
 POZNAJ NAJBARDZIEJ   TRUJĄCE  
DRZEWA I KRZEWY W POLSCE.    



• Zgodnie ze znaną od wieków zasadą 
Paracelsusa każdy lek może być trucizną,  
a każda trucizna – lekiem. Różni je tylko 
dawka...  

• Ta stara prawda sprawdza się także w naturze. 
Wiele roślin ma niezwykłe właściwości 
lecznicze, ale w nieodpowiednich proporcjach 
(lub w zbyt bliskiej odległości) mogą być dla 
nas śmiertelnie niebezpieczne.   



 
ZNASZ Z  WIDZENIA … ALE  WARTO POZNAĆ  JE  LEPIEJ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ZŁOTOKAP 

• CIS  POSPOLITY 

• WAWRZYNEK WILCZEŁYKO 

• ŻYWOTNIK ZACHODNI (tuja) 

• OSTROKRZEW KOLCZASTY 

• GROCHODRZEW 

• RĄCZNIK 

• TRZMIELINA 

• ŚNIEGULICZKA BIAŁA 

• BUKSZPAN ZWYCZAJNY 

• OLEANDER POSPOLITY 



 
Z czego wynikają trujące właściwości 

roślin ? 
 • Trujące właściwości wybranych roślin wynikają  

z zawartości substancji trujących w ich organizmie. 
Szkodliwe substancje mogą występować  
w zróżnicowanym nasileniu, w całej roślinie jak 
również w poszczególnych jej częściach np.  
w owocach czy też nasionach. Zazwyczaj obecność 
tych substancji jest częścią systemu obronnego 
roślin, które mają pomóc gatunkowi przetrwać 
dzięki lepszej ochronie przed chorobami, 
szkodnikami czy też roślinożercami. 



ZŁOTOKAP ZWYCZAJNY 
 

• Jak wygląda złotokap i czy jest toksyczny?  

Złotokap to piękne 3-6-metrowe 
drzewko lub krzew z żółtymi 
kwiatami zebranymi w grono.  
Nic dziwnego, że ma ono 
zastosowanie ozdobne  
i często można je spotkać  
w ogrodach lub parkach. 
Owocem tej rośliny są suche 
strączki, zawierające wewnątrz 
nasiona podobne do groszku.   
I  to właśnie one są najbardziej 
trujące. Zawierają nawet 1,5% 
cytyzyny, związku chemicznego 
silnie toksycznego. 



Te drzewa rosną w parkach i ogrodach!  
 
 

 Cytyzyna może   powodować 
paraliż nerwów oraz zatrucie 
żołądkowe. Jest tak silna, że może 
zabić nawet duże zwierzę, co 
dopiero mówić o małym 
człowieku. Dawka śmiertelna dla 
dziecka to 3 owoce, dla dorosłego 
- 10. Gdy je zjemy, może dojść do 
nagłego zatrzymania krążenia  
i stopniowego zatrzymywania 
pracy innych narządów. Co więcej, 
warto wiedzieć także, że złotokap 
na całej swej powierzchni zawiera 
substancje trujące.   



CIS  POSPOLITY 

 Dobrze znane wiecznie zielone 
drzewo, które można znaleźć  
w Polsce w części północnej 
zachodniej i południowej. Jest bardzo 
dekoracyjny posiada ciemnozielone 
igły oraz czerwoną ozdobną osnówkę. 
Wszystkie jego części są trujące – 
nasiona, igły, kora, drewno.  Wszystkie 
części cisa, z wyjątkiem różowego 
miąższu osnówki nasienia, zawierają 
bardzo silne toksyny, takie jak taksyna, 
taksycyna, taksol i glikozydy 
cyjanogenne. Te toksyczne substancje 
są bardzo szybko wchłaniane  
z przewodu pokarmowego. 



• Początkowymi objawami zatrucia są wymioty, silne bóle 
brzucha, biegunka i ślinotok. Następnie następują  
zawroty głowy, odurzenie, oddech się spłyca, spada 
ciśnienie krwi – twarz blednie, wargi sinieją i pojawia się  
utrata przytomności.  
 

• Zgon następuje w stanie śpiączki, poprzedzony drgawkami 
w różnym okresie od pół godziny do 24 godzin po spożyciu 
toksyny. Za dawkę śmiertelną uważane jest w przypadku 
człowieka 50–100 g igieł.   
 

