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1985-ben jelent meg Haraszti Ede pro-
fesszor Mérgezô növények c. könyve,
mely ma már csak egyes szakkönyvtá-
rak polcain található. A szerencséseb-
bek antikváriumi kutakodás után lel-
hetnek rá erre az erdészetileg is fontos
ismereteket adó kiadványra.

Meggyôzôdésem, hogy ma, amikor
számtalan magángazdálkodó jutott ki-
sebb-nagyobb erdôterülethez, jó ha
tudja, hogy a tiltott erdei legeltetéskor
nemcsak a törvényszegés következmé-
nyeivel számolhat a tulajdonos, hanem
egyéb veszély is fenyegetheti az erdôben
legelészô marhát vagy egyéb jószágot.
Nem árt tehát vigyázni.

Nagyon rövid kivonatban a fa- és
cserjefélék mérgezô hatását ismertetem
a remek kiadvány alapján.

A növényi mérgezések (fitotoxikó-
zisok) az egészséges emberek vagy álla-
tok szervezetében létrejött olyan súlyos,
kóros elváltozások, amelyeket mérgezô
hatóanyag-tartalmú növények gyökeré-
nek, levelének, hajtásának vagy termésré-
szeinek, a gombák tenyész- vagy termô-
testének elfogyasztása okozott.

A növényi mérgezések hatására kóros
elváltozások fejlôdnek ki az emberi vagy
állati szervezetben, csökken az ellenálló
képesség, és ez alkalmat adhat másodla-
gos megbetegedések létrejöttére is.

Számos vadon élô és termesztett nö-
vény tartalmaz olyan hatóanyagot,
amely kisebb mennyiségben gyógyító
hatású, s ezért ezeket az ember- és állat-
gyógyászatban ilyen célra fel is használ-
ják (gyógynövények). Ugyanezek a nö-
vények nagyobb mennyiségben, meg-
határozott körülmények között mérge-
zést okozhatnak. A gyógyító, az ártal-
matlan és a mérgezô adag között éles
határvonalat húzni csak a hatásmecha-
nizmus és az azt befolyásoló tényezôk
alapos ismerete alapján lehet.

Mérgezô az a növény, amely már vi-
szonylag kis mennyiségben elfogyaszt-
va is zavart vagy kóros elváltozást okoz-
hat az egészséges ember vagy az állatok
szervezetében.

A magasabb rendû növényekben ke-
letkezô leggyakoribb és általában a leg-
súlyosabb mérgezést okozó vegyi anya-
gok a növényi alkaloidok, amelyek el-
sôsorban a zárvatermôkben fordulnak
elô nagyobb mennyiségben. Az alkaloi-
dok lúgos kémhatású, nitrogéntartalmú,
bonyolult szerves vegyületek, amelyek
savakkal (oxál-, alma-, borkô-, citrom-,
ecetsav) sókat képeznek, és az emberi,

valamint az állati szervezetbe jutva erôs
fiziológiai, farmakológiai hatást fejtenek
ki. Legtöbbjük erôs méreg, fôleg az
idegrendszerre hatnak. A növények éle-
tének bizonyos szakaszában aminosa-
vakból vagy azok átalakulási termékei-
bôl képzôdnek, enzimek, gyakran mul-
tienzim-komplexek hatására.

Az alkaloidok biológiai jelentôségét,
mérgezô hatását már régen igazolták.
Megállapították, hogy mérgezô hatásuk
– koncentrációjuk mellett – attól is függ,
hogy melyik élôlény fogyasztotta azt el.
A bürök (Conium maculatum) koni-
inalkaloidja – az ókorban gyakran hasz-
nált kivégzôeszköz – Szókratész számá-
ra pl. halálos méreg volt, továbbá meleg
vérû állataink számára ma is drasztikus
méreg, egyes gombák és rovarok szá-
mára viszont veszélytelen táplálék.

Glükozidok. A növényvilágban igen
elterjedtek a glükozidtartalmú mérgezô
növények.

A glükozidok bonyolult összetételû
szerves vegyületek, amelyek elsôsor-
ban szénbôl, oxigénbôl, hidrogénbôl,
nitrogénbôl és kénbôl épülnek fel, de
más elemek is lehetnek bennük.

