
Sprawozdanie z realizacji  umowy nr WFOŚ/D/III-40/4219/2020 

Nazwa zadania: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Trąbki Wielkie” 

 

- okres realizacji: 15.07.2020 – 07.10.2020 

- koszt kwalifikowany: 24 974,00 zł w tym 9 974,00 zł środki własne Gminy oraz 

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 15 000,00 zł 

Inwentaryzacja terenu Gminy Trąbki Wielkie wykazała występowanie barszczu 

Sosnowskiego łącznie na obszarze 6,6 ha i taki obszar został objęty zadaniem. Usuwanie 

barszczu Sosnowskiego z terenu gminy odbyło się na terenie Sołectw Kleszczewo, Trąbki 

Wielkie, Warcz, Zaskoczyn, Domachowo. 

W  ramach usuwania  barszczu  Sosnowskiego stosowano następujące zabiegi: 

- zabieg mechaniczny - koszenie ręczne oraz mulczerem  

- zabieg mechaniczny - podcinanie szyjki korzeniowej 

- zabieg chemiczny - mazakowanie oraz oprysk ręczny 

 

Pierwotne założenia ujęte w złożonym wniosku określały termin rozpoczęcia prac na marzec-

kwiecień. Z uwagi jednak na zaistniałą w kraju sytuację epidemiczną termin ten uległ 

odroczeniu i nie rozpoczęto w terminie działań związanych z chemicznym usuwaniem 

barszczu.  

Zabieg chemiczny wykonany został w terminie późniejszym na obszarach nie znajdujących się 

w pobliżu cieków wodnych, w szczególności na nieruchomości w miejscowości Trąbki Wielkie 

gdzie występowanie barszczu Sosnowskiego skupione jest na obszarze ok 1ha. Z uwagi na 

rozległość obszarów występowania barszczu metoda mazakowania została zastosowana 

wyłącznie w przypadku pojedynczych stanowisk.   

Zabiegi mechaniczne wykonane zostały dwukrotnie – w lipcu oraz we wrześniu.  Z uwagi na 

rozległość obszarów występowania barszczu oraz ukształtowanie terenu, w większości 

wypadków jest to koszenie wykonywane ręcznie (oraz teren w Trąbkach Wlk. za pomocą 

mulczera). W przypadku pojedynczych stanowisk, w bezpośredniej bliskości domostw lub 

przystanków zastosowana została metoda podcinania szyjki korzeniowej. 



 

 

 

W ramach realizacji projektu udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się i ilość barszczu 

Sosnowskiego na terenie gminy Trąbki Wielkie na obszarze objętym realizacją. Walka z tą 

rośliną jest trudna jednak poprzez zastosowanie różnych metod usuwania barszczu 

Sosnowskiego i konsekwentne coroczne ich stosowanie, w ujęciu długoterminowym  zakłada 

się jej całkowite wyeliminowanie. Osiągnięto pierwszy etap, jakim jest ograniczenie 

rozprzestrzeniania się i wysiewu rośliny co spowoduje ograniczenie pojawiania się nowych 

stanowisk. Dalszym etapem jest całkowite wyeliminowanie roślin istniejących. Celem 

niezwykle ważnym jest również poprawa bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zwiększenie 

świadomości i wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat zagrożeń wynikających ze strony 

inwazyjnych gatunków roślin.  

 

 

 