• Cis pospolity w odpowiednich dawkach wykazuje 
właściwości przeciwreumatyczne i przeciwmalaryczne, 
znany jest również jako lek na astmę i zapalenie płuc. 

• Jest gatunkiem najwcześniej objętym ochroną  
w Polsce, bowiem chroniony jest od 1423 roku.   



WAWRZYNEK WILCZEŁYKO 

Wawrzynek wilczełyko  to niewysoki krzew dorastający do 1,5 m 
wysokości i około 1 m szerokości. Posiada wyprostowane żółtawe pędy  
i silnie pachnące lilioworóżowe kwiaty. Występuje w Polsce na obszarach 
południowych i północno-wschodnich. Jego siedliskiem są lasy liściaste, 
polany i zarośla. 



    Zawiera koktajl trucizn, (toksyczne związki 
kumarynowe), które mogą działać nawet przy 
kontakcie skóry z mokrą korą lub sokiem.  
Nawet przypadkowy kontakt z tą rośliną może 
doprowadzić do powstania bolesnych pęcherzy, 
owrzodzeń na skórze, a także silnego zaczerwienienia                                                            
 spojówek. 
Zatrucie powoduje    wymioty,    drgawki,  osłabienie  
i może prowadzić do śmierci.   
Roślina ta  jest stosowana zewnętrznie.  
Jako ekstrakt z kory, posiada działanie przeciwbólowe  
 i przeciwgośćcowe. 
Nie można jednak samodzielnie  jej stosować   . 



ŻYWOTNIK ZACHODNI (tuja) 

TUJA ŻYWOTNIK ZACHODNI 
Columna.    
Jest to gęsta i szybko rosnąca 
odmiana, przybierająca 
kolumnowy lub wąziutki, 
stożkowaty pokrój.  
Z poziomo odstających pędów 
głównych wyrastają króciutkie, 
poskręcane, wachlarzykowate 
rozgałęzienia z intensywnie 
błyszczącymi, ciemnozielonymi 
łuskami. Drzewo to rośnie szybko  
i osiąga 5 do 8 m wysokości. 



• W przypadku żywotnika wszystkie części są 
trujące po spożyciu, chociaż poszczególne organy 
różnią się nieco składem chemicznym. Liście 
(łuski)tui zawierają olejek eteryczny (0,4-1%), 
którego głównym składnikiem jest tujon (ok. 
65%). Ponadto zawiera α-pinen, kamforę, 
borneol, fenchon, seskwiterpeny, flawonoidy  
i polisacharydy. W przypadku gdy człowiek 
spożyje świeży fragment rośliny, mogą wystąpić 
bóle brzucha, wymioty i biegunki.  
Dawniej napary z żywotnika wykorzystywano 
ludowo w celach leczniczych. Dzisiaj jest to 
niewskazane właśnie przez neurotoksyczność. 

 



OSTROKRZEW KOLCZASTY  

     Ostrokrzew kolczasty jest łatwy w 
uprawie; zielony cały rok, nadaje 
się na stroiki  
i wieńce.   Krzewy są żeńskie  
(z owocami) lub męskie (bez 
owoców). Owoce: czerwone 
(najczęściej) lub żółte (rzadziej), 
okrągłe, jak jagody, zebrane  
w grona blisko gałązek; 
dojrzewają w sierpniu. 

      Ostrokrzew kolczasty jest zielony 
cały rok. Nie zrzuca liści na zimę.  

      Spożycie owoców tego krzewu 
powoduje silne wymioty  
i biegunki, które szybko 
odwadniają organizm. 
 



GROCHODRZEW  
Grochodrzew czyli robinia 
akacjowa, grochodrzew akacjowy, 
robinia biała  to średniej wielkości 
drzewo liściaste występujące na 
większości kontynentów. 
Grochodrzew dorasta do 20–25 m 
wysokości, a niektóre osobniki 
wyjątkowo nawet do 30 m.   Owoce 
to zwisające, płaskie strąki o długości 
5-10 cm, zebrane w pęczki po kilka 
do kilkunastu sztuk. Są  silnie trujące. 
Po ich spożyciu mogą pojawić się: 
wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, 
gorączka, oraz zaburzenia widzenia. 



RĄCZNIK czyli rycynus - roślina 
piękna, ale niebezpieczna. 

Kiedyś popularny w ogrodach rącznik 

pospolity czyli inaczej rycynus 

(Ricinus communis) dziś na rabatach 

pojawia się rzadko, choć  

z pewnością nie można odmówić mu 

walorów dekoracyjnych. 