A glükozidok két nagy csoportját kü-
lönböztetjük meg N-tartalmuk vagy N-
mentességük alapján. Növényi mérge-
zések szempontjából a N-tartalmúak je-
lentôsége nagyobb.

Ide tartoznak:
1. a glükoalkaloidok (pl. a szolanin,

a viszcin);
2. a mustárolaj-glükozidok (pl. a

szinigrin és a szinalbin);
3. a ciánglükozidok (pl. amigdalin,

durrin);
4. az indoxilglükozidok (pl. indigó).
A N-mentes glükozidok is több cso-

portra oszthatók:
1. fenolglükozidok (pl. a primverin,

arbutin);
2. antraglükozidok (pl. glükofran-

gulin);
3. szteránvázas glükozidok;
4. tanno-glükozidok;
5. szaponinok (szteránvázas vegyü-

letek és triterpénszármazékok);
6. glükoretinek (pl. konvolvulin);
7. keserûanyagok;
8. növényi festékek (flavonok, anto-

ciánok);
9. nem tisztázott szerkezetû anyagok

(brionin, vincetoxin, ononin).
A glükoalkaloidok közül a szolanint

tartalmazó mérgezô növényeknek, így
a fekete csucsornak, az ebszôlô csu-

csornak, a termesztett növények közül
pedig a burgonya zöld szárának, bioló-
giai termésének és megzöldült gumói-
nak van a mérgezések kiváltásában na-
gyobb jelentôsége.

Mustárolaj- (tio-) glükozidokat szá-
mos termesztett és vadon növô keresz-
tesvirágú faj tartalmaz. Ezek a növé-
nyek tioglükozidáz enzimeket tartal-
maznak, amelyek a tioglükozidokat cu-
korra, izotiocianátra és hidrogén-szul-
fátra bontják le. Ez a lebomlás pl. a sej-
tek összeroncsolásakor mehet végbe,
és az izotiocianátból tiocianát, kén és
nitril képzôdik.

A ciánglükozidokra a növényi hidro-
gén-cianid (kéksav-) mérgezés kapcsán
irányult a figyelem. A termesztett cirkok
(Sorgum-fajok) elsôsorban a cukorcirok
és a szudánifû sarjújában és más pázsit-
füvekben a durrin ciánglükozid, a kese-
rûmandula (Prunus amygdalus) és más
Prunus- (zelnicemeggy, törpe mandula,
ôszibarack, kajszibarack stb.) fajokban
az amigdalin, a lenben és egyes bab-
(Phaseolus) és bükköny- (Vicia) fajok-
ban a fazeolunatin (linamarin) található
emberekre és háziállatokra is mérgezô
hatású mennyiségben.

A szaponinok is a nitrogénmentes
glükozidok csoportjába tartoznak. Ezek
szapogeninbôl és többféle cukorból áll-
nak.

A bükkfa (Fagus silvatica) makkter-
mése fagin nevû szaponint tartalmaz,
amely nagyobb mennyiségben nyersen
fogyasztva (makkoltatás) gyomor-bél
gyulladást okoz. Ez a hatás azonban a
megpörkölt termés etetését követôen
elmarad.

Az antociánok közös tulajdonsága,
hogy indikátor természetûek, a sejt-
nedvben fordulnak elô és aglükonjuk
az antocianidin, a flavonol redukált
származéka. A növényi festékanyagok
közül a gyógyszerként és festékanyag-
ként használatos sáfrány- (Crocus
sativus) bibék helyileg erôsen izgató,
abortív hatásúak, nagyobb mennyiség-
ben halált, illetve elhullást okozhatnak.

Tiszafa • Taxus baccata
A megbetegedés tünetei. A tiszafa le-

veleit, hajtását és magját az állatok vi-
szonylag szívesen fogyasztják, ezért a
megbetegedés napjainkban is elég gya-
kori, jóllehet díszfa. A mérgezô adag az
állatok egyedi érzékenységén túl állat-
fajonként is erôsen változó.

A fenyôfélék okozta mérgezések
A fenyôk tûleveleit az állatok száraz-

anyag- és karotinhiányos takarmányo-

Vigyázat, méreg!!!
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zásakor, különösen hegyvidéki tájakon,
szívesen fogyasztják. Nagyobb mennyi-
ségben fogyasztva azonban megbete-
gedést okozhatnak.

