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1. BEVEZETÉS 

 

A legelők, gyepek használata és a legeltetés gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. 

Mindenki számára ismert tény, hogy a legelőn tartott állat egészséges, és az általa termelt 

állati termék is egészségesebb, vitaminokban, ásványi anyagokban, nyomelemekben 

gazdagabb és jobb ízű, mint istállózott társaié, mivel a gyepnövények között nagy 

mennyiségben gyógyhatású (SZÉL 1996), az íz gazdagságához hozzájáruló növény van. Az 

extenzíven tartott állatok kielégíthetik mozgás-, és szociális igényeiket, táplálékukat maguk 

válogatják össze ösztönüktől vezérelve – és a legelő adottságai alapján.  

Hazánkban, az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat a gyepterület nagysága, 

2005-ben már csak 1056,9 ezer hektár volt a nyilvántartott gyepterület (KSH 2007). Ez 

azért is sajnálatos, mert a mai mezőgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata az 

ökológiai gazdálkodás és azon belül is az állattartás. Azonban az öko állattartás gyepre 

alapozott, legeltetés nélkül nem lehet öko állati terméket előállítani. Az ökológiai 

állattartásnak, valamint az őshonos és nagy genetikai értékű állatfajták tartásának a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Tervben való támogatása segítheti a gyepgazdálkodás fejlesztésének 

folyamatát, hiszen előírja a szabadtartást az összes állatfaj (baromfi, sertés is) esetében. Az 

ökonómiai vizsgálatok is azt bizonyítják, hogy az egyéb (intenzív, félintenzív) 

állattenyésztési ágazatok is gyepre alapozottan takarmányozhatók a legolcsóbban.  

A hazai extenzív gyepek nagy része megfelel az öko termesztési elvárásoknak. A 

módszer nem zárja ki a termésfokozás lehetőségét sem (zöldtrágya, ásványi trágya). 

Legolcsóbb és legkézenfekvőbb megoldás azonban az állati trágya. Az ürülék lényegében a 

lelegelt növényzet fölöslegét jelenti – tele van ásványi anyaggal – ezért a rendszeres 

legeltetés szinten tarja a legelő táperejét, gondoskodik a fűtömeg azonos mennyiségéről, és 

egyúttal mentesít a környezetszennyezéstől (VINCZEFFY 2001). 

Az ökológiai rét-legelő gazdálkodás eredményességének javítását célozza a 

Nemzeti Agrár-környezeti Program támogatási rendszere is. Az ökológiai gazdálkodás 

mindemellett egy kitörési pont lehet a magyar gazdálkodók számára, hiszen egyre nő az 

igény itthon és külföldön egyaránt, az öko minősítésű állati termékek iránt. 

Tapasztalati tény, hogy a legelőn tartott állatok szervezete ellenállóbb a 

betegségekkel szemben, lényegesen kevesebbszer fordulnak elő szaporodásbiológiai 
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zavarok, kólika, patabetegségek, kevesebbet kell az állatorvosra és a takarmányra költeni, 

ezek pedig együttesen növelik az adott gazdaság által elérhető hasznot. Az egyre emelkedő 

takarmányköltségek is arra szorítják a gazdálkodókat, hogy a legolcsóbb megoldást 

keressék a versenyképesség megőrzése érdekében – márpedig a költségek igen nagy 

hányadát kitevő takarmányozási költségeket gyepre alapozott takarmányellátással lehet 

csökkenteni. 

Eme sok pozitívum mellett azonban a legeltetésnek és a legelőnek is vannak 

kockázatai. A nem megfelelően karbantartott legelő adott esetben igen nagy károkat is tud 

okozni. Ha a gazdálkodó nem ismeri a legelő szakszerű karbantartásának szabályait, vagy 

nem alkalmazza azokat, a legelő növényállománya nagyon gyorsan le tud romlani. Ezzel 

párhuzamosan megjelenhetnek olyan növények, melyek az állatok számára veszélyesek, 

mérgezőek, adott esetben az állomány elhullását is okozhatják.  

Dolgozatom első részében a hazai gyepek ismertetésével foglalkozom, bemutatom a 

szakirodalom által ismert mérgező növényeket, előfordulásukat és hatásukat.  

A második részben az adatgyűjtés helyszíneit és módszerét ismertetem és kiderül, 

hogy a gazdálkodók nem ismerik vagy csak igen hiányosan az állatokra veszélyes 

növényeket, melyek közül van olyan is, mely közvetetten a tej vagy a hús elfogyasztásával 

az emberre is megbetegítő hatású lehet. A mérgezésben megbetegedett állatok nem jutnak 

el az állatorvosokig. Ismert hazai eset csak régi szakirodalmi könyvekben van leírva, míg 

külföldön igen jól dokumentált és gazdag ismeretanyag áll rendelkezésre esettanulmányok 

formájában. 

Témaválasztásomat az indokolta, hogy a fennálló napi veszélyek mellett 

tapasztalatom alapján hazánkban a gazdálkodók körében minimális szinten áll a mérgező 

növények ismerete. Ezt a feltételezést szerettem volna megerősíteni mérhető adatokkal. 
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2. SZAKIRODALOM ELEMZÉSE 

 

 

2.1 A hazai gyepek osztályozása 

 

A gyepek több szempont szerint osztályozhatóak: használat, állatfaj hasznosítása, 

talaj vízviszonyainak minősége alapján, valamint eredet alapján: lehet telepített vagy 

ősgyep (BARCSÁK 2004). Ha a hasznosítás a besorolás alapja akkor legelő, rét vagy 

kaszáló lehet az adott gyep. Dolgozatomban az egyszerűség kedvéért mindent legelőként 

szerepeltetek, függetlenül az azon végzett agrotechnikai műveletektől. 

  A gyepek feloszthatók egy másik szempont szerint, a termesztési mód alapján is. Itt 

tradicionális vagy hagyományos termesztés, amikor a termesztés és a hasznosítás csak a 

gyepalkotók természetes hozamára alapozott.  

Ráfordításfüggő a gyepgazdálkodás, amikor a termés előállítást, a hozamot és a 

termesztés agrotechnikáját a gazdasági ráfordítások intenzitása határozza meg. Ezek 

extenzív, félintenzív és intenzív gazdálkodási formaként ismertek.  

Ökológiai alapú, organikus vagy bio a gyepgazdálkodás, amikor a természetes 

ősgyepeken vagy a mesterséges, telepített gyepeken a termés előállításához vagy 

semmilyen, vagy csak természetes alapú és nem ipari eredetű termésfokozókat használnak 

fel. A magyar gyepek nagy többsége megfelel az elvárásoknak és a feltételeknek az öko 

gazdálkodási rendszer bevezetéséhez. A gazdálkodást a vonatkozó EU 2092/91 rendeletben 

foglaltaknak megfelelően nemzetközi szinten is szabályozzák. A magyar ökológiai 

gazdálkodást a 2/2000. (I.18.) FVM–KÖM együttes rendelete és az ezt módosító 82/2002. 

(IX. 4.) FVM–KVVM együttes rendelete szabályozza. A rendelet szerint a szarvasmarha 

félék, a ló, a juh és a kecske takarmányozását, amikor az időjárás és a legelők állapota 

lehetővé teszi, legeltetésre kell alapozni. A napi takarmányadagnak a szárazanyag-tartalom 

arányában, hatvan százalékban szálas, friss vagy szárított tömegtakarmányból vagy silózott 

takarmányból kell állni.  

Természetvédelmi célú gyepfenntartás, amikor a termelési cél nem a takarmány 

előállítása, hanem a védett élőlények élőhelyének biztosítása ősgyepeken, 

gyepgazdálkodási módszerekkel. Legeltetéses hasznosításukra jellemző az őshonos 
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állatfajokkal történő legeltetés és a rendszeres tisztogató jellegű kaszálás. Kaszálóréteken 

pedig a védett madarak költése utáni – általában már júliusra eső – időszakban elvégzett 

szénabetakarítás.  

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program által meghatározott 

gyepgazdálkodás. A programban lévő csaknem valamennyi horizontális és területi 

(zonációs) célprogram érinti a gyepeket (SZEMÁN 2003). 

A mérgező növények szempontjából az ősgyepeket érdemes alaposan vizsgálni, 

hiszen az ősgyepek növényzetét az adott éghajlati és talajviszonyokhoz leginkább 

alkalmazkodó növények társulása jellemzi. A legnagyobb fajgazdagság itt található, ezzel 

párhuzamosan a mérgező növények relatív mennyisége is itt a legnagyobb (SZÉL 1996). 

 

 

2.2 Ősgyepek magyarországi helyzete, növényállományuk, biodiverzitásuk 

 

A gyepek nagy része olyan területen maradt meg eredeti állapotában, ahol igen 

gyenge minőségű a talaj, mely szántóföldi művelésre nem alkalmas, művelése nem áll 

arányban az elérhető hozammal, vagy természetvédelmi oltalom alatt áll. Pontos adatok 

nincsenek arról, hogy ősgyepes területek a teljes gyepterület hány százalékát jelentik ma. 

Az 1. számú táblázat szemléleti a körülbelüli ősgyepes terület nagyságokat. 

