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Adenium (Adenium obesum)- trujący jest sok o wysokiej 

toksyczności, powoduje porażenie czynności serca  

 
Aglaonema -szkodliwe są liście, pędy korzenie, 

toksyczność umiarkowana, powoduje podrażnienie gardła, 

żołądka, ślinotok  

 
Allamanda (Allamanda cathartica)- wszytkie części rośliny 

jednak o niskiej toksyczności, powoduje podrażnienie 

żołądka, biegunkę  

http://3.bp.blogspot.com/-rmp1j94OUcs/UuzuWn0Xr4I/AAAAAAAAAJU/4yPvrCzNucI/s1600/aglaonema-commutatum.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Z8uWZHJfw3s/UuzuWw3uhaI/AAAAAAAAAJs/qvws9lIC3EQ/s1600/alamanda-flowers.jpg


 
Aloes (Aloe vera)- sok, toksyczność umiarkowana, 

powoduje podrażnienie jelit, dermatozę (choroby skóry)  

 
Alokazja, Kaladium (Alocasia, Caladium)- liście pędy i 

korzenie o umiarkowanej toksyczności powodują 

podrażnienie pyszczka i gardła, ślinotok, podrażnienie 

żołądka 

http://3.bp.blogspot.com/-n1uAPdlj0dc/UuzuW4zDseI/AAAAAAAAAJw/idcPJvNUDZ0/s1600/aloeskk.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ENVScmHaqBg/UuzuROpnP9I/AAAAAAAAAHc/LuXYwc-Cza4/s1600/3837alokazja.jpg


 
Anturium (Anthurium)-liście, pędy i korzenie o 

umiarkowanej toksyczności powodują podrażnienie 

pyszczka, gardła, ślinotok, podrażnienie żołądka  

 
Amarylis- szkodliwe są cebule o umiarkowanej 

toksyczności, zjedzenie powoduje wymioty, biegunkę  

 

http://1.bp.blogspot.com/-4q2xWTeyjGQ/UuzuXKThteI/AAAAAAAAAJo/DO68fza9DbA/s1600/anturium.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hMpPO_-0Zag/UuzurDLG4sI/AAAAAAAAAQs/g-B-ZZ9jySw/s1600/piekny-amarylis-kwiat.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-4gA66Hir6sg/UuzuQ72BMtI/AAAAAAAAAHU/iMFOAByFw1E/s1600/Aucuba+japo%25C5%2584ska.jpg


Aukuba japońska (Aucuba japonica) - owoce o niskiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę  

 
Avocado- owoce i liście o niskiej toksyczności powodują 

wymioty, biegunkę  

 
Azalia, różanecznik - wszystkie części rośliny o 

umiarkowanej toksyczności powodują podrażnienie 

żołądka, ból brzucha, zaburzenia rytmu serca, konwulsje  

http://4.bp.blogspot.com/-qXs7hTzZF4M/UuzuXzHdT-I/AAAAAAAAAKE/4HEnQPGx5uE/s1600/avocado.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-lvEr6WW_mM4/UuzuYAAdmEI/AAAAAAAAAKA/3AH26purQ8A/s1600/azalia.jpg


 
Barwinek różowy (Catharantus roseus)- wszystkie części 

rośliny o umiarkowanej toksyczności powodują nudności, 

wymioty, biegunka, senność, zdrętwienie i kurcze mięśni  

 
Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens)- wszystkie 

części rośliny o umiarkowanej toksyczności powodują 

wymioty, drgawki, zaburzenia pracy serca, układu 

oddechowego i nerek  

http://2.bp.blogspot.com/-tdLDlZBV53c/UuzuYXOpBRI/AAAAAAAAAKI/HkW6AKsUd1E/s1600/barwinek+r%25C3%25B3%25C5%25BCowy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9n9ZrWcJX8A/UuzucKOSegI/AAAAAAAAAL0/ueCvhGN7HYU/s1600/begonia+stale+kwitn%25C4%2585ca.jpg


 
Bukszpan (Buxus sempervirens) liście o umiarkowanej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, podrażneinie 

skóry i błon śluzowych  

 
Carisa (Carissa macrocarpa)- wszystkie części rośliny 

(poza owocami) o niskiej toksyczności powodują wymioty, 

biegunkę 

 

http://2.bp.blogspot.com/-QuQ4bxjl3Mo/UuzuZqpXlVI/AAAAAAAAAKU/twLUSa2HsG4/s1600/bukszpanz2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SH8QkW8TQ5c/UuzuZmlbJkI/AAAAAAAAAKc/O9rXHMI-umY/s1600/carissa.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-p7In5mprj-s/UuzuRoGWueI/AAAAAAAAAH4/dNl5HEp8mjg/s1600/Celastrus_scandens.jpg