A megbetegedés tünetei. Nyálzás,
száj- és torokgyulladás, rágási és nyelési
zavarok, bélsárpangás, késôbb vérömlé-
ses gyomor- és bélgyulladás, máskor ve-
se- és húgyhólyaggyulladás, gyakori, vé-
res vizelés. Súlyos mérgezéskor izgatott-
ság, görcsök, tudatzavar, bizonytalan já-
rás és teljes bénulás is bekövetkezhet.
Boncoláskor a gyomortartalom terpen-
tinszaga és a tûlevelek felismerése segíti
a mérgezés megállapítását.

Nyugati tuja • Thuja occidentalis
Keleti tuja • Biota orientalis

A megbetegedés tünetei. Az illóolaj
erôs helyi izgató hatást gyakorol a bôr-
re, belsôleg pedig az emésztôcsatorna
nyálkahártyáira. Nagyobb mennyiségû
zöld növényi hajtásrész elfogyasztása
után – már néhány órán belül – különö-
sen a lovak betegedhetnek meg. A tü-
netek étvágytalanság, bágyadtság, gyo-
mor- és bélgyulladás. Ezekhez vese-
gyulladás, vérvizelés, nagyfokú májká-
rosodás, vemhes állatokban elvetélés és
bódulat is járulhat, sôt súlyos esetben
légzésbénulás következtében elhullás
is bekövetkezhet. Emberekre is mérge-
zô hatású.

Akác • Robinia pseudo-acacia
A megbetegedés tünetei. A robin és

a fazin toxikus fehérje elsôsorban a vö-
rös vértesteket agglutinálja és hemo-
lizálja, a gyomor és bél falában vérzése-
ket, majd fekélyeket okoz. A mérgezés
elsôsorban lovakon gyakori. 250–300 g
kéreg vagy fiatal hajtásrész elfogyasztá-
sa elegendô a mérgezés kiváltásához.
Hasi fájdalmak (kólikás nyugtalanko-
dás), dühöngésig fokozódó erôs izga-
tottság, remegés, általános görcsök,
kezdetben szapora, késôbb pedig ne-
hezített légzés, szapora és kopogó szív-
verés a leggyakoribb tünetek. A nyálka-
hártyák sárgás színûek, a nyelv világos-
zöld színû, „márványozott”. A betegség
teljes kifejlôdését tompultság és a hát
bénulása mutatja. A megbetegedés sú-
lyos esetekben már az elsô-második na-
pon elhullással végzôdik. Hasonló tü-
netek között embereken (gyerekeken)
is tapasztaltak megbetegedéseket.

Mezei szilfa • Ulmus minor
(Ulmus campestris)

A megbetegedés tünetei. Nagyobb
(6–10 kg feletti) mennyiségben etetett
levél- és hajtásrészektôl tehenekben

idegrendszeri rendellenességek, moz-
gászavarok, májelfajulás és súlyos bél-
sárpangás figyelhetô meg.

Tölgyfélék
A Quercus-fajok hatóanyaga és mér-

gezô hatása
A megbetegedés tünetei. A megbete-

gedés már 2–3 kg fiatal tölgyfahajtás,
tölgyfarügy vagy tölgymakk tartós fo-
gyasztása után bekövetkezhet, általá-
ban vérömléses bélgyulladás és vese-
gyulladás képében. A beteg állatokon
étvágytalanság, elesettség, bágyadtság
(ritkábban izgatottsági tünetek), kérô-
dzési zavarok, láz, majd bélsárpangás
figyelhetô meg. Egy-két hét múlva a le-
soványodott állatokon, a test különbö-
zô helyein terjedelmes, vizenyôs beszû-
rôdéseket, a vizeletben pedig több-ke-
vesebb fehérje és vér megjelenését is ta-
pasztalták. Különösen érzékenyek irán-
ta a tejelô tehenek és általában a kérô-
dzôk. A ló, a baromfi, a juh és a sertés
érzékenysége a felsorolás sorrendjében
csökken.