 

1. számú táblázat: A NP Igazgatóságok működési területén található védett ill.  
Natura 2000 státuszú gyepek 

Védett és Natura 2000 ha 
Összes védett 256 674 
„Csak” Natura 2000, a védetten kívül 143 173 
Védett + „csak” Natura 2000 összes 399 847 
NP Igazgatóságok vagyonkezelésében 163 262 

Saját vagyonkezelésű gyep, amelynek kaszálása legeltetése szükséges 132 659 

Saját vagyonkezelésű gyep, amelynek kaszálása, legeltetése fölösleges 
(gazdasági vagy élőhelyvédelmi okok) 30 603 

Természetvédelmi civilszervezet vagyonkezelésben lévő védett vagy Natura 
2000 státuszú gyep 2 075 

Forrás: KÁRPÁTI (2006) 
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Magyarország 10 nemzeti parkjában szigorúan be kell tartani a természetvédelmi 

előírásokat, melyek nagyban hozzájárulnak a fajgazdagság fenntartásához. A fajgazdagság 

visszavezethető a nagyon változatos éghajlati és talajtani tényezőkre is. A gyepek 

növényeinek száma 1200-4500 közötti, részben az időjárástól, részben más természeti 

tényezőktől függően. Az átlagos 1300 fajból, 550 gyógyhatású (VINCZEFFY 2005). A 

gyepekben mérgezőnek tekintett növények igen nagy százaléka azonban ipari felhasználás 

esetén gyógynövénynek minősül. Tehát ugyanaz a növény a legelőn lehet mérgező és 

káros, ugyanakkor gyógyszeripari alapanyagként is szolgálhat, és így gyógynövénynek 

minősül. A régi népi állatgyógyászat nem egy olyan növényt használt, amelyet mérgezőnek 

tekintünk – farkasalma vagy a kutyatej fajok, cickafark vagy a fehér zászpa (MÁTRAY 

2005). 

A természetes gyepekben előforduló fajokat az állatok takarmányozása 

szempontjából hasznos- és egyéb növények (gyomok) csoportjába osztjuk. Az egyéb 

növényeket tovább bonthatjuk abszolút és relatív gyomok csoportjára (BARCSÁK-

BASKAY-PRIEGER 1978). A felosztás szerint a mérgező növények az abszolút gyomok 

csoportjába tartoznak, vagyis jelenlétük nem veszélyeztetheti az állatok termelését, 

egészségét. Sok mérgező növény a gazdálkodás szempontjából gyomnak számít, de 

botanikai, ökológiai értelemben nem az. Erőszakos kiirtása (pl. vegyszerezéssel) után 

néhány éven belül újra megjelenik a társulásban. Éppen ezért a legtöbb mérgező növény 

esetén nem érdemes arra törekedni, hogy egyáltalán ne legyen jelen a társulásban. Arra 

viszont a gyepgazdálkodás során törekedni kell, hogy az ilyen fajok borítottsága ne haladja 

meg a néhány százalékot. A legeltetés szakszerű szervezésével és végrehajtásával ez 

esetben még elkerülhetők a növényi mérgezések (TASI 2003). Fel kell hívni a figyelmet 

arra a tényre is, hogy a mérgező növények közül sok védettnek számít, irtásuk akár 

pénzbüntetést is vonhat maga után!  

Fontosak azok a növények is, amelyek nem tekinthetőnek mérgezőnek élettani 

hatásuk alapján, azonban hatóanyagi a tej íz hibáit okozzák, vagy a tejet teszik további 

feldolgozásra alkalmatlanná. Ezeket a növényeket külön alfejezetben tárgyalom. 
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2.3 A mérgező növény fogalma 

 

A klasszikus definíció szerint mérgező az a növény, amely már viszonylag kis 

mennyiségben elfogyasztva is zavart, vagy kórós elváltozást okozhat az egészséges állatok 

szervezetében, termelésében (HARASZTI 1985). 

A növényi mérgezés azoknak a súlyos, kórós elváltozásoknak az összessége, 

melyeket a mérgező hatóanyag tartalmú növényi részek elfogyasztása eredményez 

(KINCSES 2003). 

Nagyon sok olyan növényünk van, amelyeknél ez a szigorú definíció nem 

használható. E növények kis mennyiségben nem rendelkeznek kedvezőtlen biológiai 

hatással, kimondottan az alkalmazás körülményei, és az adott növény aktuális hatóanyag 

tartalma, valamint az állati szervezet kondíciója határozzák meg a toxicitás mértékét.  

A növények kifejthetik káros hatásukat közvetlenül – elhullás – vagy közvetve 

azáltal, hogy a szervezetet legyengítik utat nyitva egyéb fertőző betegségeknek. A 

gazdasági haszonállatoknál nagyon fontos a mérgező növények közvetett hatása az állati 

termelés csökkenése által okozott gazdasági kár miatt. A növények káros, mérgező 

tulajdonsága állandó vagy időleges jellegű is lehet, vagy fejlődésük csak bizonyos 

szakaszában mérgezőek. Vannak olyan növények melynek minden része mérgező, és 

találunk olyanokat, melyeknek csak valamelyik része tartalmaz mérgező anyagokat. 

Az állatok érzékenysége sem egyforma: vannak mérgező növények melyek minden 

fajra mérgezőek és minden esetben megbetegedést vagy elhullást okoznak, és vannak 

olyanok melyek csak bizonyos fajokra veszélyesek.  

 

 

2.4 A mérgező anyagok csoportosítása hatóanyag alapján 

 

A növények betegítő és mérgező hatásukat a bennük lévő vegyi anyagoktól vagy 

azok bomlástermékeikből nyerik. Hagyományosan a növények hatóanyagait még ma is az 

alábbi csoportokba sorolják: alkaloida, glikozida, szaponin, illóolaj, cseranyag, szerves sav 

és anhidridjeik, szervetlen anyag, N-tartalmú mérgező anyag, N-mentes keserűanyag, 

növényi festék, gyanta és gyantaszerű anyag, fitoösztrogén (HARASZTI 1985). 
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Az alkaloidák a növényvilágban eléggé elterjedt mérgező anyagok és általában a 

legsúlyosabb mérgezések okozói.  A csoportba változatos kémiai szerkezetű anyagok 

tartoznak, kb. 7000 féle alkaloid van, melyek mintegy 4000 növényfajban fordulnak elő. 

Valószínű, hogy a virágos növények 10-15%-ában találhatók alkaloidok (TÓTH 2005).  

Bonyolult, többnyire gyűrűs szerkezetű, nitrogén tartalmú vegyületek. Az alkaloidok a 

nitrogén anyagcsere termékei. A kiinduló aminosav alapján csoportosíthatók (lizin-, 

fenilalanin- stb. eredetű alkaloidok).  

A legtöbb növényben sokféle alkaloid található (pl. a vérehulló fecskefű 

tejnedvében 20 féle alkaloid van). A legnagyobb mennyiségben lévőt főalkaloidnak 

nevezzük, a többinek mellékalkaloid (v. társalkaloid) a neve. Ezek sokszor szervenként és 

fejlődési fázisonként eltérő összetételűek és arányúak. Vízben nem, vagy alig oldódnak, de 

alkoholban, éterben már jól oldhatóak. Különböző savakkal alkotott sóik már 

vízoldékonyak. Mérgező hatásuk a koncentráció mellett attól is függ, hogy melyik állat 

fogyasztotta el. A bürök (Conium maculatum) alkaloidja a koniin a melegvérű állatok 

számára méreg, egyes rovarok számára viszont táplálék.  

A glikozidák szilárd, nem illékony, kristályos, szerves vegyületek. A növények 

sejtnedvében találhatók. Ízük rendszerint kesernyés. Sok közöttük a mérgező hatású. 

Főként a növények asszimiláló-, ritkábban tartalék tápanyagot tartalmazó szerveiben 

halmozódnak fel. Nem cukor (aglikon) részből és egy vagy több cukormolekulából állnak. 

Az aglikon alkaloida is lehet, ezek a gliko-alkolidák (szolanin). A vegyület két részét 

összekapcsolhatja oxigénatom, kénatom vagy szénatom. Hatásuk annál erősebb, minél több 

cukormolekulát tartalmaznak.  

A glikozidok csoportosítása az aglikon rész kémiai szerkezete alapján történik, így a 

következőket különböztetik meg: fenolos glikozidok (baktériumok és kórokozó gombák 

fejlődését gátolják, pl: fűz- és nyárfa fajok szalicilsav-származékai), cianogén glikozidok 

(kéksavat szabadítanak fel, ide tartoznak a csonthéjasok magjaiban található amigdalinok, 

melyek főleg gyermekekre mérgezők), kéntartalmú glikozidok (az enzimes hidrolíziskor 

felszabaduló aglikon csípős ízű, felhasználásuk főleg a népi gyógyászatban jellemző, bőrre 

helyezve helyi vérbőséget okoznak, ezért reumás bántalmak gyógyításakor használatosak), 

antraglikozidok (hashajtó hatásúak, a keserűfűfélékben is vannak ilyen anyagok, pl. a 

szulák keserűfű által okozott bélgyulladás),  szívre ható glikozidok (ezek szteránvázas 
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vegyületek, a Digitalis, Helleborus, Adonis fajokban fordulnak elő), iridoid glikozidok 

(hatásuk központi idegrendszert gátló, nyugtató). A glikozidok könnyen hidrolizálnak, 

vízzel érintkezve elbomlanak, ezért bizonyos kezelési eljárások hatására hatásukat vesztik 

(pl. szénakészítés).  

A szaponinok szintén glikozid jellegű, vízben könnyen oldódó anyagok. 

Szagtalanok, ízük csípős és karcoló. Mérgező hatásuk nagyon különböző. A szaponinok a 

növények 70-80%-ában megtalálhatók. Felületaktív anyagok, csökkentik a víz felületi 

feszültségét, vízzel rázva habzanak. Szájon át adagolva a nyálkahártyát izgatják, 

váladéktermelést fokozzák, nagyobb mennyiségben hányást okoznak. Az ép emésztőcsőből 

bomlatlanul alig szívodnak fel. A konkoly szaponinját a bélfal átereszti, tehát ilyen módon 

mérgezést okozhat. Hemolizáló hatásúak, vagyis a vörösvértestekből a festékanyag a 

plazmába áramlik. Ennek hatására gyors elhullást okozhatnak! Közismerten erős 

hemolitikus és felhabzó hatású a termesztett lucerna (Medicago sativa) alfalfa-szaponinja. 

Többségük ingerli a nyálkahártyát, tüsszentést vált ki, poruk köhögési rohamot okozhat. 

Fokozzák más hatóanyagok (gyógyszerek, mérgek) oldékonyságát és felszívódását. 

