłuż rzeki Rospudy, zarówno
powyżej, jak i poniżej drewnianego mostu. Z rozkładu stanowisk wynika, że barszcz
Sosnowskiego przenosi się wzdłuż rzeki i rowu biegnącego północną granicą obszaru Natura
2000. Nowe rośliny wnikają do siedlisk leśnych i bagiennych, znajdujących się w granicach
obszaru Natura 2000, zarówno od strony rzeki, jak i od strony rowu.

Legenda
- obszar wyst ępowania barszczu Sosnowskiego
- fotografia
8 - dzia łki prywatne
9/5- działki Nadleśnictwa Szczebra
5/1- działki Powiatu
- granica Natura 2000

18,724 ha
1,00 ha

2,508 ha

1,768 ha

Ryc. 2. Obszar występowania barszczu Sosnowskiego na terenie objętym inwentaryzacją

Fot. 1. Stanowisko barszczu Sosnowskiego przy północnej granicy Obszaru Natura 2000 zwarte płaty roślin powstałe w wyniku jednorazowych zabiegów usuwania osobników
kwitnących

Fot. 2. Stanowisko liniowe wzdłuż rowu biegnącego przez pola poza obszarem Natura 2000

Barszcze rosnące wzdłuż rowu oraz wzdłuż brzegów Rospudy zrzucają do wody duże
ilości nasion, które wraz z wodami przenoszą się na nowe stanowiska. Doskonale jest to
widoczne wzdłuż rowu biegnącego przez pola oraz drogi stanowiącej północną granicę
obszaru Natura 2000.

Fot. 3. Stanowisko barszczu Sosnowskiego wzdłuż drogi

Stanowiska liniowe barszczu, zlokalizowane wzdłuż Rospudy, szybko zwiększają swoją
powierzchnię i coraz częściej zajmują otwarte polany, oddalone od rzeki.

Fot. 4. Duże stanowisko barszczu Sosnowskiego w pobliżu rowu, poza obszarem Natura 2000

Większość polan śródleśnych, występujących pomiędzy rowem w północnej części
badanego obszaru, a rzeką Rospudą zajmowanych jest przez nowe rośliny barszczu
Sosnowskiego. Prawdopodobnie część tych roślin pochodzi z nasion barszczu przeniesionych
przez zwierzęta, np. bobry.
Na niektórych stanowiskach występują ślady zwalczania barszczu, poprzez wycinanie
roślin. Zabiegi te są prowadzone jedynie na terenach w miarę dostępnych, gdzie łatwo
można dotrzeć z urządzeniami mechanicznymi oraz prowadzone są jednokrotnie w sezonie.
Sprawia to, że pozostawione obok, w miejscach mniej dostępnych, rośliny zakwitają
i rozsiewają nowe nasiona, a wycięcie jednorazowe roślin jedynie stymuluje wzrost roślin
jeszcze w tym samych sezonie wegetacyjnym.
Na działce nr 44/3, w jej zalesionej części, występują niewielkie skupiska barszczu
Sosnowskiego, które sukcesywnie przenikają w kierunku zabudowań Pałacu Paca i parku go
otaczającego.

Fot. 5. Nowe stanowiska barszczu Sosnowskiego na śródleśnych polanach

Fot. 6. Stanowisko barszczu przy moście

Fot. 7. Potężne osobniki barszczu nad rzeką

Fot. 8. Stanowisko barszczu Sosnowskiego przy powyżej mostu na Rospudzie

Barszcz Sosnowskiego został stwierdzony również na działkach nr 103 i 136/3 obrębu
Krukówek, należących do Nadleśnictwa Szczebra, poniżej stanowisk przedstawionych na
rycinie 2. Na tych działkach barszcz zajmuje łącznie powierzchnię 1,00 ha i rośnie zarówno
w skupiskach po kilkadziesiąt osobników, jak i w zwartych łanach.
Reasumując, na obszarze objętym inwentaryzacją stwierdzono występowanie
barszczu Sosnowskiego na następujących działkach ewidencyjnych: Nadleśnictwo Szczebra 9/5 (obręb Dowspuda), 103, 136/3 (obręb Krukówek), Powiat Suwalski – 2/1, 2/3, 3, 4/2,
5/1, 5/3, 10, 13, 19, 40, 41, 42/2, 43, 44/3, działki prywatne – 1/2, 5/2, 80/1, 80/2, 81, 82,
85, 42/1, 44/10, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 38 (obręb Dowspuda), 139,
139/1, 292/2, 294/2, 298/2, 301/2, 292/1, 294/1, 298/1, 301/1 (obręb Stoki i Rudniki).
Łączna powierzchnia obszaru, na którym stwierdzono barszcz Sosnowskiego wynosi 25,00
ha. Porównując wyniki inwentaryzacji z roku 2010 i 2015 nastąpiło znaczne rozszerzenie
powierzchni zajmowanej przez ten gatunek. Część populacji z roku 2010 została zniszczona w
wyniku budowy drogi.

Fot. 9. Pozostawione rośliny barszczu Sosnowskiego na brzegu polany, na której
prowadzono zabieg zwalczania