Bükkfa • Fagus silvatica
A megbetegedés tünetei. Az állatok a

friss lombozattól vagy a termés héjré-
szeitôl betegedhetnek meg. Több napig
tartó hányást, hasmenést, görcsöket,
bénulást okoz. Háziállataink közül kü-
lönösen a lovak érzékenyek, és a leírt
tünetekhez reszketés, klónikus és
tetániás görcsök, támolygó járás, öntu-
datlanság is csatlakozhat.

Rezgô nyárfa • Populus tremula
A megbetegedés tünetei. Megbete-

gedést többnyire a nagyobb mennyi-
ségben elfogyasztott rügyezô hajtásré-
szek és a fiatal lombozat okozott lova-
kon és szarvasmarhákon, amelyért el-
sôsorban az illóolaj hatóanyagai és a
korticin a felelôs. A testhômérséklet
emelkedése, továbbá szívrendellenes-
ségek a betegség jellemzô tünetei. Már
3–5 kg-nál nagyobb mennyiségû lom-
bozat etetése betegítô hatású lehet.

Magas kôris • Fraxinus excelsior
A megbetegedés tünetei. Bár a nö-

vény hajtásait takarmányszûk években
lombtakarmányként etetik, frissen na-
gyobb mennyiségû lomb és hajtásrész
etetése – különösen tehenek és juhok –
megbetegedését okozhatja. Fájdalmas
tekintet, nyögés, a kérôdzés elmaradá-
sa, étvágytalanság, tejcsökkenés,
emésztési zavarok, bélsárpangás, a hô-
mérséklet emelkedése (40 °C-ig) a gya-
koribb jellemzô tünetek.

Csíkos kecskerágó • Euonymus
europaeus

A megbetegedés tünetei. Nagyobb
mennyiségû termés- és hajtásrész a ju-
hokat, a kecskéket és a lovakat megbe-
tegítheti. Emberekre is mérgezô hatású.
Gyermekek már 36 termés elfogyasztá-
sa után meghaltak. A betegség tünetei
gyakran 15–16 óra múlva mutatkoznak.
Leggyakoribb tünetek: heves gyomor-
és bélgyulladás, vízszerû, véres hasme-
nés, máskor bélsárpangás, a testhômér-
séklet gyors emelkedése, légszomj, vér-
keringési zavarok, heves merev- és rán-
gógörcsök, elesettség, teljes kimerült-
ség. A súlyosan beteg állatok rendsze-
rint már 3–4 nap alatt elpusztulnak.

Bengefélék – Rhamnaceae
Varjútövis • Rhamnus catharticus

A megbetegedés tünetei. Nagyobb
mennyiségû hajtásrész vagy termés elfo-
gyasztásától hányás, hasmenés, gyomor-,
bél- és vesegyulladás, tejelô állatokon
tejretenció, vemhes állatokban elvetélés
következhet be. Régebben az ember-
gyógyászatban az emodin glükozidot,
hashajtó hatása miatt, kiterjedtebben
használták, sokaknak azonban a leírtak-
hoz hasonló tünetek között megbetege-
dést okozott, s ezért ma már mellôzik.

Kutyabenge • Frangula alnus
A megbetegedés tünetei. A friss ké-

reg vagy a nagyobb mennyiségben el-
fogyasztott hajtásrész háziállatainkban
megbetegedést okozhat, amelynek tü-
netei hányás, heves kólikás fájdalmak
és vízszerû, véres hasmenés, vemhes ál-
latokban elvetélés, a vizeletkiválasztó
szervek gyulladása. Ritkábban az éret-
len termés elfogyasztásától vagy a fris-
sen begyûjtött kéregbôl készített has-
hajtó teától emberek (gyerekek) is meg-
betegedtek.

Borostyán • Hedera helix
A megbetegedés tünetei. Belsôleg

gyomor-, bél- és vesegyulladást, ma-
kacs hasmenést és ezekhez kapcsolódó
idegrendszeri tüneteket okoz. Szarvas-
marhák elhullását tapasztalták, miután
azok nagyobb mennyiségû borostyán-
levelet fogyasztottak. Más esetekben a
tejlázhoz hasonló tüneteket és tejkáro-
sodást észleltek.

Gyermekek a borostyán termésének
megevésekor súlyosan megbetegedhet-
nek.

