POZNAJ NAJBARDZIEJ TRUJĄCE
KWIATY W POLSCE.

• Mało kto wie, że
znane nam wszystkim
rośliny mogą być trujące. Rosną w domach
i na działkach! Niektóre z nich są bardzo
popularne
i
szeroko
dostępne.
Możemy je nabyć w postaci cebulek,
kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym
markecie. Oferują je też powszechnie szkółki
ogrodnicze
i
sklepy
internetowe.
Na jakie rośliny trzeba uważać, zwłaszcza gdy
w ogrodzie pojawiają się małe dzieci?

KONWALIA MAJOWA
• Konwalia majowa zawiera
substancję
zwaną
konwalatoksyną,
która
chroni tę roślinę przed
wyjadaniem jej czerwonych
owoców i zawartych w nich
nasion
przez zwierzęta.
U
człowieka
powoduje
wymioty i biegunkę, może
ponadto wywołać zaburzenia
pracy serca. Jeśli dziecko zje
nawet kilka jagód tej rośliny
– może umrzeć!

NARCYZ
Narcyz to bardzo popularna
ozdobna roślina cebulowa kwitnąca
wiosną.
Należy do rodziny amarylkowatych.
Uprawianych jest w sumie ponad
10 tys. jego odmian różniących się
m.in. wielkością, kształtem, barwą
i wypełnieniem kwiatów.
Kwiat ten jest chętnie
wykorzystywany do przystrajania
wnętrz na Wielkanoc.
Narcyz jest rośliną silnie trującą.
W przypadku spożycia występują
wymioty, biegunka, duszność,
pocenie i podrażnienie skóry.

HIACYNT
Hiacynt to popularna roślina cebulowa,
która jest ceniona za piękny zapach
i dzwonkowate kwiaty w różnych
kolorach - bieli, różu, fiolecie,
w odcieniach pomarańczowego
i żółtego. Kwitnie na wiosnę a kwiaty
utrzymują się ok. 2 tygodni. Jeśli
przejawiasz skłonności do silnych
reakcji alergicznych lub masz w domu
małe dzieci – lepiej unikaj uprawiania
hiacyntów. Ich intensywny zapach oraz
urocze kwiaty i listki wywołują
zaczerwienienia, swędzenie skóry,
a nawet bolesne i nieestetyczne
pęcherze.
To nie koniec! Jeśli zaobserwujesz u siebie lub innych domowników nieuzasadnione, częste
bóle głowy, biegunki lub wymioty – uważaj, to mogą być objawy zatrucia hiacyntem.

HORTENSJE
Hortensje to najbardziej znane
i
pożądane
krzewy
ogrodowe. Posiadają urzekające
kwiaty. Hortensja ogrodowa
kwitnie od czerwca, a stopniowo
rozwijające się kwiaty hortensji
mogą przy sprzyjającym niezbyt
mokrym lecie, utrzymywać się na
krzewie aż do pierwszych
przymrozków.
Należy na nie
jednak bardzo uważać. Wszystkie
części hortensji, a w szczególności
pąki kwiatowe zawierają glikozydy
cyjanogeniczne, których spożycie
powoduje bóle żołądka, wymioty
i osłabienie całego organizmu.
Dodatkowe
objawy
zatrucia
kwiatem hortensji to bóle głowy,
nudności oraz biegunka.

ŚNIEŻYCZKA PRZEBIŚNIEG
Przebiśniegi to piękne, delikatne,
niepozornie wyglądające kwiaty.
Niestety, należy wziąć pod uwagę,
że zawierają liczne alkaloidy
o szkodliwych właściwościach dla
zdrowia. Najsilniej trujące są
cebule
przebiśniegów.
Ich
spożycie
wywołuje
odruch
wymiotny
oraz
biegunkę
i
zwężenie
źrenic.
U osób posiadających skórę
wrażliwą, kontakt cebul ze skórą
może prowadzić do silnych reakcji
alergicznych.
Przebiśniegi
zjedzone przez zwierzęta domowe
uczulają
i
grożą
utratą
przytomności.