Különösen a halakra veszélyes mérgek.   

Az illóolajok (terpének, kámforok) kellemes szagú, illékony anyagok, 

szobahőmérsékleten maradéktalanul elpárolognak. Nem egységes anyagok: egy adott 

növény vagy növényi rész vízgőzzel lepárolható, illékony vegyületeinek összessége (20-60 

komponens). Az alapvegyületek szénhidrogének, de az oxigént is tartalmazók 

hatásosabbak. Vízben nem oldódnak, szerves oldószerekben, zsíros olajokban igen, 

folyékony halmazállapotúak, a keletkezés helyén, vagy annak közelében raktározódnak a 

növényben erősen fénytörő cseppek formájában. A növények 30%-ában megtalálhatók, 

0,01-3% mennyiségben. Kiválasztódásuk részben a vizelettel, részben a légutakon át 

történik. Többségük csak helyileg izgató, de vannak kifejezetten mérgezők is. A bőrön 

vérbőséget okoznak (hisztamint szabadítanak fel). Az állatokon vizenyős beszűrődést, 

gyulladást, esetleg bőrelhalást okoznak. Gyógyászati alkalmazhatóságuk sokkal fontosabb, 

mint esetleges mérgező hatásuk.  

Csereanyagok nitrogénmentesek, fanyar ízűek és savanyú kémhatásúak. Kis 

mennyiségben vérzéscsillapítóak, nagy mennyiségben gyomorhurutot okozhatnak.  
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Szerves savak szénhidrátok bomlástermékei. Mérgezést többnyire nem okoznak. 

Felhalmozódási helyük a levelekben és gyümölcsökben van, rendszerint sóik vagy észtereik 

formájában. A szervezet gyorsan lebontja őket, ezért legtöbbször csak gyomor- vagy 

bélhurutot okoznak. Főleg a növények leveleiben és termésében halmozódnak föl. 

Toxikológiailag legjelentősebb az oxálsav.  

Szerves savak anhidridjei a szerves savak vízvesztése folytán keletkeznek. Elég 

gyakran megtalálhatók a növényekben, kutyatej-félék tejnedvében az euforbin-savanhidrid. 

Szervetlen anyagok (hamualkotórészek) ritkán megbetegítő hatásúak. Közülük 

legjelentősebb a kovasav-anhidrid, amely elsősorban a zsurlókban és a savanyúfüvekben 

fordul elő károsító mértékben.  

Nem alkaloid és nem glilkozid jellegű N-tartalmú mérgező anyagok. 

Toxikológiai szempontból mérgező fehérjék (toxalbuminok, lektinek). Erős és gyors hatású 

mérgek. Hőérzékenyek, ezért főzés során elbomlanak. Főleg a hüvelyesek családjára 

jellemzők, pl. akácban a robin, nyers magvakban: bab, borsó, szója, lencse, ricinus magban. 

Mérgező hatásuk oka az, hogy kicsapják a vörösvértesteket. Az izolált lektineket a 

vércsoportok meghatározásánál használják.  

Növényi festékek a flavonok és antociánok is esetenként szintén okozhatnak 

megbetegedést. Szintén a N-mentes glükozidok csoportjába tartoznak. Szinte minden 

növényben megtalálhatók (2000 félét ismerünk). Mérgező hatásukért rendszerint az aglikon 

rész a felelős. A flavonok és flavonszármazékok többnyire sárgásvörös színűek. Az 

antociánok a sejtnedvben fordulnak elő, indikátor természetűek. A legjelentősebb 

képviselőjük a gyógyszerként és festékanyagként használt sáfrány (Crocus sativus), bibéi 

helyileg erősen izgató, abortív hatásúak, nagyobb mennyiségben elhullást okozhatnak. 

Gyantaszerű anyagok nagyobb mennyiségben az emésztőcsatorna gyulladását 

okozhatják. Vízben nem, szerves oldószerekben különböző mértékben oldódnak. 

A növényi ösztrogének az állati szervezetbe jutva hormonhatást fejtenek. Túlzott 

adagokban vagy tartósan etetve káros ösztrogénhatás, ösztrogéntoxikózis alakulhat ki. A 

növények ösztrogéntartalmát a fejlettségi állapotuk befolyásolja. Általában tavasszal 

virágzáskor a legnagyobb, kaszálás után fonnyadás hatására csökken a mennyiségük. 

Leggyakrabban pillagósokban fordulnak elő már káros mennyiségben (Trifolium repens, 

Trifolium pratense) (HARASZTI-BOKORI 1963, TASI 2003). 
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A természetes anyagok származási kapcsolatát csak az újabb keletű biogenetikai 

rendszerezés írja le. Ebben a felosztásban a természetes anyagokat az univerzális 

anyagcsere fő útjai és az ehhez kapcsolódó speciális anyagcsere alapján csoportosítják az 

alábbi felosztás szerint: szacharidok (cukorszármazékok, oligo- és poliszacharidok), 

fenoloidok (cseranyagok, lignin, kumarinok, fenolglikozidok, flavonoidok), poliketidek 

(zsírsav, tetraciklin antibiotikumok, alternatív utak), terpenoidok (mono-, szekvi- és 

diterpén, triterpének és szteroidok, karotinoidok, politerpének) és azotidok (aminosavak, 

ciánglikozidok, mustárglikozidok, alkaloidok) (VÁGUJFALVI 1990).  

A szakdolgozatomban az állati szervezetben kiváltott tünetek alapján tárgyalom a 

mérgezést okozó növényeket. 

 

 

2.5 A növény mérgező anyag tartalmát befolyásoló tényezők 

 

A hatóanyag anyagcseretermék, ezért az anyagcserére ható környezeti tényezők 

hatással lehetnek a hatóanyagok felhalmozódására. Ezért növények mérgező anyag tartalma 

nem állandó. Befolyást gyakorol rá a földrajzi előfordulás, éghajlat, talajösszetétel, 

időjárás, agrotechnikai viszonyok és a fajta vagy változat is. A mérgező anyag tartalom 

korlátozódhat a növény valamelyik szervére, és lehet mérgező az egész növény is. Ez az 

oka annak, hogy ugyanaz a növény az egyik égtájon mérgező, míg máshol nyugodtan 

etethető.  

Nagymértékben befolyásolja az időjárás is a mérgező anyag tartalmat. Esősebb 

időszakban ugyanazon növénynek alacsonyabb lehet az alkaloid tartalma, esetenként a 

felére is csökkenhet. A kilúgozás igen gyors, az első 1-2 órában a teljes mennyiség 70-

80%-a is eltűnhet (HARASZTI 1985). 

A napsütés mértéke, az inszoláció is szabályozza a felhalmozódást. Árnyékos 

helyen általában alacsonyabb az alkaloid tartalom, mint napsütötte helyen. A nappalok és 

éjszakák váltakozásai is befolyásoló hatással bírnak: az alkaloidák nappal ill. délelőtt 

intenzívebben termelődnek, mint éjszaka (HARASZTI 1985). BERNÁTH is megerősíti ezt 

az állítást, hosszúnappalos megvilágítás hatására szignifikánsan több nikotin halmozódik 

fel a dohányban. Ugyanez az összefüggés igaz a hőmérséklet esetén is: magasabb 
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hőmérsékleten csíráztatott dohánynövények nikotintartalma kétszer-háromszor magasabb 

az alacsonyabb hőfokon kelőkénél (BERNÁTH 2000). 

Megfigyelések szerint a talaj összetétele is hatást gyakorol a növény mérgező 

anyagainak mennyiségére. Kimutatták, hogy a szudánifű ciánhidrogén tartalma nagyobb 

nitrogénben gazdag és foszforban szegény talajon valamint száraz évjáratokban 

(SCHUBEL 1939). A növények egy része kifejezetten a savas talajtípust kedveli, míg 

mások a lúgosakat, így a növények ismeretében különösebb talajvizsgálat nélkül is 

megállapítható a talaj kémhatása. Ugyanakkor beszélhetünk még nitrogén-, kálium- és 

foszfátjelző növényekről, ugyanúgy mint kötött vagy laza, homokos talajszerkezetet 

kedvelőkről, illetve talajnedvességet indikáló növényekről (PINKE-PÁL 2005). 

A környezeti tényezőktől függetlenül a mérgező hatás nagymértékben függ még a 

növény fejlettségi állapotától is. Az alkaloid tartalom különösen gyorsan változik 

csírázáskor. Két általánosan jellemző maximumot lehet mérni: a virágzás és a termésérés 

kezdetén, amelyek a fejlődési fázis fokozott anyagcseréjével hozhatók összefüggésbe. Az 

alkaloid tartalmat a növények állománysűrűsége is befolyásolja. Az alkaloidban gazdag 

növények sűrűbb állományban kezdetben gyorsabban és jobban fejlődnek. A későbbi 

fejlődést azonban már a nagyobb tőszám a kis területen már hátráltatja. Ismertes még a 

fajok közötti versengés speciális anyagcsere termékek allelopátiás hatása révén. A 

helleborin, eszkulin és allonin ilyen hatása ismert, a talaj útján gátolja a szomszédos fajok 

növekedését (BERNÁTH 2000). 