Bodzafélék – Caprifoliaceae
A megbetegedés tünetei. Bár a földi

bodza hajtásait és termését áthatóan kel-
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lemetlen illata miatt az állatok általában
elkerülik, kiéhezett állatok, fôként juhok,
nagyobb mennyiségben elfogyasztva
nyálkahártya-gyulladás, makacs, gyakran
véres hasmenés, a vizeletkiválasztás és
izzadás fokozódásában, támolygó járás-
ban megnyilvánuló tünetek között meg-
betegedhetnek. Hasonlóan betegedhet-
nek meg a háziállatok a fekete bodza haj-
tásrészeitôl és zöld, éretlen termésétôl.
Az erôs hashajtó hatást gyantaszerû
anyagainak tulajdonítják.

Viburnum-félék
Hatóanyagaik. Mindkét faj hajtása,

kérge, levele és termése glükozidot és
viburnin gyantaszerû keserûanyagot,
gyantát, illóolajat, ezenkívül a termés

szaponint és 3% körüli cseranyagot tar-
talmaz. A termés fôzéssel elveszíti mér-
gezô hatását.

A megbetegedés tünetei. Nagyobb
mennyiségû friss hajtás, levél vagy ter-
més elfogyasztása után súlyos – néha
elhullással végzôdô – gyomor- és bél-
gyulladást tapasztaltak, amelyhez szar-
vasmarhákon öklendezés, böfögés és
vérvizelés tünetei is csatlakoznak. Va-
dak (ôzek) elhullással végzôdô megbe-
tegedését is megfigyelték.

Közönséges fagyal • Ligustrum vulgare
A megbetegedés tünetei. Az egész

növény keserû ízû, a háziállatok mégis
elfogyaszthatják, és hányás, hasmenés,
a hátulsó testfél bénulása, az érverés-

szám, valamint a testhômérséklet növe-
kedése figyelhetô meg, sôt gyakran már
két nap alatt elhullás is bekövetkezhet.
A legérzékenyebb iránta a ló, legkevés-
bé a kecske. A termését gyerekek is el-
fogyaszthatják és az említett tünetek
között megbetegedhetnek.

Vadgesztenye • Aesculus hippocas-
tanum

A megbetegedés tünetei. Elsôsorban
éretlen, zöld terméshéja és kisebb mér-
tékben a mag, a kéreg és a levél gyo-
mor- és bélgyulladás tünetei között
okozhat megbetegedéseket növendék
állatokban és emberekben (elsôsorban
gyermekekben).

Pápai Gábor

Az erdôket járó kisgyerek akaratlanul is
felfigyel a kecses és oly különös tollakkal
ékeskedô madarakra. Az érdeklôdést
még csak fokozza a madarak gyönyörû
éneke. Eleinte persze csúzlival, majd lég-
puskával hoztuk kézközelbe „ôket”.

A madarak meghatározása sem köny-
nyû, mikor még minden ismeretlen
elôttünk. (Nincs távcsô, oktató, ki már
ismeri ôket.) De talán ez a csodálatos,
ha magunk határozzuk meg és a rácso-
dálkozás ámulata örök emlék marad.

– Mi lehet!? Egy szép madár, lepke,
virág... és nincs ki megmondja. – A szaj-
kónak egy piciny elhullt tolla elég,
hogy tudd, „ô” az!

Ám egy piciny toll eltérô rajzolata
döntô a pipisek, cankók azonosításánál.

Több dolog segít még a madarak be-
azonosításában. Fôképp a hangjuk. Néha
elég egy szippenô vagy hiüü kiáltás, ha
nem is látjuk a repülô, rejtôzködô madarat.

Vannak, melyeket röptükrôl is felis-
merhetünk. Sokszor egyedi az egyenes
vonalú vagy hullámzó, csapongó, gyors
cikázásból levágódó, avagy spirálosan
énekelve emelkedô fajok viselkedése.

Még rengeteg, más megfigyelés se-
gíthet: fészek vagy odú, fán vagy földön
és a fészek alakja, bélelése, anyaga, a
tojásainak színe, száma stb.