PIWONIA LEKARSKA
Piwonie to ozdobne kwiaty, które nie
tylko wspaniale wyglądają, ale też
przepięknie pachną. Pięknie
prezentują się w ogrodzie oraz w
domowym wazonie. Są hodowane
ze względu na okazałe kwiatostany
o średnicy około 10 cm.
Występują one najczęściej
w odcieniach różu, purpury i bieli, choć
zdarzają się też odmiany żółte lub
dwukolorowe.
Do Europy przywędrowały z Azji, gdzie
od starożytności kojarzone były
z bogactwem i dobrobytem. Posiada
wiele właściwości zdrowotnych .
Uwaga! Należy jednak uważać na ilość
spożywanej piwonii, ponieważ w zbyt
dużych ilościach może doprowadzić
do zatrucia.
Niestety – cała roślina jest trująca.

TULIPANY
Tulipan to najbardziej znana
roślina cebulowa. Należy do
rodziny liliowatych i zalicza się
do niego ok. 120 gatunków
i kilkanaście tysięcy odmian!
Naturalnie występuje w Europie
południowej, Afryce północnej
i Azji. Zaobserwowano, iż kwiaty
tulipanów otwierają się, gdy
temperatura wzrasta powyżej
15 °C, a zamykają się gdy spada
poniżej
13
°C.
Tulipany mają trujące cebulki,
które po spożyciu wywołują
zawroty głowy, bóle brzucha
i nudności.

BIELUŃ DZIĘDZIERZAWA (Datura)
Cechą charakterystyczną bielunia są duże,
białe, lejkowate kwiaty oraz nieprzyjemny,
ostry zapach. Zatrucie bieluniem może
spowodować już 20-30 jego nasion. Efekt
działania zauważalny jest do 4 godzin od
spożycia i może utrzymywać się do kilku dni.
Spożycie nasion bielunia wywołuje: suchość
błon śluzowych, porażenie akomodacji oczu,
wzrost ciśnienia w gałce ocznej, tachykardię,
silne uspokojenie połączone z otępieniem,
spadek wrażliwości na bodźce zewnętrzne,
halucynacje, słowotok, splątanie myślowe,
zaburzenia oddychania, konwulsje.
Najsilniejsze działanie odurzające posiadają
nasiona bielunia. Celowe odurzanie się
daturą zwykle kończy się zapadnięciem
w
głęboką
śpiączkę.
W
skrajnych
przypadkach, gdy obserwuje się porażenie
układu
oddechowego i hipotermię,
może dojść do śmierci. Datura to jedna
z tych roślin, względem których należy
zachować szczególną ostrożność!

JASKIER JADOWITY
Jest to najbardziej trujący ze
wszystkich
gatunków
jaskrów
krajowych – kilka kropel soku jaskra
jadowitego
powoduje
lokalne
zaczerwienienie
skóry, wysypkę
i pęcherze. Roślina zawiera do 2,5%
trujących
substancji,
glikozydu
ranunkuliny,
protoanemoniny
i anemoniny. Stosowany był w celu
umyślnego spowodowania trudno
gojących się ran i pęcherzy. Na błony
śluzowe jamy ustnej, żołądka i jelit
działanie soku z jaskra jadowitego
jest znacznie silniejsze. Kwitnie od
maja do jesieni głównie na brzegach
wolno płynących wód i rzek, nad
stawami, na mokrych łąkach,
w miejscach wilgotnych.

TOJAD MOCNY
Tojad mocny
określany jest też
jako mordownik , omiag, omiak lub
koniki. Jest to roślina o grubych,
sztywnych i kędzierzawo owłosionych
łodygach, osiągających od 50 do 150
cm wysokości. W Polsce występuje
w Tatrach, Sudetach, Karpatach. Jedna
z najsilniej trujących roślin krajowych.
Trująca jest cała roślina, a najbardziej
korzenie i nasiona. Zawiera silnie
trujący
alkaloid
akonitynę;
za
śmiertelną dawkę uważa się już 2–5 mg
tej
substancji
(przy
doustnym
spożyciu). Bydło i owce instynktownie
nie jedzą jej. Akonityna początkowo
działa
pobudzająco,
a
potem
paraliżująco na nerwy czuciowe
i ruchowe, co może spowodować
śmierć wskutek paraliżu mięśni
oddechowych
i
zatrzymania
pracy serca. Może wnikać również
przez skórę.