Változhat a hatóanyag tartalom tartósítás (szárítás, silózás) hatására is. Az illóolajat 

tartalmazó növényekben szárítással annyira lecsökkenhet, hogy a frissen még mérgező 

növény szárítva már nyugodtan etethető. Az alkaloidok azonban általában még szárítva is 

megtartják mérgező hatásukat. A szárítás technológiája is döntő tényező: gyors szárítással 

általában nagy marad a hatóanyag tartalom. Silózáskor is csökkenhet a növények mérgező 

hatása, a mezei és a mocsári zsurló esetében kimutatták, hogy az akár 50% zsurlót 

tartalmazó siló is etethető. A mérgezőanyag tartalom csak a siló felső rétegeiben csökken, 

míg az alsó rétegekben fokozódik, mert a felső rétegből kioldódó alkaloidák a szilázs alsó 

rétegében halmozódnak föl. A hatóanyag szétáramlása miatt a takarmányszennyeződés 

nagyobb területre is terjedhet, nem koncentrálódik csak a bekerült mérgező növény 

közvetlen közelében. 
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A növények mérgező anyagainak mennyiségét és minőségét néhány esettől 

eltekintve a silózás valószínűleg nem változtatja meg döntő mértékben, ezért mérgező, az 

állatra veszélyes növényeket silózni nem szabad! ((HARASZTI-BOKORI 1963) 

 

 

2.6 Növényi mérgezések csoportosítása a kiváltott tünetek alapján 

 

A hatóanyagok csoportosíthatók a kiváltott hatás alapján is: központi idegrendszerre 

ható (bénító vagy izgató), központi idegrendszerre és az emésztésre és szívre egyszerre 

ható, központi idegrendszert bénító az emésztőrendszerre és szívre ható, főként az 

emésztőcsatornára ható, májkárosító, légző- és emésztőszervek gyulladását kiváltó, 

fulladást okozó, nitrát-nitrit mérgezést okozó, szívműködés és véralvadás zavarát okozó, 

sóforgalmi zavarokat okozó és fényérzékenyítő növények (VETTER 1999). 

A növényi mérgezések tünetei a méreg mennyisége, milyensége, támadáspontja az 

állat faja szerint változnak. A klinikai tünetek szinte sohasem korlátozódnak egy szervre 

vagy szervrendszerre, hanem általában a tünetek bonyolult kombinációját produkálják, 

ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy az adott betegség vagy elhullás valójában növényi 

mérgezés következménye. 

Központi idegrendszerre ható idegmérgekként elsősorban az alkaloidok, glikozidok 

és szaponinok említhetők. Ezek mind erős hatású anyagok, ezért a betegség általában gyors 

lefolyású, nincs hosszú lappangási idő, és a tünetek kialakulását követően nem sok idő 

marad a beavatkozásra. Az idegrendszeri tünetek gyakran a beteg állat elhullásával 

végződnek (pl. a légzőizmok bénulása miatt). Az idegmérgek közül a legveszélyesebbek 

azok, amelyek mind a friss növényben, mind pedig a lekaszált és tartósított növényben 

megtartják mérgező hatásukat. Ilyenek az alkaloidok (TASI 2003). 

A mérgező növények közül a kiválasztás fő szempontja az volt, hogy a gyepről 

származó takarmányok (zöldfű, széna, szilázs, ill. szenázs) etethetőségét mennyire zavarja, 

az állatokat mennyire veszélyezteti az adott faj, valamint milyen gyakran fordul elő, 

mennyire gyakori a gyepekben. Ez alapján az egyes tüneteket okozó növények 

ismertetésnél mindig feltüntetem, hogy a felsorolásból melyik faj hiányzik és miért, bár a 

szakirodalom említést tesz róla. Felsorolom azokat a fajokat is, melyek nem a gyepeken 
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élnek, de a parlagok, erdőszélek, vágások és a tanyaudvarok takarító legeltetése miatt 

fontosak. 

Különbséget kell tenni az adott növény veszélyessége miatt is. Megkülönböztetünk 

erősen mérgező növényt, amely általában nagy valószínűséggel elhullást okoz, és a csak 

enyhébb lefolyású megbetegedést okozó fajokat. A szakdolgozatban a kifejezetten erős 

hatású, mérgező és a súlyos megbetegedést okozó növényeket tárgyalom, illetve azokat, 

amelyek a legelő állat tejében kiválasztódó méreganyagokkal továbbadhatják a mérgezést 

szopós állatnak, vagy a tejet elfogyasztó embernek. 

Természetesen a mérgező növények csoportosítására sokféle szempont létezik 

(növényrendszertani besorolás, méreganyag típusa kémiai szerkezet szerinti besorolás), de 

legtöbben az okozott tünetek alapján csoportosítják a növényeket (VETTER 2005). 

A megbetegedéseket kiváltó növényeket tünetcsoportok szerint táblázatokban 

foglaltam össze, melyeknek alapjául VETTER (1999) közleménye szolgált. A táblázatokat 

kiegészítettem olyan növényekkel (HARASZTI 1985, HARASZTI-KALMÁR 1972 

nyomán), melyeknél a mérgezés a tünetei megegyeznek, de VETTER szakirodalmában 

nem tesz említést róluk. Valamennyi táblázatra vonatkozóan a pontos hatóanyagokat és 

mennyiségeket TÓTH 2005, HARASZTI-BOKORI 1963, HARASZTI-KALMÁR 1972 

szakirodalmából vettem át. A fenti szakirodalmak azonban hiányosan tárgyalják, hogy az 

adott növény veszélyes-e a kecskére, így az idevágó adatokat BENYOVSZKY 

közleményéből pótoltam.  

 

 

2.6.1 A legelők központi idegrendszert izgató hatású mérgező növényei 

 

A központi idegrendszer izgalmára, károsodására utaló jellegzetes tünetek az 

ingerlékenység fokozódása vagy csökkenése, sokszor tompultság, aluszékonyság, 

tudatzavar, izomrángás vagy általános izomremegés. A növények elfogyasztása után a 

testhőmérséklet csökken, erős nyálzás vagy izzadás következik be, pupillatágulat figyelhető 

meg.  

A legelők központi idegrendszert izgató hatású mérgező növényeit a 2. számú 

táblázatban foglaltam össze. A legveszélyesebb közülük talán a csattanó maszlag, 
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gyakorlatilag bárhol felbukkanhat, ellenáll a szelektív gyomirtó szereknek. A 2. számú 

táblázatból hiányzik az ádáz (Aethusa cynapium), mivel ugyan mérgező hatású, de az íze 

miatt gyakorlatilag nem fordul elő mérgezés (az állatok nem legelik le). 

 

2. számú táblázat: A legelők központi idegrendszert izgató hatású mérgező növényei 
Magyar/latin 
növény név 

család 

Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra 
hat 

Mérgező 
szerv 

Csattanó maszlag 
DATURA 
STRAMONIUM L. 
Solanaceae -
burgonyafélék      

nitrogénben, 
humuszban 
gazdag talajon, 
gyomtárulások, 
parlagok 

fő alkaloidok: hioszcia-
min, atropin, szkopola-
min 0,2-0,6%-ban, 
fiatal növényben 
szkopolamin túlsúly 
van, mellék alkaloidok: 
apoatropin, nikotin 

ló, szarvasmarha 
(1-1,5 kg friss 
növény), juh és 
kecske, elhullás 5-8 
óra múlva, a kény-
szervágott állat 
húsa is mérgező! 

minden 
része, 
különösen a 
levelek, 
magok 

Bolondító beléndek                              
HYOSCYAMUS 
NIGER L. 
Solanaceae - 
burgonyafélék 

gyomtársulások, 
nitrogénben 
gazdag helyek, 
szántóföldek 
szélein, 
települések 

tartalmaz 0,03-0,25% 
összalkaloidot: 
hioszciamin, 
szkopolamin  (1,2:1) 
atropin, apoatropin, 
kuszkhigrin 

szarvasmarha  és  
ló, elhullást okoz 

minden ré-
szében, külö-
nösen a gyö-
kérben és a 
magvakban, 
szárítva is 
mérgező 

Nadragulya                                    
ATROPA 
BALLADONNA L. 
Solanaceae - 
burgonyafélék 

erdei vágások, 
erdőszélek, 
irtások, hűvö-
sebb nedvesebb 
helyeken töme-
gesen is 
előfordulhat. 

0,2-0,6% összalkaloid 
tartalom, fő alkaloidok: 
hioszciamin (98%), 
szkopolamin, fiatal 
növényben 
szkopolamin túlsúly 
van, mellék-alkaloid: 
balladonin 

ló (120-180 g 
száraz levél), 
szarvasmarha (60-
80 g szárított levél) 
a letális adag, juh 
és kecske igen 
nagy adagot  (750 
g) is kibír 

minden 
részében 
tartalmaz 
mérgező 
anyagot, 
legtöbbet a 
mag 

Vízi mételykóró                             
QENANTHE 
AQUATICA LAM.                
Apiaceae - 
ernyősvirágzatúak 

álló és 
folyóvizek, 
csatornák, ártéri 
erdők, lápok, 
mocsárrétek 

önantotoxint tartalmaz, 
termése pedig illóolajat: 
fellandrén, fellandral, 
falkarion 

szarvasmarha, ló  
juh, elhullás 24 
már órán belül  

minden 
része, 
szárítva sem 
bomlik el 

Csikófark                                     
EPHEDRA 
DISTACHYA L. 
Ephedraceae - 
csikófarkfélék 

homok puszták, 
mészkő ill. 
dolomitszikla 
gyepek, homoki 
legelőkön fordul 
elő 

alkaloid összmennyiség 
elérheti a 2%-ot, 
melyből a fő hatóanyag 
az efedrin 40-90%-ot 
tesz ki 

valamennyi 
állatfajra betegítő 
hatású, elhullás is 
bekövetkezhet 

minden része 

Csomorika                                      
CICUTA VIROSA L.               
Apiaceae - 
ernyősvirágzatúak 

mocsarak, árkok, 
nedves területek 

0,2% cikutoxin frissen, 
gyökértörzsben 0,1-
0,35% felladren, 
termésében 1,2% cimol 
és kuminaldehid 

ló 500 g,  
szarvasmarha  
250 g, juh 60-80 g 
szárított levél a 
letális adag, 
elhullás 1 órán 
belül 

minden 
része, főleg a 
gyökere, 
szárítva is 
mérgező 
hatású 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
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2.6.2. A legelők központi idegrendszert nyugtató, bénító hatású mérgező növényei 

 

Más növények hatóanyagai a központi idegrendszer bénulását idézik elő. Előbb 

nyugtató, majd bénító hatást mutatnak, ezért tompultság, bizonytalan mozgás, az állat előtt 