– De ezekhez sok év és sok út, erdô-
rét, szakadékok bejárása kellett! –

...De akkor még: barátom kicsiny
könyve Vertse: „A kert madárvilága” volt
az „imakönyvünk!” Tanáraink megtagad-
ták (komoly könyvük) megtekintését.
Egyszer szégyenkezve hagytuk ott kitö-
mött madarunkat „Visi”-nél, mert ennyi
pénzünk nem volt.

Dacból ezért bátyám, Horváth Lajos
– aki késôbb a csurgói gimnázium taná-
ra lett – megtanulta a „preparálást!”

Hosszú lenne mind felsorolni a Zse-
licben megfigyelt madarak nevét. Közel
130 faj, ebbôl több téli vendég vagy
csak átrepült példány volt.

Pár ritkább fajt említenék közülük. A
téli vendégek: csonttollú madár, ke-
resztcsôrû, léprigó, nagyôrgébics, kis
sárszalonka, törpesármány, hósármány,
zsezse, kis sólyom és egy uhu bagoly. A
nyáriak: szalakóta, jégmadár, piripió,
kékbegy, kövirigó, örvös rigó, örvös
légykapó.

Enyezden egy alkalommal kis
õrgébicset és pásztormadarat sikerült
látni. Más alkalommal – Márcadónál
egy fekete gólyát és egy kerengô réti
sast láttunk. A ragadozó madarak gyors
mozgással sokszor áthúznak a térség fe-
lett. Többször láttunk így vörös kányát,
darázs ölyvet, hamvas réti héját.

– Hogy hol fészkelnek!? Ehhez több
idô kéne s több ember! –

Még nehezebb megfigyelni az alko-
nyat és sötét éjszaka madarait. Ezek a
baglyok, a kecskefejô és az erdei szalon-
ka is. Már mondani sem merem, hogy
mennyire megritkultak. A fôleg hangjuk-
ról felismert törpekuvik, gyöngybagoly –
nem hallható! Egy-egy felriadt macska-
baglyot láttam nappal, bükkös szurdok-
ban. Néha fenyôn megbúvó 8–10 erdei
fülesbaglyot sikerült megfigyelnem. Oly-
kor tavaszi, ôszi vonuláskor Ropolyban
és a Nádasdiban egy felcikázó szalonká-
ban gyönyörködhettem.

Egy-egy madárfaj eltûnése vagy ter-
jeszkedése itt a Zselicben is szembetû-

nô! A rég nem vagy ritkán látott mada-
rak ma éven át itt vannak. Pl.: ökör-
szem, holló, feketeharkály... De eltûn-
tek a szép szalakoták, a tücsökmadár, a
hantmadár, a kékbegy, a kabasólyom.
A régen gyakoribb nyaktekercs, fürj, fo-
goly, vércse, vadgerle is ritkaság lett.

– Vannak, akik látják a fától az erdôt!
Benne a nevetségesnek nézett apró élô-
lényeket: lepkéket, virágokat, boga-
rakat... Nekik öröm, élmény, felüdülés
és néha életkedvüket adja vissza egy er-
dei barangolás...

Z. Horváth József

Csapody István
emlékszám
A Debreceni Egyetem botanikai-termé-
szetvédelmi folyóirata, a Kitaibelia 2003.
évi kötetét dr. Csapody István erdômér-
nök-botanikus emlékének szentelte. A
közel kétszáz oldalas kiadványban dr.
Szodfridt István emlékezik évfolyam-
társára és botanikus barátjára, Andrássy
Péter az Alpok és a Magas-Tátra nö-
vényvilágát kutató Csapody Istvánt mu-
tatja be, Gustav Wendelberger, Erich
Hübl és Kurt Zukrigl professzorok pe-
dig nemzetközi kapcsolatait, eredmé-
nyeit méltatják. E sorok írója a nyugat-
dunántúli botanika kimagasló alakjának
szakmai életrajzát és irodalmi tevékeny-
ségének bibliográfiáját állította össze.
Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a
Kitaibelia elsô kötete Tallós Pál –
Csapody István évfolyamtársa – emlékét
ôrzi. Mindenképpen megtisztelô, hogy a
rangos folyóirat méltó módon emléke-
zik kiváló erdész-botanikusainkra.

Dr. Bartha Dénes

Madarak a Zselicben


