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Le doza določi strup
»Sola dosis facit venenum."
(Paracelsus)

Tisa
(Taxus baccata)



I IDivji bezeg
(Sambucus racemosa)

Navadna trdoleska
(Euonymus europaeus)

Strupene 
rastline

Aspekti strupenosti: Meja med zdravilnim in strupenim učinkom 
rastlin je pogosto ozka, odvisna je od starosti in stanja človeka 
ter količine zaužite rastline. Strupenost rastlin, ki povzročijo 
akutno zastrupitev ob zaužitju (npr. tisa, naprstec, volčja 
češnja) je znana že dalj časa. Te rastline so zdravilci uporabljali za 
zdravljenje, pozneje pa so iz njih znanstveniki izolirali učinkovine 
za izdelavo zdravil, npr.: kolhicin iz jesenskega podleska ali atropin 
iz volčje češnje. Relativno novejša pa so dognanja o kroničnih 
zastrupitvah: s tujonom pri dolgotrajnem jemanju predvsem 
alkoholnih izvečkov žajblja, vratiča, ožepka in pelina ter 
zastrupitve s pirolizidinskimi alkaloidi, ki jih vsebujejo lapuh, 
repuh, gabez. Rastline, ki vsebujejo mlečke, pogosto ob dotiku 
povzročajo vnetje kože. Dobro se je izogibati vseh mlečkovk in 
mnogih kobulnic (orjaški dežen, navadni rebrinec, vinska rutica). 
Reakcije na koži lahko povzroči tudi krvavi mlečnik.

Učinkovine, ki povzročajo zastrupitve: 
Alkaloidiimajo najrazličnejše učinke: protibolečinski, splošno 
pomirjevalni ali vzpodbujevalni. Delujejo na ožilje in srčni ritem. 
Pirolizidini imajo lahko hepatotoksičen in teratogeni učinek 
(delujejo na plod). Glikozidiso strupene snovi v šmarnici, telohu, 
zlaticah. Saponini v večjih količinah povzročajo vnetje prebavil. 
Nitrati in nitriti v rastlini močno narastejo, če je zemlja, v kateri 
rastlina raste, močno pognojena (npr.: pri koprivi).
Oksalati lahko poškodujejo ledvice zaradi netopnih kristalov. 
Beljakovine, peptidi, aminokislinenajvečkrat povzročajo 
alergije. Fotosenzibilne snovipovzročajo alergijo ob sončni 
svetlobi (ajda, šentjanževka).

Volčja jagoda
(Paris quadrifolia) (Ruta graveolens)

Vinska ruticaCipresasti mleček
(Euphorbia cyparissias)

Črni teloh
(Helleborus niger)
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Navadni lapuh
(Tussilago farfara) (Leucojum vernum)

Veliki pomladni 
zvonček
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Pri mladih je bilo največ eksperimentiranja s halucinogenimi 
rastlinami, kot sta kristavec in volčja češnja, ki bi se lahko zelo
tragično končala, pa se, na srečo, niso.

Na UKC Ljubljana deluje Center za zastrupitve. Vsakdo si lahko na
njihovi internetni strani http://ktf.si ogleda znake zastrupitve z 
najrazličnejšimi snovmi, tudi z rastlinami. Na zastrupitve z njimi
se nanaša prbl. 4% vseh zastrupitev. Nekaj ljudi tudi sprejmejo v 
bolnico, največkrat neizkušene nabiralce čemaža, ki to rastlino iz
družine lukov zamenjajo s strupenimi rastlinami, kot so jesenski 
podlesek, čmerika in šmarnica. Pred leti so imeli primer, ko je 
nekdo korenino košutnika zamenjal s korenino bele čmerike.

Jesenski podlesek
(Clchium autumnale) (Veratrum album)

Bela čmerika
(Convallaria majalis)

Šmarnica

(Datura stramonium)
Navadni kristavec Volčja češnja

(Atropa belladonna)

Otroke premamijo rdeče in modre jagode rastlin, ki lahko izzovejo 
slabost in bruhanje. Zaradi neprijetnega okusa otroci redko pojejo 
več kot eno ali dve jagodi, zato so hude zastrupitve pri njih redke. 
Strupene rastline s temnimi plodovi: bršljan, krhlika, črni trn, 
dobrovita, kalina, lovorikovec, malo kosteničje, navadna črnoga, 
navadna krhlika, brin, pasje zelišče, salomonov pečatnik, smrdljivi 
bezeg, volčja češnja, volčja jagoda.
Strupene rastline z rdečimi plodovi: bljuščec, bodika, brogovita,
divji bezeg, grenkoslad, jerebika, navadna trdoleska, navadni 
volčin, pegasti kačnik, kosteničje, tisa, šmarnica.

Ozkolistna 
preobjeda

Strupene rastline, ki vabijo s svojim cvetjem: preobjeda, črni 
teloh, črni zobnik, glicinija, kranjska bunika, lupinus, nagnoj, vse 
zlatice, rododendrom, oleander, narcise, velecvetni naprstec, veliki 
in mali zvonček, volčin.

Besedilo in oblikovanje: AP
Lektoriranje: Miri Štaut
Fotografije: Benjamin Zwittnig 
                    in člani DZRZ

Vir:
Galle-Toplak,K.: Zdravilne rastline na Slovenskem
Willfort, R.: Zdravilne rastline
Wohlleben, P.: Vodnik po gozdu
http://ktf.si/toxi
Batič, F.: http://www.bf.uni-lj.si
Kristanc, L.:http://celjska-koca.si/
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(Aconitum angustifolium)
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I IDruštvo za zdravilne rastline Zasavje
Kidričeva 11a, Zagorje ob Savi, tel 040 625 513
E-mail: drustvo.dzrz@siol.com, www.rastline-zasavje.si
Davčna št.: 54251095 
Trr pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674

PRISTOPNA IZJAVA:
PODPISANI/NA:.................................................
ROJEN/NA:.........................................................
POKLIC:..............................................................
STANUJOČ:.........................................................
TELEFON:............................................................
E-MAIL:..............................................................
izjavljam, da bom spoštoval/la društveni kodeks
ter vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva.
Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/la 
društvenih aktivnosti. Želim postati član DZRZ
Datum:
Podpis:

...................................................................................

Preventiva:
* Poznavanje užitnosti in strupenosti sodi v osnovo človeške
civilizacije. Tudi DZRZ to spodbuja. 
* Rastline, ki vsebujejo močne učinkovine in spadajo po slovenski 
"Odredbi o razvrstitvi zdravilnih rastlin" v kategorijo "ZR" (bela 
omela, krvavi mlečnik, bršljan, vsebujejo snovi z močnimi učinki. 
Uporabljamo jih v zelo majhnih količinah, najbolje pod nadzorom 
strokovnjaka. 
* Zastrupitvam zaradi previsokega odmerka ali predolgotrajne 
uporabe se izognemo tudi tako, da ne prekoračimo odmerkov in 
jih ne uporabljamo dalj časa (več kot en mesec). Posebno morajo 
biti pozorne nosečnice, doječe matere in otroci.
* Nekateri strupi se s kuhanjem uničijo (sadeži jerebike, črnega
bezga, češmina, dobrovite, zrna fižola in soje) 
* Nikoli ne nabiramo na onesnaženih področjih.  

Orjaški dežen
Heracleum mantegazzianum Laburnum

Nagnoj Naprstec
Digitalis

Kloščevec
Ricinus communis (Nerium oleander)

Navadni oleander
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