álló akadályok fel nem ismerése, aluszékonyság, tántorgás, bénulás (részleges, esetleg 

általános) jelei láthatók a beteg állatokon. Előfordulhat erős nyálzás, izzadás, pupillatágulat 

– vagy szűkület, esetleg szemremegés. A tünetek az elfogyasztott növényben lévő 

méreganyag mennyiségétől függően esetenként gyorsan (pl. pipacsmérgezéskor) 

jelentkeznek, máskor viszont (pl. zsurlómérgezéskor) csak órák, esetleg napok vagy hetek 

múlva (VETTER 1999). Az ebbe a csoportba tartozó foltos bürök mérgezés még az 

utódokra is kihat: mérsékelt mennyiségben felvett foltos bürök vemhes anyajuhok vetélését 

és torz, deformált lábközépízületű bárányok ellését okozhatja (HORVÁTH 2006). A 

növényeket a 3. számú táblázatban foglaltam össze. Nem került bemutatásra a piros 

kenderkefű (Galeopsis ladanum), mivel csak speciális esetben okoz megbetegedést 

(HARASZTI 1985), amely manapság már nem jellemző. 
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3. számú táblázat: A legelők központi idegrendszert nyugtató, bénító hatású mérgező 
növényei 

Magyar/latin növény név 
család 

Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra 
hat 

Mérgező szerv 

Pipacs, Bujdosó mák 
PAPAVER RHOEAS L.  
PAPAVER DUBIUM L. 
Papaveraceae - mákfélék 

szántók, 
parlagok, 
gyomtársulás 

alkaloidok: röadin 
A, D és E, röadinsav 

valamennyi faj, 
10-20 kg-nyi 
mennyiség kell a 
tünetek 
kialakulásához 

tejnedvet 
tartalmazó részek, 
zölden és szárítva 
is mérgező 

Vérehulló fecskefű 
CHELIDONIUM MAJUS L. 
Papaveraceae - mákfélék 

humuszban 
gazdagabb 
talaj, erdei 
vágások, utak 
mentén 

herba 0,1-0,6%, a 
gyökér 0,6-1,2% 
alkaloid keveréket 
tartalmaz: kelidonin, 
szangvinarin,  

valamennyi 
állatfajra betegítő 
hatású 

tejnedvet 
tartalmazó részek, 
szárítva a mérgező 
hatás csökken 

Foltos bürök 
CONIUM MACULATUM L.  
Apiaceae - ernyősvirágzatúak 

gyomtársulás 
N-ben gazdag 
helyek, 
állattartó 
telepek 

alkaloid: koniin, 
konhidrin 0,3-3,0% 

szarvasmarha igen 
érzékeny 
5-16g friss 
növény/ttkg, 
kecske és a juh 
kevésbé érzékeny 

már néhány levél 
vagy termés elfo-
gyasztása is 
letális, a termés 
gazdag alkaloi-
dokban, szénája is 
mérgező hatású 

Bódító baraboly 
CHAEROPHYLLUM 
TEMULUM L.  
Apiaceae - ernyősvirágzatúak 

ligetek, 
árnyas erdők 

kerofillin alkaloida szarvasmarha és 
juh megbeteg-
szik, ritkán vég-
ződik elhullással 

a növény minden 
része, különösen a 
magvak 

Saspáfrány 
PTERIDIUM AQUILINUM 
KUHN. 
Hypolepidaceae - 
saspáfrányfélék 

ősgyepek, 
homoki- és 
erdő társulá- 
sok gyom-
növénye 

B1 vitamint bontó 
tiamináz enzim, 
kevés ciánglikozid 

szarvasmarha és 
ló, 2-8 hétig tartó 
nagy mennyiség 
szükséges a 
tünetek 
kialakulásához 
(100-200 kg) 

zöld növényi 
részek, lovakon 
leírtak elhullást 30 
nap után  

Mocsári zsurló, Mezei zsurló 
EQUISETUM PALUSTRE L. 
EQUISETUM ARVANSE L. 
Equisetaceae - zsurlófélék 

mocsárrétek, 
savanyú 
talajú 
legelők, 
szántók 

B1 vitamint bontó 
tiamináz enzim, 
kovasav-anhidrid, 
palustrin alkaloid 
kovasav 5,2-7,8% 

szarvasmarha, ló, 
juh, tartósan etetve 
(40-90 nap) vagy 
rövid idő alatt 
nagy mennyiség 
okoz tüneteket 
vagy elhullást 

minden része, 
nagy 
mennyiségben (5-
10% felett) erősen 
rontja a széna 
minőségét 

Szédítő vadóc, Lenvadóc 
LOLIUM TEMULENTUM L. 
LOLIUM REMOTUM L. 
Gramineceae - pázsitfűfélék 

vetések, 
parlagok 

temulin alkaloid 
mellett loliin 
glükozid szárában 
8% kovasav 

valamennyi 
állatfaj, 
elsősorban 
takarmányvetés 
közé keveredve, 
elhullást okoz 

a mérgező adag 
0,3-2,0 kg között 
változik,  

Keszeg saláta 
LACTUCA SERRIOLA L.  
Asteraceae - 
fészkesvirágzatúak 

ősgyepek, 
szántóföld, 
gyomtársulás 

a tejnedvben 0,3% 
lektucin keserű-
anyag, laktukopikrin 
alkaloid 

juhoknál nagyobb 
mennyiség 
bénulást okoz 

a növény minden 
része 

Szegletes lednek 
LATHYRUS SATIVUS L. 
Fabaceae - pillangósvirágúak  

ősgyepek, 
vetések 

betain és latirin 
amidszerű anyagok, 
magvakon gombák 

ló, juh és 
szarvasmarha 
betegszik meg 

több hetes etetés 
után 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 

 



 20 

2.6.3 A központi idegrendszert izgató, a szívre, az emésztőrendszerre és a 

vizeletkiválasztó rendszerre ható növények 

 

Nagy csoportot jelentenek a komplex mérgezést okozó növények, mivel nem egy 

kifejezett (pl. idegrendszeri) tünetben nyilvánul meg a mérgezés, hanem egyidejűleg 

okozzák a központi idegrendszer izgalmát vagy bénulását és ezzel együttesen hatnak a 

szívre, az emésztőrendszerre és a vizeletkiválasztó rendszerre is. A mérgezés először  

idegrendszeri tünetekben nyilvánul meg: izgatottság, görcsök, imbolygó járás esetleg 

hányás figyelhető meg. Ezt követően nagyfokú tompultság, aluszékonyság, mozgáskészség 

hiánya, bódult állapot esetleg bénulás következik. Az illóolajok helyi izgató hatására a 

gyomor- és bélcsatorna nyálkahártyájának izgalma, hányás, hasmenés majd gyomor- és 

bélgyulladás jön létre. A medencei szervek, elsősorban a méh és a vizeletkiválasztó szervek 

izgalmára nagyfokú bővérűség következik be, gyakran elvetélés történik. Ingerlik, majd 

bénítják a szívműködést is, végül a szervezetből való kiürüléskor vesegyulladás vagy 

nagyfokú légzési nehézség, tüdőtágulat fejlődhet ki.  

A központi idegrendszert izgató, a szívre, az emésztőrendszerre és a 

vizeletkiválasztó rendszerre ható növényeket a 4. számú táblázat foglalja össze. A 4. számú 

táblázatból kihagytam a vörös fenyőt (Larix decidua) és a nyugati tuját (Thuja occidentalis) 

mivel nem a legelők jellegzetes növényei (HARASZTI 1985). 
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4. számú táblázat: A központi idegrendszert izgató, a szívre, az emésztőrendszerre és 
a vizeletkiválasztó rendszerre ható növények 

Magyar/latin növény név 
család 

Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra 
hat 

Mérgező szerv 

Közönséges boróka 
Juniperus communis L. 
CUPRESSACEAE - Ciprusfélék 

buckahomoki 
legelők, meszes 
domboldalak az 
Alföld őshonos 
fenyőfélesége 

illó olaj 0,5-
2,5%, 
diterpének, 
flavonoidok 

minden fajra bete-
gítő hatású, de  
elhullást ritkán  
okoz, lovak és 
kecskék legelik le 

tobozbogyó 

Boglárka fajok 
RANUNCULUS SPP. 
Ranunculaceae - boglárkafélék 

nedves rétek, 
kaszálok,  

ranunkulin 
glikozid, 
protoanemonin 

minden állatfajt 
megbetegít, 
elhullás 1-2 órán 
belül bekövetkezik 

minden része, 
szárítva a mérgező 
hatás csökken, 
meg is szűnhet 

Mocsári gólyahír  
CALTHA PALUSTRIS L. 
Ranunculaceae - boglárkafélék  

nedves rétek, 
mocsarak, 
savanyú talajok, 
patakok mentén 

ranunkulin és 
helleborin 
glikozid 

minden fajra 
betegítő hatású 

minden része fő-
ként virágzáskor, 
szárítva sem 
veszíti el a hatását 

Réti csillaghúr 
STELLARIA GRAMINEA L. 
Caryophyllaceae - szegfűfélék 

ősgyepek, 
mocsárrétek 

pontosan nem 
ismert szaponin 
jellegű anyag 

lónál és szarvas-
marhánál megbe-
tegedést okoz, 
ritka az elhullás 

minden része, 
szárítva is 
mérgező hatású 

Bodzafajok 
SAMBUCUS SPP. 
Caprifoliaceae - bodzafélék 

ősgyepek, 
erdőszélek 

szaponin, 
cseranyag és 
szambunigrin 
glikozida 

ló, juh és 
szarvasmarha 
betegszik meg 

minden része, 
főként az éretlen 
termése és friss 
hajtásai  

Réti iszalag 
CLEMATIS INTEGRIFOLIA 
L. 
Ranunculaceae - boglárkafélék 

árterek, 
vízpartok, 
erdőszélek 

klematin alka-
loida, a leve-
lekben kámfor-
szerű anyag 

szarvasmarha, juh, 
nagyobb adag 
esetén betegszik 
meg 

gyökerek alkalo-
idát tartalmaznak, 
hatása szárítva 
csökken 

Sziki üröm  
ARTEMISIA MARITIMA L. 
Asteraceae - fészkesvirágzatúak 

szikes legelők minden részé-
ben illó olaj 
ebben artemizin 
és szantonin 
keserűanyag 