Powodem spadku jego popularności 

może być ciemna strona natury 

rącznika, który zaliczany jest do 
ścisłego grona silnie trujących roślin. 
Tkanki rącznika zawierają   toksyczną 
rycynę oraz inne trujące substancje, 
których najwięcej znajduje się  
w owocach i nasionach. Spożycie kilku 
nasion może skończyć się śmiercią. 



TRZMIELINA- gałązka z owocami 

Trzmielina pospolita dorasta zwykle do wysokości ok. 3-4 m. (chociaż zdarzają się też 
egzemplarze wyższe) i posiada pokrój rozłożystego krzewu. 



• Eliptyczne, ciemnozielone i lekko ząbkowane 
liście mogą mieć różną długość i dorastać do 3 lub 
nawet 10 cm. Jesienią przebarwiają się na 
intensywne odcienie czerwieni i opadają na okres 
zimy. 

• Wszystkie części tej  rośliny są silnie trujące, 
jednak szczególne zagrożenie stanowią owoce.  

• Zatrucie nimi powoduje osłabienie, wymioty, 
biegunkę, dreszcze, konwulsje, zaburzenia pracy 
serca i paraliż. Przy spożyciu większej ilości ( 35 
owoców) trzmielina może doprowadzić do 
śmierci. 



ŚNIEGULICZKA BIAŁA 
Śnieguliczka biała to popularny krzew 
należący do rodziny 
przewiertniowatych (Caprifoliaceae). 
Charakteryzuje się specyficznymi 
okrągłymi owocami - gąbczastymi 
jagodami barwy białej, czerwonobiałej 
lub różowej.  
Często śnieguliczki spotka się  
w parkach,  w ogrodach miejskich  
i w zieleni miejskiej, gdyż dobrze 
znoszą zanieczyszczenia powietrza. 
Roślina miododajna przyciągająca  
pszczoły. Jej owoce są są  trujące!  
Białe mleczko owoców tej rośliny 
podrażnia skórę i błonę śluzową. 
Spożycie większej liczby może 
spowodować utratę przytomności. 



BUKSZPAN ZWYCZAJNY 
Bukszpan zwyczajny, bukszpan wiecznie 
zielony – gatunek krzewu, należący do 
rodziny bukszpanowatych. Liczne 
gatunki i odmiany bukszpanów 
uprawiane są jako rośliny ozdobne, 

zwłaszcza  w formie ciętych żywopłotów. 
w kontakcie z rośliną należy zachować 
ostrożność, używać środków ochrony 
osobistej, ograniczyć dostęp dzieci  
i zwierząt.  Zimozielony krzew jest 
trujący. Maksymalne stężenie 
szkodliwych substancji jest 
skoncentrowane w liściach. Spożycie 
liści lub kory bukszpanu może 
powodować wymioty, biegunki,  
a także dreszcze.  



OLEANDER POSPOLITY 

Oleander pospolity to bardzo atrakcyjny krzew ozdobny. Wyróżnia się pięknymi, 
najczęściej różowymi lub białymi kwiatami. Ze względu na rodzaj klimatu, w Polsce 
najczęściej hoduje się oleandry doniczkowe. 



•  Osiąga  wymiary 3-5 m wysokości i do 6 m 
szerokości. Jego liście są ciemnozielone, grube, 
skórzaste i lancetowate. Można wyróżnić wiele 
odmian oleandra w zależności od rodzaju 
kwiatów, które  mogą być pojedyncze  lub 
pełne. Oleander, choć jest piękną rośliną 
ozdobną wykazującą działanie lecznicze, jest 
jednocześnie silnie trujący. 

• Spożyty w zbyt dużych ilościach wywołuje: 

• mdłości 

• wymioty 

• rozszerzenie źrenic 

 



• duszności 

• brak czucia w ustach 

• zaburzenia pracy serca 

    

   Jego działanie może być także śmiertelne. 

   Zgon następuje zazwyczaj po 2-3 godzinach od 
spożycia nadmiernej ilości tej rośliny. 

• Zatrucia glikozydami oleandra zdarzają się nawet 
po wzięciu do ust gałązek lub liści krzewu. Z tego 
względu nie należy hodować tej rośliny  
w domach, które zamieszkują małe dzieci  
i zwierzęta. 
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Piękne …. ale bardzo groźne ! 