Celastrus, dławisz- wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę  

 
Cibora zmienna (Cyperus)- wszystkie części rośliny o 

niskiej toksyczności powodują wymioty, biegunkę... całe 

szczęście toksyczność niska; miałyśmy kiedyś w domu i 

każdy kot uwielbiał ją obgryzać;)  

 
Ciemiernik (Helleborus)- wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę, podrażnienie 

śluzówki 

http://1.bp.blogspot.com/-jN1djciCisw/UuzuaF2nudI/AAAAAAAAAKk/sMxksk7omQs/s1600/cibora+zmienna.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-X92TZjOqODM/UuzuRlgEq-I/AAAAAAAAAHs/T5WdlItb73M/s1600/Ciemiernik1.jpg


 
Ciemiężyca (Veratrum) -wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę, podrażnienie 

śluzówki 

 
Cis pospolity (Ricinus communis)- wszystkie części rośliny 

(za wyjątkiem czerwonej jagody otaczającej nasiono) 

o wysokiej toksyczności powodują biegunkę, podrażnienia 

śluzówki, zaburzenia ukłdu oddechowego oraz pracy serca  

 
 

Cykas, Sagowiec, Palma paprociowa (Cycas revoluta) - 

wszystkie części rośliny o niskiej toksyczności powodują 

uszkodzenie centralnego układu nerwowego  

http://1.bp.blogspot.com/-FMLgmkXmJIw/UuzuaYLJ-QI/AAAAAAAAAKs/WAvMVBiUKxA/s1600/ciemi%25C4%2599%25C5%25BCyca.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-XM7Of0jq_Ao/UuzuRwATBiI/AAAAAAAAAH0/sldAYJpYedE/s1600/Cis+pospolity.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-G6YlPPD1OaI/Uuzua4xD5MI/AAAAAAAAAKw/i8pHAP88kNc/s1600/cykas+odwini%25C4%2599ty.jpg


 
Cyklamen (Cyclamen persicum) - kłącza o umiarkowanej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę, konwulsje, 

paraliż... informacja dla właścicieli kotów kopiących w 

doniczkach;) 

 
Czarny bez (Sambucus nigra)- owoce o umiarkowanej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę, śpiączkę ... od 

mojej mamy wiem, że jeśli robimy sok z czarnego bzu to 

musimy być pewni, że owoce są dojrzałe inaczej możemy 

mieć podobny problem (sok z czarnego bzu to jeden z 

moich ulubionych przetworów domowych)  

 

http://2.bp.blogspot.com/-SdS8xOfo5no/UuzubMVCABI/AAAAAAAAALE/uF6Sz8s2iP4/s1600/cyklamen.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jM0GGnrBUCs/UuzubYa7NJI/AAAAAAAAAK8/bMlVk3g7k1Y/s1600/czarny+bez.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-0RP57qXzk8k/UuzucMa894I/AAAAAAAAALM/-GdZZc4noxY/s1600/czerniec+gronkowy.jpg


Czerniec gronkowy (Actaea spicata) - wszystkie części 

rośliny o niskiej toksyczności powodują podrażnienia 

śluzówki, biegunka, wymioty  

 
Dicentra, Ładniszka okazała (Dicentra spectabilis)- 

wszystkie części rośliny o niskiej toksyczności powodują 

podrażnienia śluzówki, biegunka, wymioty 

 
Diffenbachia - wszystkie części rośliny o umiarkowanej 

toksyczności powodują podrażnienia i obrzęk pyszczka i 

gardła, ślinotok, trudności w oddychaniu, podrażnienie 

żołądka 

http://2.bp.blogspot.com/-6WhgWZtEOXg/UuzucAaYrmI/AAAAAAAAALU/-vzIHiW5TLQ/s1600/dicentra.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ml6pGE3J-Vc/UuzucmHTbMI/AAAAAAAAALY/0w_Jro9KfSU/s1600/diffenbachia.jpg


 
Dipladenia, Mandewilla - wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują wymioty i biegunkę  

 
Epipremnum, scindapsus, rafidofora (Epipremnum 

aureum)- wszystkie części rośliny o umiarkowanej 

toksyczności powodują podrażnienia pyszczka i gardła, 

ślinotok, podrażnienia żołądka  

http://2.bp.blogspot.com/-S1_7WC4G1HQ/Uuzuc0edxgI/AAAAAAAAALo/4mbTcnqCt9E/s1600/dipladenia-mandevilla.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-lhFhIsdp5vI/UuzudFs5qaI/AAAAAAAAALs/l5FO-CbZHT4/s1600/epipremnum.jpg