juh és ló, nagy 
adagtól 
megbetegszik és 
súlyos esetben 2-3 
órán belül elhullik 

minden része 
mérgező, szárítva 
is mérgező 
 

Erdei szellőrózsa 
ANEMONE SILVESTRIS L. 
Ranunculaceae - boglárkafélék 

erdőszélek, 
erdők 

anemonol -
kámforszerű 
anyag 

szarvasmarha, juh 
kora tavaszi 
legelőkön, elhullás 
is lehetséges 

zöld részek, friss 
állapotban erősen 
mérgező, szárítva 
veszít hatásából 

Méreggyilok  
CYNANCHUM 
VINCETXICUM (L.) PERS. 
Asclepiadaceae - 
selyemkórófélék 

rétek, erdős-
bokros legelők, 
homokpusztá-
kon nagyobb 
tömegben él 

vincetoxin, 
aszklepiadin 
glikozida 

szarvasmarha, 
juhokat már 100 g 
zöld növény 
megmérgezheti, 
lassú kifejlődés  

egész növény, 
legnagyobb 
mennyiségben a 
gyökér 

Gilisztaűző varádics  
CHRYSANTHEMUM 
VULGARE L. 
Asteraceae - fészkesvirágzatúak 

erdőszélek, 
ártéri legelők, 
erdőszélek 

illó olajat 
tartalmaz és 
ebben 0,1-0,3% 
tujont (70%) 

szarvasmarha és 
juh, nagy adagtól 
betegszenek meg, 
akár elhullás is 

levelek és virágzat 

Csikorgófű  
GRATIOLA OFFICINALIS L. 
Scrophulariaceae - tátogatók 

mocsár- és 
láprétek, 
szikesek, 
legelők 

granicolin 
glikozida és 
graciotoxin  

szarvasmarhák és 
a juhok megbete-
gedése a gyako-
ribb, akár elhullás 

minden része 
különösen a 
hajtások 

Selyemkóró 
ASCLEPIAS SYRIACA L. 
Asclepiadaceae - 
selyemkórófélék 

homoktalajok és 
árterek 

aszklepiadin és 
vincetoxin 
glikozid, 
keserűanyag 

szarvasmarha és 
kecske, elhullással 
végződhet 

tejnedv, levelek és 
a szár 
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Medvetalp 
HERACLEUM 
SPHONDYLIUM L. 
Apiaceae - ernyősvirágzatúak 

erdőaljak, 
vágások, 
vízfolyások 
mentén 

hexil-acetát, 
oktil-acetát és 
illóolaj, 
furokumarin 

szarvasmarha, 
elhullást nem 
okoz, de 
nagymértékű 
bőrgyulladást igen 

minden része 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
 

 

2.6.4. A központi idegrendszert bénító, a szívre és az emésztőrendszerre ható 

növények 

 

Az 5. számú táblázat összefoglalásából hiányzik a fürtös zanót (Cytsus nigricans), 

fagyöngy (Viscum album) és a szerbtövis (Xathium italicum) (HARASZTI 1985). VETTER 

még ebbe a csoportba sorolja a sóskaborbolyát (Berberis vulgaris), az aranyesőt (Laburnum 

anagyroides), a kapotnyakat (Asarum eoropaeum), a dohányt (Nicotiana tabacum) és a 

borostyánt (Hedera helix), melyeket szintén elhagytam, mint nem jellemzően a legelőn 

található növényt. Az ebbe a csoportba tartozó farkasalmát – minden ellenkező 

vélekedéssel szemben – a lovak szívesen elfogyasztják. Egy héten keresztül tartó etetése 

már elhullást indukálhat, de kialakulhat savós-patairha gyulladás is. A takarmány 

megvonását követően a gyógyulás igen lassú (HORVÁTH 2003). 
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5. számú táblázat: A központi idegrendszert bénító, a szívre és az emésztőrendszerre 
ható növények 

Magyar/latin növény név 
család 

Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező szerv 

Közönséges farkasalma 
ARISTOLOCHIA 
CLEMATITIS L.  
Aristolochiaceae - 
farkasalmafélék 

utak szélén, 
szántók, 
árterek 

N-tartalmú 
arisztolochiasav 
és klematidin 
keserűanyag 

lónál 25-30%-os 
takarmány 
szennyezettség 
elhullást okozhat, 
szarvasmarha 

növény minden 
része 

Farkasölő sisakvirág 
ACONITUM VULPARIA 
Rchb. 
Ranunculaceae - 
boglárkafélék 

ősgyepek, 
erdőaljak 
 

akonitin alkaloid, 
gumókban 0,2-
1,5%, levelekben 
0,1-1,0% 

valamennyi állatfaj, 
elhullás 6-8 órán 
belül, letális adag 
0,02-0,05 mg/ttkg 
tiszta készítmény 

levelek és gumók, 
főként a szénát 
szennyezheti 

Nagy aranka 
CUSCUTA CAMPESTRIS L. 
Convolvulaceae - szulákfélék 

termesztett és 
vadon élő 
növényekre 
kúszva 

konvolvulin 
alkaloida 

ló, szarvasmarha, 50-
60%-ban szeny-
nyezett takarmány 
etetésekor 

zölden és szárítva 
egyaránt 
megbetegíti az 
állatokat 

Fehér zászpa 
VERATRUM ALBUM L.  
Liliaceae - liliomfélék 

láprétek, 
erdők széle, 
legelők 

0,2-1,0% alka-
loid tartalom 
főként protover-
atrin és germerin 

minden állatfajra 
betegítő hatású, 
súlyos esetben 
elhullás 1 napon belül 

minden része, 
szárítva és silózva is 
mérgező, a szilázst 
is tönkreteszi 

Őszi kikerics 
COLCHICUM 
AUTUMNALE L. 
Liliaceae - liliomfélék 

rétek, hegyi 
kaszálók 

kolchicin alka-
loid, mérgező 
hatás nyár elején, 
a legnagyobb 

valamennyi állatfajra 
mérgező, elhullás 1-3 
napon belül,  
1 mg kolhicin/ttkg a 
letális dózis 

a növény minden 
része zölden és 
szárítva is 

Közönséges gyújtoványfű 
LINARIA VULGARIS Mill. 
Scrophulariaceae - tátogatók 

legelők, 
lucernások 

linarin és 
linarozin glikozid 

szarvasmarha nagy 
mennyiségű növényi 
rész elfogyasztása 
után betegszik meg 

levelek és a szár 

Csörgő kakascímer 
RHINANTHUS MINOR L. 
Scrophulariaceae - tátogatók 

vizes rétek 1-1,1% rinantin 
glikozida 

szarvasmarha és ló 
betegszik meg, súlyos 
esetben légzésbénulás 
miatt elhullás is 
bekövetkezhet 

hajtások, fiatal 
növények 

Mezei szarkaláb 
CONSOLIDA REGALIS S.F. 
Gray 
Ranunculaceae - 
boglárkafélék 

szántóföldek, 
legelők 

kalkatrippin, 
delszoin és 
delkozin 
alkaloida, 
delfinin 
glikoalkaloida 

ló, szarvasmarha, 
fokozottan érzékeny, 
juh és a kecske 
kevésbé, nagyobb 
mennyiségnél elhullás 
is bekövetkezhet 

a növény szára, 
magja és levele 

Tiszafa 
TAXUS BACCHATA L. 
Taxaceae - tiszafafélék 

Bakonyban 
őshonos 

taxin alkaloid, 
taxifillin 
ciánglikozid, 

minden állatfajra 
mérgező, az elhullást 
okozó adag 1,6-2 
g/ttkg hatóanyag, 
vagy 150-500 g friss 
levél 

minden része kivéve 
a magköpeny 

Fekete nadálytő 
SYMPHYTUM 
OFFICINALE L. 
Boraginaceae - érdeslevelűek 

nedves rétek, 
árterek 

pirrolizidin 
alkaloid, 
allantoin  

ló, igen nagy 
mennyiségű 20-25 kg 
növényi rész tartós 1-
2 hetes etetésekor 
betegszik meg 

minden része 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
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2.6.5. Emésztőcsatorna megbetegedéseit okozó növények 

 
Az elsősorban az emésztőcsatorna megbetegedéseit okozó növények már a szájba 

kerülve erőteljes tüneteket okoznak: a nyálkahártyán már létrehozhatnak hurutot, 

vérzéseket és elhalást. Erős nyálzás, fekélyképződés, rágási zavarok és szájbűz 

tapasztalható. A leggyakoribb tünetek: émelygés, öklendezés, hányás, kérődzési zavarok, 

kólikás tünetek, hasi fájdalmak, erjedt, bűzös szagú, nyálkás vagy véres, híg bélsár ürítése, 

bélsárpangás, felfúvódás. A méreganyag a gyomor- és bélnyálkahártyára közvetlenül is 

kifejtheti hatását, de úgy is károsíthat, hogy a szervezetben más szervek károsodása miatt 

felhalmozott káros anyagforgalmi termékek sértik a gyomor- és bélcsatorna nyálkahártyáját 

(HARASZTI 1985). Az emésztőcsatorna megbetegedéseit okozó növényeket az 6. számú 

táblázatban tüntettem fel, melyben nem szerepelnek a tölgy fajok (Quercus spp.) 

