


Природа нашої місцевості багата на різноманітні
рослини.

Серед них зустрічаються дуже небезпечні для
здоров’я.

Не все, що росте в дикій природі, можна чіпати,
нюхати і тим більше їсти.

Щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте та
навіть не куштуйте дикорослих ягід, плодів,
кореневищ, якщо не впевнені, що вони їстівні.



В Україні росте майже 300 видів
отруйних рослин. Щоб мандрівки були
безпечними та приносили радість, треба
знати, на які рослини можна натрапити.

Деякі речовини, що містяться в
рослинах, можуть викликати отруєння
при вдиханні випарів рослин,
потрапляння соку рослин на шкіру, а
також вживання отруйних ягід, листків,
коріння. Хімічні речовини отруйних
рослин можуть спровокувати хворобу і
навіть смерть людини чи тварини.



Отруйні речовини можуть міститися у всій рослині

загалом або в окремих її частинах: у надземних

(листках, квітках, плодах, насінні, стеблах) та 

підземних (коренях, кореневищах, цибулинах, 

бульбах). 

Симптоми отруєнь можуть бути різні залежно від того, 

яка система органів уражена отрутою. 



Зовні нагадує полин, виробляє

отруйний пилок.

У період цвітіння, коли концентрація

пилку досягає свого піку, амброзія

легко може викликати алергію. Кількох

крупинок пилку цілком достатньо, щоб

з'явилося запалення очей, утруднене

дихання, сльозоточивість очей, а при

особливо великих дозах —

кон'юнктивіт.



Трапляється майже по всій Україні – на 

луках, на берегах річок, поблизу доріг.    

Ворсинки та їдкий сік викликають сильні

опіки, нудоту, задуху, підвищення

температури, алергічну реакцію, а на шкірі

залишають характерні шрами. 



Декоративна рослина, усі

частини якої дуже отруйні. 

З аконіту виготовляли отруту

для стріл. 

Якщо рослину з’їсти, вже за 

кілька хвилин виникає відчуття

оніміння у ділянці проникнення

токсину, яке розповсюджується

по тілу. Згодом настає повна

втрата чутливості, активне

потовиділення, іноді пронос. 



Росте на звалищах, 

покинутих городах, 

полях.

Має опушене стебло, 

містить у собі сильно 

діючий алкалоїд.

Усі частини рослини

дуже отруйні, особливо 

корінь, схожий на корінь

петрушки.



Зростає в букових і дубових лісах, на узліссях, 

біля річок.

Плоди схожі на маленькі ягоди вишні і навіть солодкі 

на смак.

Сік плодів цієї декоративної рослини спричиняє

важке отруєння. 



Усі частини рослини містять

сильнодіючі токсини. 

Вовчі ягоди не їсть жодна тварина.   

Смертельною дозою для людини є 10–

15 ягід. Симптоми отруєння

виявляються за кілька годин: тремор 

рук, розширення зіниць, набряк 

слизових оболонок ротової порожнини і 

носоглотки, крововиливи, блювота, 

пронос, непритомність, можлива

смерть.



Росте на смітниках,  пустирях, біля доріг та 
житлових будинків.

Всі частини рослини отруйні, містить алкалоїди.

Має неприємний запах. Пагони, листки, плоди і 
насіння дуже отруйні.



Росте у вологих ярах, на берегах річок, 

озер, боліт. Кореневище має запах моркви. 

Викликає опіки і дерматити. 

У кореневищі міститься токсин, що вражає

нервову систему і викликає параліч. 

Вживання цикути в їжу чи для 

самолікування може спричинити смерть.

Небезпечний навіть дотик такої рослини.



Дурман

використовували 

для видалення 

волосся. 

Барвінок

використовують, 

як засіб, що 

очищує кров.

Берізку польову 

використовують для 

лікування астми, 

захворювань 

легенів, печінки, 

селезінки.



Амброзією 

живляться метелики, 

гусениці. 

Берізку польову 

їдять кролики, навіть 

декоративні.



Чистотіл бере 

участь в утворенні 

ґрунту. 

Блекоту 

використовують для 

виготовлення фарб 



Пам'ятайте

• Готуючись до подорожі необхідно ознайомитись за 
допомогою визначників з небезпечними рослинами.

• Під час походу остерігатися незнайомих ягід, у жодному 
разі не куштувати їх! Не збирати в гербарій незнайомі 
рослини.

• Подорожуй в одязі, який надійно захищає тіло від контакту 
з рослинами. 

• У разі отруєння в жодному разі не вживайте їжу та молоко 
(вони лише посилять отруєння).

• За першої підозри на отруєння потрібно негайно викликати
лікаря. 

• Головне – жодного самолікування.