 
Fasola (zwłaszcza ozdobna)- surowe strąki (nasiona) i 

korzenie o wysokiej toksyczności powodują poważne 

zaburzenia jelitowe, śmierć 

 
Fikus beniamina i inne - sok o niskiej toksyczności 

powoduje podrażnienia skóry, oczu i śluzówki  

http://4.bp.blogspot.com/-5CqOBlB4T2g/UuzudrTqhpI/AAAAAAAAAMg/MVEQ4z1ZrYI/s1600/fasola+ozdobna.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Q57MWjCypy4/UuzuQ1UcVHI/AAAAAAAAAHk/eRXpp-YPf30/s1600/20382fikus_benjamina.jpg


 
Filodendron (Philodendron)- wszystkie części rośliny o 

umiarkowanej toksyczności powodują podrażnienia 

pyszczka i gardła, ślinotok, podrażnienia żołądka  

 
Gipsówka (Gypsophila)- wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują podrażnienie skóry, oczu i 

pyszczka 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rOJ29FILef0/Uuzud5AjJ_I/AAAAAAAAAL8/npxCxd0sO_4/s1600/filodendron.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uNCwXjNvkhM/UuzueFt6F-I/AAAAAAAAAME/DKVSbP5g2j0/s1600/gips%25C3%25B3wka.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-2zcOXALkCEU/UuzuegjFJdI/AAAAAAAAAMI/heaDSzAgWtA/s1600/glicynia-kwiecista-wisteria.jpg


 Glicynia, wisteria - wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują podrażnienie śluzówki, bóle 

brzucha, wymioty i biegunka  

 
Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus)- wszystkie 

części rośliny, zwłaszcza korzenie o  wysokiej 

toksyczności powodują wymioty, krwawa biegunka, 

śpiączka, śmierć  

 
Glorioza wspaniała (Gloriosa superba) - cała roślina, a 

szczególnie bulwy o wysokiej toksyczności powoduje 

wymioty i krwawe biegunki, utrudnione oddychanie i 

konwulsje 

http://1.bp.blogspot.com/-dIv8focJRt4/Uuzue6BMMoI/AAAAAAAAAMo/oz32UuOGSes/s1600/glistnik+jaskolcze+ziele.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-9_vt5au2VkA/UuzufW4oVeI/AAAAAAAAAMc/IuxTOrkq3_o/s1600/glorioza+wspania%25C5%2582a.JPG


 
Groszek pachnący (Lathyrus odoratus) - nasiona o niskiej 

toksyczności powodują wymioty i biegunkę  

 
Heliotrop (Heliotropium arborescens)- wszystkie części 

rośliny o wysokiej toksyczności powodują zaburzenia 

rytmu serca, uszkodzenie wątroby i nerek  

http://1.bp.blogspot.com/-lNXdMOdGULM/UuzufuUvoaI/AAAAAAAAAMk/SjCzNn-tRkk/s1600/groszek+pachn%25C4%2585cy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZGhP1bsCeKs/UuzuickIq4I/AAAAAAAAANk/GrKB4jPVa44/s1600/heliotrop1.jpg


 
Hiacynt (Hyacinthus orientalis)- cebule, pędy kwiaty o 

umiarkowanej toksyczności powodują ból żołądka, 

wymioty, biegunka  

 
Hortensja (Hydrangea)- wszystkie, w szczególności pąki 

kwiatowe o niskiej toksyczności powodują ból żołądka, 

wymioty, osłabienie  

http://3.bp.blogspot.com/-dRCZ9tNvMew/UuzugOYp5iI/AAAAAAAAAM8/SXXFzmCUAew/s1600/hiacynt.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fgZK7VM5EqI/UuzugMeDQUI/AAAAAAAAAM0/WpcxH41_X-A/s1600/hortensja2.jpg


 
Irys (Iris)- wszystkie części rośliny o umiarkowanej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, podrażnienie 

skóry i błon śluzowych  

 
Jabłko- pestki o wysokiej toksyczności powodują niepokój, 

trudności w oddychaniu, zapaśc,  nagła śmierć  

http://4.bp.blogspot.com/-ToxWbbxZ4tk/UuzujV1EbaI/AAAAAAAAAN8/1VGw3oTOZDI/s1600/kosaciec-syberyjski-irys-iris-sibirica_1771.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-NboRDIpcxI0/UuzuhHM_dtI/AAAAAAAAANE/NV0YVZqAsEg/s1600/jablko.jpg