(HARASZTI 1985), mint nem legelőn található növények, viszont az akác (Robinia 

pseudoacacia) (VETTER 1999) bekerült az elemzésbe, mivel árnyékoló, határoló 

növényként előszeretettel telepítik lovardákba. 
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6. számú táblázat: Emésztőcsatorna megbetegedéseit okozó növények 
Magyar/latin növény név 

család 
Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező szerv 

Kutyatej fajok 
EUPHORBIA SPP. 
Euphorbiaceae - kutyatejfélék 

száraz 
legelők, 
leromlott 
gyepek 

N-mentes 
euforbon lakton, 
euforbin  
savanhidrid 

minden állatfajra 
mérgező, súlyos 
esetben elhullás 2-3 
napon belül  

tejnedv, szárítva is 
mérgező 

Fekete csucsor 
SOLANUM NIGRUM L.  
Solanaceae - burgonyafélék 

legelők és 
útszélek, 
ruderális 
területek 

szolanin, 
szolaszolin, 
szolamargin 

szarvasmarha, juh,  
ló, nagy adagnál  
elhullás is 
bekövetkezhet 

szár, levél és éretlen 
termés 

Libapimpó 
POTENTILLA ANSERINA 
L. 
Rosaceae - rózsafélék 

vizes legelők, 
savanyú 
talajok, rétek, 
árkok széle 

20-25% 
cseranyag és 
quercitrin 
flavonglikozid 

ló, 25%-ban szeny-
nyezett takarmány 
esetén megbetegszik 
és elhullik 

zöld részek 

Erdei szélfű, Egynyári szélfű 
MERCURIALIS PERENNIS 
L. és M. ANNUA L.  
Euphorbiaceae - kutyatejfélék 

ligeterdő, 
szántók, 
erdei legelők 

metilamin, 
trimetilamin, 
illóolaj és 
szaponin 1-2% 

ló, szarvasmarha 
már 2 kg-nyi 
mennyiségtől meg-
betegszik, súlyos 
esetben elhullás (4-
5%-ban), kecske és 
a juh is fogékony 

minden része 

Apró szulák 
CONVOLVULUS 
ARVENSIS L. 
Convolvulaceae - szulákfélék 

vízpart, 
szántó, vetés 

konvolvulin 
glikozida 

ló, 20-25 kg-nyi 
mennyiség elhullást 
okoz, juh és szarvas-
marha is fogékony 

gyökértörzs 

Görcsös görvélyfű 
SCROPHULARIA NODOSA 
L. 
Scrophulariaceae - tátogatók 

nyirkos, 
nedves rétek 
és legelők, 
folyópartok, 
erdők 

szaponin, 
diozmin és 
heszperidin 
glikozidák 

szarvasmarha és 
juh, súlyos esetben 
elhullás is 
bekövetkezhet 

minden része 

Kontyvirág 
ARUM MACULATUM L. 
Araceae - kontyvirágfélék 

nyirkos 
erdőaljak, 
cserjések 

aroin, szaponin, 
oxalát, 
ciánglikozid 

ló és szarvasmarha 
elhullását okozta, az 
elhullott állat húsa is 
mérgező! 

zöld növényi részek, 
különösen a gumók 
és a termés 

Pokolvar libatop 
CHENOPODIUM 
HYBRIDUM L. 
Chenpodiaceae - libatopfélék 

utak mentén, 
parlagokon 

kenopodin 
alkaloida, 
szaponon és 
keserűanyag 

szarvasmarhánál 
okoz 
megbetegedést, 
olykor elhullást 

zöld növényi részek 

Szőrős disznóparéj 
AMARANTHUS 
RETROFLEXUS L. 
Amaranthaceae - amarántfélék 

parlagok, 
homokos 
vidékek 

kálium-nitrát szarvasmarhánál 
nagy mennyiségnél 
letális, a mérgezést 
túlélt állatok króni-
kus veseműködési 
zavarokban 
szenvednek 

érett, magvas zöld 
részek 

Akác 
ROBINIA PSEUDOACACIA 
L. 
Fabaceae -  
pillangósvirágúak 

az ország 
egész terültén 
bárhol 
előfordulhat 

robin és phasin 
toxalbumin, 
syringin glikozid, 
asparagin, 
robinin és robitin 
flavonglikozid  

elsősorban lovak, 
elhullást okoz már 
250-300 g kéreg 
vagy fiatal 
hajtásrész 
elfogyasztása 

a fa minden része 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
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2.6.6. Májkárosodást előidéző növények 

 

A máj az anyagcsere forgalomban betöltött szerepe miatt érhetően gyakran 

betegszik meg a növényi mérgezések kapcsán. Ez létrejöhet közvetlenül a májra ható és 

közvetve a májat károsító növényi mérgek miatt. A máj károsodására utaló tünetek a 

májtájék fájdalmassága, a májtompulat alakjának vagy nagyságának megváltozása, és az 

ezeket kísérő sárgaság. A máj károsodását előidéző növényeket a 7. számú táblázatban 

foglaltam össze. Itt kiemelném a jakabnapi aggófüvet, melyre a lovak fokozottan 

érzékenyek. A fő tünet a fizikai teljesítőképesség csökkenése, bágyadtság, levertség, 

környezeti ingerekkel szembeni közömbösség gyakran ingerlékenységgel párosulva 

(HORVÁTH 2003). 

 

7. számú táblázat: Májkárosodást előidéző növények 
Növény neve 
magyar/latin 

család 

Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező szerv 

Jakabnapi aggófű 
SENECIO 
JACOBAEA L. 
Asteraceae - 
fészkesvirágzatúak 

ősgyep legelőkön, 
erdőszélek, kaszálók 

szenecin és 
szenecionin 
alkaloida összesen 
0,5% 

ló és szarvasmarha, 
ritkábban juh 
betegszik meg, 
elhullás 1-2 héten 
belül 

zöld részek, szárítva 
a mérgező hatás 
kumulálódik 

Aranyvessző fajok 
SOLIDAGO 
VIRGA-AUREA L. 
S. CANADENSIS 
L. 
Asteracea - 
fészkesvirágzatúak 

erdőaljak, 
dombvidéki legelők, 
irtásokon és homoki 
rétek 

szaponin, cseranyag 
és illóolaj 0,12-
0,15%-ban, nitrát 
felhalmozó 
növények is egyben 

szarvasmarha, a  
betegség kifejlődése 
lassú, akár 2-3 hó-
napig is eltart, 
súlyos esetben 
elhullás is 
bekövetkezhet 

az egész növény 

Európai kunkor 
HELIOTROPIUM 
EUROPAEUM L. 
Boraginaceae - 
érdeslevelűek 

kapásnövények 
között 

heliotrin és 
laziokarpin 
alkaloida 

szarvasmarha és juh 
betegség lassan 
fejlődik ki, 
elhullás 3-5 hét 
múlva lehetséges 

zöld növényi részek, 
magvak 

Csillagfürt fajok 
LUPINUS SPP. 
Fabaceae -  
pillangósvirágúak 

erdei fajok lupinin, lupalin, 
lupinidin 0,25-0,8% 
alkaloida tartalom 
(termesztett 0,05%) 

juh, szarvasmarha és 
ló, nagy mennyiség-
ben etetve okoz 
megbetegedést 

növény minden 
része, főként a 
magja 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
 

 

 



 27 

2.6.7. A légző- és emésztőszervek gyulladását kiváltó növények 

 

A légző- és emésztőszervek gyulladását kiváltó növények fogyasztásakor fellépő 

tünetek az alábbiak lehetnek: légzőközpont vagy a légzőizmok bénulása, szaporább vagy 

ritkább, nehezített vagy felületes légzés, tüdővizenyő. A mérgezést sokszor izzadás, 

nyugtalanság és pupillatágulat kísérheti. A légző- és emésztőszervek gyulladását kiváltó 

növények a 8. számú táblázatban kerültek összefoglalásra. Itt is elhagytam a legelő nem 

jellemző növényét: a vizitormát (Nasturtium officinale) (HARASZTI 1985). 

 

8. számú táblázat: A légző- és emésztőszervek gyulladását kiváltó növények 
Magyar/latin növény név 

család 
Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező szerv 

Kerek repkény  
GLECHOMA HEDERACEUM 
L. 
Lamiaceae - ajakosok 

legelők, 
ligeterdők, 
nyirkosabb 
rétek, cserjések 

glechoma illóolaj 
0,03-0,06%, 
keserűanyag 6-
7,5%-ban 

ló 30-50%-ban 
szennyezett takarmány 
fogyasztása után meg-
betegszik és elhullhat, 
szarvasmarha, juh 
kevésbé érzékeny 

zölden minden 
része mérgező 

Kecskeruta 
GALEGA OFFICINALIS L. 
Fabaceae - 
pillangósvirágúak 

nedves rétek, 
árterek, legelők 

galegin 0,5%-ban 
galuteolin alka-
loidok, szaponin, 
cseranyagok 

juhok már 3 kg 
elfogyasztásától is 
elhullanak  

minden része 
főként a magok 

Vadrepce 
SINAPIS ARVENSIS L.  
Brassicaceae - 
keresztesvirágúak 

parlagok, 
vetések, 
gyomtársulások 

mustárolaj 
glikozidok, 
szinigrin 0,02-
1,0%, mirozin 
enzim 

ló 25-50% vadrepcét 
tartalmazó takarmány-
adag etetésekor meg-
betegszik és elhullik, 
kecske, juh és szarvas-
marha is fogékony 

minden része 
főként a magok 

Repcsén retek 
RAPHANUS 
RAPHANISTRUM L. 
Brassicaceae - 
keresztesvirágúak 

vetések, 
parlagok, 
gyomtársulások 

szinalbin mustár-
olaj glikozid, 
mirozin, 0,2% 
rafaniszterin, zöld 
részekben tiocianát 

ló, szarvasmarha, juh 
elhullás 2-3 napos 
legeltetés során is 
bekövetkezhet  

zölden etetve 

Rekenyő 
RAPISTRUM PERENNE ALL. 
Brassicaceae - 
keresztesvirágúak 

vetések, 
parlagok, 
legelők 

mustárolaj 
glikozida, mirozin 

megbetegedést főleg 
lovakon okozott  

minden része 
főként a magja 

Zsombor fajok 
SISYMBRIUM ALTISSIMUM 
L. és 
ALLIARIA PETIOLATA 
(M.B.) Cavara et Grande 
Brassicaceae - 
keresztesvirágúak 

vetések, 
parlagok, 
legelők 

mustárolaj 
glikozida, mirozin 

nagymértékben 
szennyezett takarmány 
etetésekor főleg 
szarvasmarha és ló 
betegszik meg, súlyos 
esetben elhullás is 
bekövetkezhet 

minden része 
zölden és szárítva 
egyaránt mérgező 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
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2.6.8. Fulladási tüneteket (hipoxiát) okozó növények 
 
 

Veszélyes csoportot alkotnak a fulladásos tüneteket okozó növények. 