MIŁEK WIOSENNY
Miłek wiosenny należy do rodziny
jaskrowatych.
W
środowisku
naturalnym występuje na terenie
Europy (w tym Polski, gdzie jest objęty
ścisłą ochroną gatunkową) oraz Azji.
To niewysoka bylina (15-40cm)
o wzniesionym i kępiastym pokroju.
Liście są dekoracyjne – mają pierzasty
kształt. Kwitnie wiosną (od kwietnia do
maja) – kwiaty są pojedyncze i mają
żółtą barwę.
To kolejny gatunek zaliczany do listy
roślin trujących. Spożycie miłka
wiosennego wywołuje w łagodnych
przypadkach zatrucia, mdłości, wymioty,
skurcze,
zaburzenia
widzenia.
W przypadku spożycia większej ilości
roślinny, następuje zatrzymanie akcji
serca i zgon.

ZIMOWIT JESIENNY
Zimowit jesienny to silnie trująca roślina,
nazywana arszenikiem wśród kwiatów. Dawka
śmiertelna
dla
człowieka to nawet kilka jej nasion. Roślina nie
jest trująca dla owiec i kóz, ale mleko, które
pochodzi od nich jest trujące dla człowieka.
Zimowit jesienny nie jest polecany do ogrodów,
w
których
przebywają
małe
dzieci.
Zimowit zawiera kolchicynę, po której
spożyciu już po 4 do 6 godzin pojawia się
krwawa biegunka, spada temperatura ciała
i ciśnienie. Śmierć następuje jako efekt paraliżu
układu oddechowego. Mimo trujących nasion,
zimowit jesienny znalazł zastosowanie w
medycynie naturalnej dzięki swojemu działaniu:
przeciwbólowemu,
przeciwzapalnemu,
przeciwbakteryjnemu, przeciwmalarycznemu.

SZCZWÓŁ PLAMISTY

•
•
•
•
•

Szczwół plamisty jest nie tylko trujący, ale
także dość mylący. Wyglądem przypomina
niektóre rośliny jadalne. Liście można
pomylić z natką pietruszki. Posiada
przyjemny, piżmowy zapach, co może
dodatkowo zachęcać do jego zbierania.
Zawiera
kwas mrówkowy, masłowy,
konnicę i cykutynę, które są niebezpieczne
dla ludzkiego zdrowia i życia. Spożycie
każdej
części
tej
rośliny
jest
niebezpieczne, gdyż wywołuje:
postępujący paraliż mięśni, drżenia
i drgawki,
zaburzenia mowy,
zaburzenia rytmu serca,
utratę świadomości,
śpiączkę.
Tuż po spożyciu szczwołu plamistego
pojawić się może silne pieczenie
w przełyku, ślinotok, a także rozszerzenie
źrenic.

NAPARSTNICA PURPUROWA
Naparstnica
purpurowa
to
jedna
z najbardziej trujących roślin w Polsce,
a jednocześnie posiadająca właściwości
lecznicze.
Posiada
składniki
chemiczne
i
działanie
toksyczne
podobnie
jak
u naparstnicy zwyczajnej. Objawy zatrucia to:
spowolnienie akcji serca, nudności i wymioty,
kolka żołądkowo- jelitowa, zaburzenia widzenia,
porażenia i kurcze. Śmierć następuje
na skutek zatrzymania akcji serca. Dlatego
leczenie i sporządzanie leków z naparstnicy na
własną
rękę
jest
wykluczone.
W Polsce naparstnica purpurowa znajduje się

pod ochroną! UWAGA: Naparstnice są trujące
i nie należy ich jeść oraz wykorzystywać
w domu. Nawet dotykanie liści może
powodować zaczerwienienia skóry, bóle głowy
i nudności.
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