
Ми не можемо уявити собі життя без рослин.

Вони – основа-основ життя на Землі. Але слід

пам’ятати, що не всі рослини безпечні. Чимала

кількість їх містить токсичні для людини речовини,

що можуть призвести до важких наслідків, аж до

смерті.

Отруйні речовини (рослинні токсини, отрути

рослин) можуть міститися у всій рослині загалом,

або в різних її частинах – у надземних: листках,

квітках, плодах, насінинах, корі, та підземних:

кореневищах, коріннях, цибулинах, бульбах.

Більшість отруйних рослин росте в тропічних

країнах. У світі відомо близько 10 тис. видів отруйних

рослин, з яких в Україні росте до 250-300 видів.



БОРЩОВИК. Останніми роками
активно розповсюджується по країні,
полюбляє вологі місця. Сік рослини,
потрапляючи на шкіру, викликає
серйозні хімічні опіки, які у важких
випадках можуть бути смертельними.

ДУРМАН. Одна з найбільш отруйних рослин.
Це однорічна трав’яниста рослина з
гіллястим порожнистим стеблом. Листки
яскраво-зелені з більш блідою нижньою
поверхнею. Квіти великі, з лійкоподібними
білими віночками. Плід – коробочка,
покрита численними колючками. Вся
рослина отруйна. Ознаки отруєння:
сильний головний біль, сухість у роті,
нервове збудження, психічні розлади.



БЛЕКОТА ЧОРНА. Росте скрізь – на дворах,
пустирях, вздовж парканів і доріг. Стебло
рослини клейкувате, в пухнастих волосках.
Квіти подібні до квітів картоплі. Плід –
двогнізда коробочка з кришкою. Розкривши
коробочку і висипавши на руку насіння,
маленькі діти можуть вкинути його до рота,
приймаючи за зерна маку. Симптоми
отруєння подібні до отруєння дурманом.

БЕЛАДОННА ЗВИЧАЙНА. Особливо
небезпечний плід (фіолетово-чорна,
блискуча, соковита ягода з темно-
фіолетовим соком), тому що діти плутають
його з вишнею. Ознаки отруєння такі ж, як і
при отруєнні блекотою чорною.



КОНВАЛІЯ ТРАВНЕВА. Отруйні всі її частини –
листки, квіти, плоди – червоно-жовтогарячі
ягоди. Легке отруєння рослиною
проявляється нудотою, блювотою, проносом,
сильним головним болем і болем у шлунку. У
важких випадках порушуються ритм і
частота серцевих скорочень. Іноді
уражається і нервова система. Про це
свідчать збудження, розлад зору, судоми,
втрата свідомості. Може наступити смерть
від зупинки серця.

А також багато інших отруйних рослин: болиголов, жостір,

жимолость, вовче лико, наперстянка пурпурова, жовтець їдкий,

чистотіл звичайний, омела біла, чемериця біла, арніка гірська,

гліцинія та ін.




