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Strupene rastline lahko glede na hitrost nastanka posledic v človeškem organizmu 

razdelimo v dve skupini. V prvo skupino uvrščamo akutno strupene rastline, katere obrisi so 
bili ljudem v precejšni meri znani že pred ero sodobne znanosti. Ljudje so namreč ob svojih 
nabiralniških in zeliščarskih podvigih že zgodaj povezali uporabo posameznih rastlinskih vrst z 
razvojem značilnega nabora simptomov, do katerega je ponavadi prišlo že v nekaj urah ali 
najpozneje v nekaj dneh. Drugo skupino, to je kronično strupene rastline, pa smo začeli 
pobliže spoznavati šele v zadnjih desetletjih z uporabo natančnih epidemioloških in 
toksikoloških metod. Kronično strupenost je pač mnogo težje razpoznati, saj se posledice 
včasih pokažejo šele po več mesecih ali letih uporabe, ko smo že zdavnaj pozabili, kaj smo 
takrat imeli na krožniku. 

Pri zaužitju rastlinskih strupov z akutnim delovanjem velja pravilo, da je teža 
zastrupitve v dobri korelaciji s količino vnešenega strupa. Če zaužijete dovolj majhno količino 
strupa, boste torej odnesli celo kožo. To je ugotovil že slavni alkimist, botanik in zdravnik 
Paracelsus v 16. stoletju, ko je dejal: »Sola dosis facit venenum. (Le doza določi strup).« Pri 
kroničnih zastrupitvah pa stvari niso tako enostavne. Izkazalo se je, da nekatere rastlinske 
snovi lahko povzročijo hudo in nepopravljivo škodo, npr. rakavo obolenje, motnje v razvoju 
ploda (teratogenost) ali porušenje hormonskih povratnih zank v telesu, četudi jih uživamo v 
izredno majhnih koncentracijah v daljšem obdobju. 
 
Akutno strupene rastlinske vrste na Celjski koči: 

 navadna črnoga,  

 navadni srobot,  

 jesenski podlesek, 

 navadni vratič, 

 navadna tisa. 
 
Navadna črnoga (Actaea spicata) je 
evrazijska sorodnica grozdnate svetilke, ki 
jo uporabljajo za lajšanje 
obmenopavzalnih težav. Čeprav ji je zelo 
sorodna, nima zdravilnega učinkovanja. 
Prav nasprotno, je zelo strupena, povzroča 
slabost, bruhanje in drisko, lahko pa celo 
srčni zastoj. Medtem ko so plodovi zelo 
strupeni za nas, prav nič ne škodujejo 
pticam, ki tako uspešno raznašajo semena. 
  

               Navadna črnoga s plodovi. 
 
 



 
                      Navadni srobot,  
              spodnji del poganjka z listi. 
 
 
 
 

Navadni srobot (Clematis vitalba) je pri 
nas najbolj razširjen predstavnik svojega 
rodu. Za razliko od samostojno rastočih 
sorodnikov, npr. pokončnega srobota 
(Clematis recta), se najraje vzpenja po 
deblih večjih dreves. Sroboti tako kot 
mnoge druge zlatičevke, npr. zlatice 
(Ranunculus spp.), vetrnice (Anemone 
spp.) in navadni jetrnik (Hepatica nobilis), 
vsebujejo strupeni protoanemonin, ki 
povzroča slabost in bruhanje. Mlade 
poganjke srobotov pa kljub temu ponekdo 
jedo, vendar jih morajo obvezno 
prekuhati, pri čemer protoanemonin 
(levo) dimerizira v nestrupeni anemonin 
(desno).  

 
 
 
 
Jesenski podlesek (Colchicum autumnale) 
pri nas vsako pomlad polni časopisne 
kolumne, saj ga ljudje prepogosto 
zamenjujejo s čemažem. Jeseni požene 
rožnate cvetove, podobne žafranom, 
spomladi pa dolge, svetlozelene liste, 
nameščene v rozete. V njihovi sredini se 
sčasoma razvijejo glavice s semeni. Slednje 
so včasih otroci nabirali za pridobivanje 
alkaloida kolhicina (na sliki), ki je obenem 
zdravilo za putiko in vzrok za hude 
zastrupitve, kajti preprečuje delitev celic z 
zavoro polimerizacije mikrotubulov.  

Povzroča bruhanje in trebušne bolečine, ki 
jim sledijo odpoved ledvic, jeter in 
kostnega mozga ter okvare živčevja, ki se 
kažejo kot konvulzije, delirij, paraliza in 
dihalna odpoved. 

 
 

    
Jesenski podlesek s plodovi v sredini rozete (levo) in jesenski podlesek med cvetenjem 
(desno). 



Navadni vratič (Tanacetum vulgare) je stara zdravilna rastlina, ki so jo včasih uporabljali 
predvsem za zdravljenje obolenj prebavil, vročinskih stanj in glistavosti ter kot repelent za 
odganjanje muh in komarjev. V zadnjem času pa je na slabem glasu zaradi precejšne 
vsebnosti strupenega glikozida tujona (vsebuje ga precej več kot žajbelj in pelini). Tujon (na 
sliki) največkrat povzroči prebavne težave, ob višjih odmerkih pa okvare živčevja, jeter in 
ledvic. 

   
                                            Navadni vratič med cvetenjem (levo) in mladi pritlični listi (desno). 
 