 
 

 Jaskier (Ranunculus)- wszystkie części rośliny o 

umiarkowanej toksyczności powodują podrażnienie skóry, 

sluzówki, wymioty, krwawą biegunkę  

 
Kalanchoe - liście, pędy o umiarkowanej toksyczności 

powodują trudności w oddychaniu, konwulsje, paraliż  

http://2.bp.blogspot.com/-2QuxomgAb2A/UuzuTf4gpSI/AAAAAAAAAIU/69VW78OlckU/s1600/Jaskier_ostry.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-66ziI-lYbK8/UuzuTdm9YRI/AAAAAAAAAII/7m_ZdA9gUAE/s1600/Kalanchoe.jpg


 
Kalia (Zantedeskia)- wszystkie części rośliny o 

umiarkowanej toksyczności powodują podrażnienie 

pyszczka i gardła, ślinotok, podrażnienie żołądka  

 
Kalmia - wszystkie części rośliny o wysokiej 

toksyczności  powodują ślinotok, podrażnienie oczu i nosa, 

wymioty, konwulsje, paraliż, śmierć 

http://4.bp.blogspot.com/-_IxDvugzhE8/UuzuheaI1nI/AAAAAAAAANM/Nq7I7ae6FvM/s1600/kalia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rLm-zFu3po0/UuzuT4bStBI/AAAAAAAAAIY/gK_1ayFiYtw/s1600/Kalmia.jpg


 
Kasztanowiec - owoce o wysokiej toksyczności powodują 

wymioty, biegunka, zwiotczenie mięśni, paraliż,  śmierć 

 
Klematis, powojnik - wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują podrażnienie i owrzodzenie 

pyszczka 

 

http://4.bp.blogspot.com/-1-pM1Tr6KsM/Uuzuhh4Ab4I/AAAAAAAAANU/MHL96l3Or9o/s1600/kasztanowiec.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qBMeSHfrmEs/Uuzuh_zh1FI/AAAAAAAAANc/mmbgmt6_AYM/s1600/klematis+powojnik.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-ABnnIGmEuZ0/UuzuikTs5gI/AAAAAAAAAOI/9EVCfBFmhaA/s1600/kliwia.jpg


Kliwia pomarańczowa (Clivia miniata) - wszystkie części 

rośliny, szczególnie owoce o wysokiej 

toksyczności powodują podrażnienie skóry i błon 

śluzowych, zaburzenia rytmu serca, uszkodzenie wątroby i 

nerek 

 
Kolokazja (Colocasia)- wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują silne podrażnienie błon sluzowych 

 
Konwalia majowa (Convallaria maialis) - wszystkie części 

rośliny  o wysokiej toksyczności powodują podrażnienie 

żołądka, wymioty, zaburzenia rytmu serca, 

konwulsje, śmierć 
 

http://4.bp.blogspot.com/-mjBiSunUx50/UuzuipGOMrI/AAAAAAAAANo/6nrzY_M81Hw/s1600/kolokazja.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-oKjjAEVzD-A/UuzujCGP2II/AAAAAAAAAN4/LZGXR23WqBQ/s1600/konwalia-majowa.jpg


 
Krasnokwiat (Haemanthus, Scadoxus multiflorus)- cebule o 

niskiej toksyczności powodują biegunkę i wymioty  

 
Kroton (Codiaeum variegatum)- wszystkie części rośliny o 

umiarkowanej toksyczności powodują wymioty i biegunkę  

http://4.bp.blogspot.com/-cDlZeCAeFyw/UuzumLe98UI/AAAAAAAAAPA/bux49T0c2d4/s1600/krasnokwiat-katarzyny.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-v1R2arVxzgg/Uuzuj5--82I/AAAAAAAAAOQ/vjP_HxuDeZg/s1600/kroton.jpg


 
Krwawnik (Achillea) - wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują podrażnienie skóry i pyszczka  

 
Krwiowiec kanadyjski (Sanguinaria canadensis)- kłącza 

o wysokiej toksyczności powodują wymioty, zaburzenia 

pracy serca, śmierć 

 
Lantana - wszystkie części rośliny o wysokiej 

toksyczności  powodują zaburzenia rytmu serca, 

uszkodzenie wątroby i nerek  

http://1.bp.blogspot.com/-xweO3Z1iNiM/UuzukIozBXI/AAAAAAAAAOM/1R3VLmImmD8/s1600/krwawnik.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-xX7TdZjn_3I/UuzukkcKFsI/AAAAAAAAAOk/lqTkkNXkJus/s1600/krwiowiec+kanadyjski.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gaxHxGweLBE/Uuzuk-s0VMI/AAAAAAAAAOc/JikjjbOLI4Y/s1600/lantana.jpg


 
Ligustr (Ligustrum) - owoce o wysokiej 

toksyczności powodują nudności, wymioty, biegunka, 

drgawki, zapaść, śmierć 

 
Lilia (wszystkie odmiany)- cebule, liście, pędy, kwiaty 

o wysokiej toksyczności powodują podrażnienie żołądka, 

wymioty, depresja, brak apetytu, śmierć 

http://2.bp.blogspot.com/-oSpZnbdXIU8/UuzulZq4GPI/AAAAAAAAAOs/OoP3nVEVtJk/s1600/ligustr_pospolity.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6mj98e8qh-o/Uuzulla4OKI/AAAAAAAAAOw/UZ16HcHit8Q/s1600/lilia.jpg


 
Lobelia - wszystkie części rośliny o wysokiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, konwulsje, 

śpiączka 

 
Łubin (Lupinus) - nasiona o umiarkowanej toksyczności 

powodują spowolnienie akcji serca, konwulsje  

 
Mak (Papaver)- sok, nasiona o wysokiej 

toksyczności powodują śpiączkę, spowolnienie oddechu, 

http://4.bp.blogspot.com/-f00ZGYhP4BM/Uuzulx1EXhI/AAAAAAAAAPM/-I0s-6HxrzY/s1600/lobelia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Ef--RUIrZCU/Uuzu3rY88bI/AAAAAAAAAU8/6cI8cX5q4uI/s1600/%25C5%2582ubin.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0hRHkauPM_4/UuzumKNDs1I/AAAAAAAAAPE/j43vEJwvyJk/s1600/mak.jpeg


zaburzenie krążenia, śmierć  
 

 
Miechunka (Physalis)- liście, niedojrzałe owoce o wysokiej 

toksyczności  powodują obniżona temperatura, wymioty, 

zaburzenie krążenia i oddychania,  śmierć  

 
Miłek wiosenny (Adonis vernalis) - wszystkie części 

rośliny o niskiej toksyczności powodują wymioty i 

biegunkę 

http://3.bp.blogspot.com/-I24WUr5anjg/Uuzum6txK6I/AAAAAAAAAPc/YqpNO0JH5-8/s1600/miechunka.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Y40oO6f9Cxw/UuzuUEf6EiI/AAAAAAAAAIk/IJGEW4nR2O0/s1600/Mi%25C5%2582ek_wiosenny.JPG


 
Miodła pospolita (Melia azedarach) - owoce o 

umiarkowanej toksyczności powodują podrażnienie 

żołądka, wymioty, krwawa biegunka, paraliż, zaburzenia 

oddychania 

 
Mrzechlina, pieczennik (Cestrum)- wszystkie części rośliny 

o wysokiej toksyczności powodują wymioty, konwulsje, 

spiączka 

http://2.bp.blogspot.com/-xRexbwx4iDM/UuzupXNL2FI/AAAAAAAAAQY/vcAPauZqczs/s1600/miod%25C5%2582a+pospolita+melia+pospolita.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-3tzbrTZMR_0/Uuzupd43r7I/AAAAAAAAAQQ/exTTMBDcDjU/s1600/pieczennik.jpg


 
Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) - wszystkie 

części rośliny o wysokiej toksyczności powodują wymioty, 

biegunka, zaburzenie krążenia, konwulsje,  śmierć 

 
Oleander (Nerium oleander) - wszystkie części rośliny 

(zwłaszcza liście) o wysokiej toksyczności powodują 

podrażnienie żołądka i jelit, nieprawidłowa praca 

serca, śmierć 

http://4.bp.blogspot.com/-9ckv1qzqNPU/UuzunKHI8GI/AAAAAAAAAPU/ComqxAP3x1I/s1600/naparstnica+purpurowa.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-h2Yd5yXb3pw/UuzunjPi4LI/AAAAAAAAAPk/W26V-sytdgI/s1600/oleander.jpg


 
Ostrokrzew (Ilex) - owoce o niskiej toksyczności powodują 

wymioty i biegunkę  

 
Ostróżka (Delphinium) - wszystkie części rośliny 

o wysokiej toksyczności powodują podrażnienie śluzuówki, 

wymioty i biegunka, zwiotczenie mięśni i drgawki,  śmierć 

http://3.bp.blogspot.com/-WHPVeCLy-C0/Uuzun_unp9I/AAAAAAAAAPs/2xIb4EESysA/s1600/ostrokrzew.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-E8lhu7yLsQc/UuzuoAhxSJI/AAAAAAAAAP0/l8lh-ojgVVM/s1600/ostr%25C3%25B3%25C5%25BCka.jpg