 
Navadna tisa (Taxus baccata) je pri nas priljubljena parkovna rastlina, v gozdovih pa je žal 
vse redkejša. Najraje ima hladne in senčne lege, zanjo pa sta značilni počasna rast ter 
dolgoživost (doživi preko 500 let). Vsi rastlinski deli razen sladkastega in sluzastega rdečega 
semenskega ovoja so za človeka izredno strupeni, vsebujejo namreč zelo strupene taksanske 
psevdoalkaloide (taksin A in B). Slednji imajo precej zapleten mehanizem delovanja, zavirajo 
namreč celične delitve z onemogočanjem depolimerizacije mikrotubulov (ravno obratno kot 
pri kolhicinu), poleg tega pa so zelo strupeni za srčne celice. V klinični sliki prevladujejo 
prebavne težave, motnje ritma, konvulzije in mišični krči, kar lahko vodi v srčno odpoved ali 
zastoj dihanja (dovolj je že zaužitje 50-100 g listov). 
 
 
Kronično strupene rastlinske vrste: 

 navadni kopitnik,  

 navadni volčin,  

 grahorji,  

 navadna orlova praprot,  

 repuhi/lapuh/gabezi/grinti. 
 
Navadni kopitnik (Asarum europaeum), značilna rastlina podrasti naših nižinskih gozdov, 
ima značilne ledvičaste zimzelene liste, ki ob mečkanju širijo vonj po popru. Zvonasto 
oblikovani rjavo-vijolični cvetovi so skriti pod listi in se pogosto sami oprašijo, plodove z 
oljnimi priveski pa raznašajo mravlje. Uporabo listov v kulinariki (kot nadomestek popra) in 
zdravilstvu (za obolenja dihal in prebavil) odsvetujemo, saj vsebujejo aristolohične kisline 
(spodaj), ki ob dolgotrajnejšem vnosu povzročajo hude okvare ledvic in raka mehurja. 



    
                                                                                    Mlada lista navadnega kopitnika. 
 
Navadni volčin (Daphne mezereum) je z lepimi rožnatimi cvetovi omamnega vonja tipičen 
predstavnik svojega rodu. Vsi rastlinski deli volčinov so zelo akutno strupeni. Akutna 
zastrupitve so redke in največkrat posledica zaužitja vabljivih plodov pri otrocih. Kažejo se z 
bruhanjem, drisko, krvavitvami iz prebavil, v hujših primerih pa pride do večorganske 
odpovedi. Volčini vsebujejo tudi potencialno rakotvorna diterpenska estra mezerein in 
dafnin. 
 
Plodove in semena grahorjev (Lathyrus spp.) so ljudje uporabljali v prehrani že v antičnem 
obdobju, saj jih je razmeroma enostavno gojiti tudi v zelo sušnih razmerah. Poleg 
udomačenih vrst, predvsem navadnega grahorja (Lathyrus sativus) in čičerike (Lathyrus 
cicera), so ljudje v prehrano občasno vključevali tudi divje rastoče vrste, npr. spomladanski 
(Lathyrus vernus) ali travniški grahor (Lathyrus pratensis). Če so pri uživanju strokov 
grahorjev ljudje pretiravali in ob tem uživali premalo beljakovinsko bogate hrane, so lahko 
zboleli za t. i. nevrolatirizmom. Pri slednjem gre za okvaro centralnega živčevja, zlasti 
motoričnih prog v hrbtenjači in možganih, ki se kaže z mišičnimi krči ter motnjami govora, 
hoje in vida. Vzrok je oksalildiaminopropionska kislina (na sliki spodaj). 
 

  
                                                                                                  Navadni volčin z nezrelimi plodovi. 
 
Mlade poganjke in korenike navadne orlove praproti (Pteridum aqulinum) je menda imel na 
jedilniku že prazgodovinski človek. Marsikje po svetu, predvsem na Japonskem in v Južni 
Ameriki, jih še danes uporabljajo v prehrani. Kljub dobremu okusu pa se jim je zaradi 
vsebnosti močno rakotvornega ptakilozida (na sliki spodaj) najbolje odreči. Dokazali so celo 



povezavo med pitjem mleka krav, ki so se pasle med orlovimi praprotmi, in povečano 
pojavnostjo raka požiralnika in želodca. 

 
 Sestoj navadne orlove praproti. 
 
 
Na sliki lahko vidimo tri zdravilne in užitne rastline, ki pa žal vsebujejo rakotvorne in 
hepatotoksične pirolizidinske alkaloide. V ospredju je nekaj mladih rastlin belega repuha 
(Petasites albus), katerega izvleček deluje protimigrensko, zgoraj levo je primerek lapuha 
(Tussilago farfara), ki je znano zelišče za lajšanje kašlja, desno pa mladi listi gomoljastega 
gabeza (Symphytum tuberosum). Mlade liste vseh treh rastlin lahko blanširamo ali 
uporabimo za pripravo juh, vendar kvečjemu enkrat na leto. Pirolizidinske alkaloide najdemo 
tudi pri mnogih drugih nebinovkah, npr. pri grintih (Senecio spp.), konjskih grivah 
(Eupatorium spp.) in celo ivanjščicah (Leucanthemum spp.), ter srhkolistnicah, npr. v 
spominčicah (Myosotis spp.). Velja pa si zapomniti, da niso vsi enako nevarni. 
 

 
 
Tri vrste rastlin s pirolizidinskimi alkaloidi (navadni lapuh, levo zgoraj, rumeno cvetoč; beli 
repuh, osrednji del slike, belo cvetoč, op. na Celjski koči raste nekoliko drugačni navadni 
repuh – slika spodaj; gomoljsti gabez, listi na desni strani slike). 
 



 
 
Sestoj navadnega repuha na Celjski koči pod parkiriščem. 
 
 
VPRAŠANJE S TEMATSKE TABLE 
 
5. vprašanje: S katero strupeno rastlino poleg jesenskega podleska ljudje zamenjujejo 
užitni čemaž?  
 

a) s pasjo travo 
b) z belo čmeriko 
c) s podlesno vetrnico  

 
 

Pravilni odgovor je b) z belo čmeriko. 
 
 
 