 
Pachypodium - pędy i liście o niskiej toksyczności 

powodują podrażnienie skóry, pyszczka, oczu i żołądka, 

wymioty, biegunkę  

 
Papryka roczna (Capsicum annuum) - wszystkie części 

rośliny o wysokiej toksyczności powodują zaburzenia 

rytmu serca, uszkodzenie wątroby i nerek  

http://2.bp.blogspot.com/-SGt7hahEmho/UuzuU1XO4wI/AAAAAAAAAIw/pai3VIF29h4/s1600/Pachypodium.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-tGUIrJ88tF4/UuzuogG_KbI/AAAAAAAAAP8/tYrRZ2osTsY/s1600/papryka+roczna.jpg


 
Pelargonia - liście o niskiej toksyczności powodują 

podrażnienia skóry  

 
Petunia - wszystkie części rośliny o niskiej toksyczności 

powodują podrażnienia pyszczka, skóry, żołądka  

 

http://2.bp.blogspot.com/-OA6QMAHBqmI/Uuzuo0VhUkI/AAAAAAAAAQA/9JGmIHe-S-U/s1600/pelargonia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-g54xo2BPUgA/UuzuVCuKsmI/AAAAAAAAAJQ/ls2hDYELMZQ/s1600/Petunia.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-LrAq5zl3qyo/UuzurgERmWI/AAAAAAAAAQw/gTTVjKPJ9Po/s1600/pieris.JPG


Pieris - liście i nektar kwiatowy o wysokiej 

toksyczności powodują ślinotok, wymioty, 

konwulsje, śmierć 

 
Pierwiosnek (Primula) - wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują podrażnienia pyszczka, skóry, 

żołądka 

 
Piołun (Artemisia absinthium) - wszystkie części rośliny 

o  wysokiej toksyczności powodują konwulsje, uszkodzenia 

mózgu 

http://1.bp.blogspot.com/-DiV5NuMVb5c/UuzurcDx2MI/AAAAAAAAAQ4/RC8DZI4XjmY/s1600/pierwiosnek.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BF12Rcpj_6c/UuzurwNOcmI/AAAAAAAAAQ0/2Gf0XluFOHk/s1600/piolun.jpg


 
Pokrzywiec szorstkowłosy (Acalypha hispida)- sok o 

niskiej toksyczności powoduje wymioty, biegunkę  

 
Poinsecja (Poinsetia pulcherrima) - liscie i pędy, sok 

mleczny o niskiej toksyczności powodują podrażnienie 

skóry, pyszczka, oczu i żołądka, wymioty, biegunka  

 
Pomidor - zielone owoce, łodyga i liście o umiarkowanej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, zaburzenia 

krążenia i oddychania  

http://3.bp.blogspot.com/-_Fpck6y5GYI/UuzusMisg2I/AAAAAAAAARM/paBqRCR1Tuk/s1600/pokrzywiec-szorstkowlosy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-DvbNIgoS53Q/UuzurxQ7PlI/AAAAAAAAARQ/KBGaUlo-JCI/s1600/poinsecja.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-T2I-pIqxo5A/UuzusbmTtrI/AAAAAAAAARI/y1xLe_U6RKk/s1600/pomidor.jpeg


 
Przebiśnieg (Galanthus nivalis) - bulwy o niskiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę  

 
Psianka paprykowa (Solanum pseudocapsicum) - wszystkie 

części rośliny, zwłaszcza owoce o niskiej toksyczności 

powodują biegunkę, wymioty  

 

http://1.bp.blogspot.com/-oqcN9A-0ofw/UuzutERTjQI/AAAAAAAAARo/HzvgNjcPrfQ/s1600/przebi%25C5%259Bnieg.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SC9bsgxpjYE/UuzutHY2PAI/AAAAAAAAARg/IFuusBC8J_k/s1600/psianka+paprykowa.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-z-amq1XY2zk/UuzutSi91II/AAAAAAAAARk/fPzHyHg804Q/s1600/rabarbar.jpg


Rabarbar - liście o wysokiej toksyczności powodują 

podraznienie śluzówki, wymioty, śpiączka,  śmierć 

 
Rącznik pospolity (Ricinus communis) - nasiona 

o wysokiej toksyczności powodują podrażnienie śluzówki i 

przewodu pokarmowego, uszkodzenie nerek i 

wątroby, śmierć... wspomniany przeze mnie na początku 

postu olej rycynowy dostępny w każdej aptece...  

 
Rosary bean (Abrus precatorius)- nasiona o wysokiej 

toksycznościpowodują wymioty, biegunka, owrzodzenie 

przełyku, śmierć  

http://3.bp.blogspot.com/--N92gwkLP6U/UuzuuRca5TI/AAAAAAAAAR8/TGu7uw1o9Ho/s1600/r%25C4%2585cznik+pospolity.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-lEFTgovniyo/Uu0gdLecvHI/AAAAAAAAAVM/hYR-9mr9_qY/s1600/rosary+bean.jpg


 
 Sanseveria, wężownica, języki (szable) teściowej - liście o 

niskiej toksyczności powoduje podrażnienie pyszczka i 

żołądka, wymioty, biegunkę  

 
Skrzydłokwiat (Spatiphyllum) - liście, pędy, kwiaty, kłącza 

o wysokiej toksyczności powoduje podrażnienie żołądka, 

wymioty, depresja, brak apetytu, śmierć 

http://1.bp.blogspot.com/-pmwKPaYFbxE/Uuzuuaksz-I/AAAAAAAAASA/o-KBYfRhPqA/s1600/sansewieria-wezownica.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-btocZ4a_h_4/UuzuuQOlXLI/AAAAAAAAAR4/dWynHPQdk7Q/s1600/skrzyd%25C5%2582okwiat.jpg


 
Solandra - liście i kwiaty o wysokiej 

toksyczności  powoduje wymioty, biegunkę, paraliż, 

zaburzenia oddychania, śmierć  

 
Starzec (Senecio bicolor) - wszystkie części rośliny 

o wysokiej toksyczności zaburzenia rytmu serca, 

uszkodzenie wątroby i nerek  

 
 Strączyniec (Cassia)-  wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują biegunkę  

http://4.bp.blogspot.com/-TRWwFcP6fmM/UuzuVATsRgI/AAAAAAAAAI0/vMmeF2BviXI/s1600/Solandra+maxima.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0gyEMcLP3-g/UuzuvFck1VI/AAAAAAAAASc/D5SJsH7BfV4/s1600/starzec.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-5-t0tu6TVUc/UuzuvG9KaQI/AAAAAAAAASU/BFZCp-1iuwQ/s1600/str%25C4%2585czyniec.jpg


 
Szalej jadowity (Cicuta virosa) - wszystkie części rośliny 

o wysokiej toksyczności powodują ślinotok, konwulsje, 

porażenie ośrodka oddechowego,  śmierć 

 
 Szparagus (Asparagus) - owoce o niskiej toksyczności 

powodują wymioty i biegunkę  

 
Syngonium - wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują podrażnienie pyszczka, języka i 

przełyku 

http://2.bp.blogspot.com/-ikMQaj0vDKs/UuzuwAiuuHI/AAAAAAAAASY/RRxoV40-iIs/s1600/szalej.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-TiRdUpLl-XQ/Uuzux6A4HyI/AAAAAAAAAS8/NVRn9cdF4Cg/s1600/szparagus.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-cHFfYy_HzMU/Uuzuvv5YGUI/AAAAAAAAASs/2m252hfkpew/s1600/syngonium.jpg


 
Szczodrzeniec (Cytissus) - wszystkie części rośliny o 

umiarkowanej toksyczności powodują wymioty, konwulsje, 

zwiotczenie mięśni  

 

 
 

 Szczwół plamisty (Conium maculatum) - wszystkie części 

rośliny o wysokiej toksyczności powodują wymioty, 

biegunka, paraliż, konwulsje, śpiączka,  śmierć 

http://2.bp.blogspot.com/-82H4waypdd0/UuzuwScO6OI/AAAAAAAAATE/saIkSF8pTic/s1600/szczodrzeniec.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-11Q7oE3had0/Uuzuwen-MiI/AAAAAAAAASw/rsu192NEkB0/s1600/szczw%25C3%25B3%25C5%2582+plamisty.jpg


 
Szeflera - wszystkie części rośliny o niskiej  toksyczności 

powodują wymioty, podrażnienie skóry  

 
Szkarłatka amerykańska (Phytolacca americana)- wszystkie 

części rośliny o wysokiej toksyczności powodują ślinotok, 

wymioty, krwawa biegunka, konwulsje, śmierć  

http://4.bp.blogspot.com/-ATIB8CKYobU/UuzuVY-SVfI/AAAAAAAAAI4/pVCGmgFhcJw/s1600/Szeflera.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AQnJcqSuBo0/UuzuwhqRY_I/AAAAAAAAASo/PdrbSnijSOs/s1600/szkar%25C5%2582atka+ameryka%25C5%2584ska.jpg


 
Tojad (Aconitum) - wszystkie części rośliny o wysokiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, drgawki, 

zaburzenie oddychania, śmierć 

 
Trzmielina - wszystkie części rośliny o umiarkowanej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, drgawki, 

śpiączka 

 

http://2.bp.blogspot.com/-KETskytjUvg/UuzuyV68VPI/AAAAAAAAATI/IgQnB0ONRGs/s1600/tojad.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0v1JFGynPDM/UuzuzvafrjI/AAAAAAAAATY/CTVROwe5_Go/s1600/trzmielina-fortune-a.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-NIhVRFY-JtM/UuzuzvqzhRI/AAAAAAAAATg/EUi2jE7pcfE/s1600/tulipany.jpg


Tulipany - cebule o niskiej toksyczności powodują 

podrażnienia żołądka, biegunkę  

 
Tytoń (wszystkie gatunki) - liście i kwiaty o wysokiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, zaburzenia 

oddychania, śmierć 

 
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) - wszystkie 

części rośliny, zwłaszcza owoce o wysokiej 

toksyczności powodują podrażnie śluzówki i przewodu 

pokarmowego, śmierć 

http://4.bp.blogspot.com/-5kz9Af0_zK0/Uuzu0G4SyJI/AAAAAAAAAUE/sxJ2WXZbUuE/s1600/tyto%25C5%2584.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PflicWfRh_E/Uuzu0Ahk1mI/AAAAAAAAATk/vGNClSemmhc/s1600/wawrzynek+wilcze%25C5%2582yko.jpg


 
Wiciokrzew (Lonicera) - owoce o wysokiej 

toksyczności powodują wymioty, biegunka, zaburzenia 

rytmu serca i oddychania, śmierć  

 
 

 Wilczomlecz lśniący (Euphorbia splendens)- wszystkie 

części rośliny, szczególnie sok o umiarkowanej 

http://1.bp.blogspot.com/-oleZ_xO1QUo/Uuzu0dEJu5I/AAAAAAAAAT8/zETFMpHYXlA/s1600/wiciokrzew.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7GvSgeho55w/Uuzu0-Fo2jI/AAAAAAAAAT4/JM8xZHJ2hEs/s1600/wilczomlecz-lsniacy.jpg


toksyczności powodują podrażnienie skóry, pyszczka, oczu 

i żołądka  

 Wilec (Ipomoea)- nasiona o umiarkowanej toksyczności 

powodują wymioty, biegunkę, sztywnienie mięśni  

 
Winogrono (uwaga na rodzynki)- owoce o umiarkowanej 

toksyczności powodują wymioty, biegunkę, ostrą 

niewydolność nerek 

http://2.bp.blogspot.com/-TCUyFSlaUII/Uuzu1abcc8I/AAAAAAAAAUg/0ucSXdT_nMM/s1600/wilec-purpurowy-niebiaskie-pnacze.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-TuzsKgYWkec/Uuzu1k3aQHI/AAAAAAAAAUI/yWQCgXWeOME/s1600/winogrona.jpg


 
Zawilec (Anemone) - wszystkie części rośliny o niskiej 

toksyczności powodują podrażnienie pyszczka i oczu, 

wymioty, biegunkę  

 
Ziemniak - oczka i części zielone, surowe bulwy 

o wysokiej toksyczności powodują wymioty, biegunka, 

zaburzenia oddychania, śmierć 

 

http://2.bp.blogspot.com/-5a8aLJYciXE/Uuzu17FIgNI/AAAAAAAAAUc/oH2kSSGi9yg/s1600/zawilec_gajowy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-DcCrZpqiPfo/Uuzu2lPoJVI/AAAAAAAAAVA/IC_njJxtKio/s1600/ziemniaki.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wjNFBqVDrwY/Uuzu23jLq1I/AAAAAAAAAUs/7NVwlIHSBZk/s1600/zimowit+jesienny.jpg


Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)- wszystkie części 

rośliny owysokiej toksyczności powodują zaburzenia rytmu 

serca, uszkodzenie wątroby i nerek  

 
Złotokap (Laburnum anagyroides) - wszystkie części 

rośliny, zwłaszcza nasiona o wysokiej 

toksyczności powodują ślinotok, nudności, wymioty. 

zaburzenia równowagi, halucynacje i dusznośc i,śmierć 

 
Żeniszek meksykański (Ageratum houstonianum) - 

wszystkie części o niskiej toksyczności powodują wymioty  

 

źródło: http://kotimalgorzata.blogspot.com/2014/02/rosliny-trujace.html  
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