Hatóanyagaikból, a ciánglikozidokból felszabaduló ciánhidrogén (HCN) gyors, halálos 

kimenetelű mérgezést okozhat. A ciánglikozidok önmagukban nem mérgezőek, szerves 

kötésükből enzim hatására, vagy a bendőflóra mikroorganizmusainak tevékenysége 

eredményeként szabadul fel a ciánhidrogén. A HCN az emésztőcsatornán és a tüdőn 

keresztül felszívódik, egy része a légzés során távozik (a lehelet keserűmandula szagú lesz), 

nagy része tiocianáttá alakul át, és több napon keresztül a vizelettel ürül. Ez a gyors 

méregtelenítés a magyarázat arra, hogy egyes állatok hosszabb időn át, károsodás nélkül 

viselik el a letális adagot tartalmazó ciánglikozid tartalmú növényeket. A letális adag 

csaknem minden állatfaj számára HCN-ből 2-2,3 mg/ttkg. A növényeket a 9. számú 

táblázatban foglaltam össze. Itt sem szerepel egy növény - mandula (Amygdalus nana) - 

melyről HARASZTI (1985) említést tesz, és ebbe a csoportba sorolja.  

 
9. számú táblázat: Fulladási tüneteket (hipoxiát) okozó növények 

Magyar/latin növény név 
család 

Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező szerv 

Vízi harmatkása 
GLYCERIA MAXIMA 
(Hartm.) Holmbg. 
Poaceae - pázsitfűfélék 

vízpartok, 
mocsárrétek 

ciánglikozid minden állatfaj de 
szarvasmarhákon 
gyakoribb a 
megbetegedés és az 
elhullás 

friss növény, de 
különösen a sarjúja, 
szárítva csökken a 
hatás 

Len 
LINUM USITATISSIMUM L. 
Linaceae - lenfélék 

útszélek, 
parlagok 

0,5-1,5% 
linamarin 
ciánglikozid 

valamennyi fajra 
egyaránt mérgező, a 
betegség elhullással 
is végződhet  

főként a növény 
magjai, kisebb 
mennyiségben a 
vegetatív részek 

Szarvas kerep 
LOTUS CORNICULATUS L. 
Fabaceae - pillangósvirágúak 

gyepeken ciánglikozid minden takarmány 
fogyasztó állat  

zöld részek 

Tengerparti kígyófű 
TRIGLOCHIN MARITIMUM 
L. 
Juncaginaceae - kígyófűfélék 

szikes-sós 
mocsárrétek, 
homokos 
szikes talajok 

ciánglikozid juh és szarvasmarha, 
elhullás gyorsan 
bekövetkezik  

zöld növényi részek, 
szárítva mérgező 
hatását elveszti 

Szudánifű 
SORGUM SUDANESE L. 
Poaceae - pázsitfűfélék 

telepítik, 
kisülési 
időszakban 
legelőként 
hasznosítják 

durrin 
ciánglikozid 

valamennyi állatfaj, 
gyors elhullást 
okozhat 

a növény sarjúja 50-
60 cm magasságig 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
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2.6.9. Nitrát akkumuláló növény 
 
 

Az egyes növényekben felhalmozódó nitrátionok a szervezetben nitritionokká 

alakulhatnak, amelyek a hemoglobin molekulákhoz kötődve gátolhatják a vér 

oxigénszállító kapacitását, és ez akár fulladásos halálhoz is vezethet. Ezt a növényt 

mutatom be VETTER (1999) tanulmánya alapján a 10. számú táblázatban. A súlyos, 

klinikai tünetek formájában megnyilvánuló methemoglobinémia tünetei általában az etetést 

követően 6-8 órával jelentkeznek. A kötetlen tartású állományokban a legkorábban 

észlelhető tünetek az imbolygó, bizonytalan mozgás, izomgyengeség. A koncentráció 

növekedésekor izgatottság, izomgyörcsök, nehezített légzés alakul ki. Az állatokon már 

20%-os methemoglobin tartalom felett észlelhető a szutyak és nyálkahártyák cianózisa, 

amely lehetőséget nyújt  a mérgezés korai felismerésére (BRYDL et. al 1987). 

 
10. számú táblázat: Nitrát akkumuláló növény 
Magyar/latin növény név 

család 
Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra 

hat 
Mérgező szerv 

Szőrős disznóparéj 
AMARANTHUS 
RETROFLEXUS L. 
Amaranthaceae - 
amarántfélék 

parlagok, 
homokos vidékek 

kálium-nitrát szarvasmarha  érett, magvas zöld 
részek 

Forrás: VETTER (1999) 

 

 

2.6.10. A szívműködés és véralvadás zavarát okozó növények 

 

Az állatállományban nagy kárt tudnak tenni a szívműködés és véralvadás zavarát 

okozó növények. A legtöbb növényi méreg nem hat közvetlenül a vérkeringési szervekre. A 

vérkeringést károsító mérgek kifejthetik hatásukat s szívre, a vérerekre, a vér alakos 

elemeire és közvetve a vér mennyiségére. Súlyos esetekben a növények hatóanyagai 

heveny szívgyengeséget okoznak, károsítják a szívizmot vagy a szív ingerképző- és 

ingerületvezető rendszerét. A szívverés szapora vagy gyenge lesz, később annak teljes 

szabálytalansága léphet fel, végül halál is bekövetkezhet.  

Véralvadási zavarok esetén a méreganyag a kumarol, amely a hidrolitikus 

enzimhatáskora kumarinná alakul. Hatására a májban a protrombin képződés gátlódik. A 
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szervezetben már kis behatásokra is jelentős méretű vérzések keletkezhetnek, amit több 

általános tünet (gyengeség, aluszékonyság, vérszegénység) kísér. A szívműködés és 

véralvadás zavarát okozó növényeket a 11. számú táblázatban foglaltam össze. Itt sincs 

feltüntetve a májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis), melyről HARASZTI (1985) tesz 

említést, és a farkasszőlő (Paris quadrifolia) VETTER (1999) közleményéből, mint nem 

jellegzetes legelőn fellelhető növények. 

 

11. számú táblázat: A szívműködés és véralvadás zavarát okozó növények 
Magyar/latin növény név 

család 
Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező szerv 

Gyűszűvirág fajok 
DIGITALIS 
GRANDIFLORA MILL., D. 
PURPUREA L., D. LANATA 
Ehrh. 
Scrophulariaceae - tátogatók 

erdőaljak, 
dombvidéki 
legelők 

digitalis, 
digitoxin 
glikozida 

valamennyi 
állatfajra mérgező 
hatású, letális adag 
szarvasmarhának 
friss levélből 150-
200 g,  
lónak 100-140 g, 
kecskének 25-30 g 

levél és mag, a 
száradt levélben a 
digitalis tartalom 
1% is lehet, zölden 
és szárítva is 
mérgező hatású 

Tavaszi hérics 
ADONIS VERNALIS L. 
Ranunculaceae - 
boglárkafélék 

legelők, 
erdőszélek főleg 
homokos, 
dombos helyek 

adonidozid 
glikozid, kolin, 
akonitsav 

lónál a takarmány-
nyal elfogyasztott 8-
10% szárított 
növényi rész már 
elhullást okoz, juh 

zöld részek, hatását 
szárítva sem veszti 
el, főleg szénába 
keveredve okoz 
mérgezést 

Hunyorfajok 
HELLEBORUS SPP. 
Ranunculaceae - 
boglárkafélék 

erdőszélek, 
erdőaljak 

helleborein 
glikozida 

valamennyi állatfaj-
ra erősen mérgező, a 
kényszervágott állat 
húsa nem 
fogyasztható 

zöld részek, szárítva 
is mérgező 

Csíkos kecskerágó 
EUONYMUS EUROPAEUS 
L. 
Celastraceae - 
kecskerágófélék 

erdőaljakban, 
legelők szélein 

evonimin 
glikozida 

juh, kecske, ló 
nagyobb adagban 
letális, elhullás 3-4 
napon belül 

zöld növényi részek, 
különösen a magok 
és a kéreg 

Orvosi somkóró, Fehér 
somkóró 
MELILOTUS OFFICINALIS 
Lam. 
MELILOTUS ALBUS Desr. 
Fabaceae - pillangósvirágúak 

útszéleken, 
legelőkön 

kumarin 1% 
virágzáskor, 
kumarinsav és 
laktonszerű 
anyag 

szarvasmarha és a 
juh érzékeny, a ló 
kevésbé, 
megbetegedést okoz 

föld feletti részek, 
silózva is mérgező 
hatású, a levágott és 
befülledt növényt 
tilos etetni! 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) BENYOVSZKY (1999) 
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2.6.11. Sóforgalmi zavarokat okozó növények 

 

A sóforgalmi zavarokat előidéző növények általában oxalátokat tartalmaznak. A 

fogyasztó szervezetben képződő kalcium-oxalát a vesén keresztül választódik ki és 

kőképződést, a veseutak elzáródását okozhatja. A növényekben a különböző fejlődési 

fázisokban az oxaláttartalom jelentősen eltérő. Ezt azonban más tényezők (pl. a levelek 

nagy nitráttartalma) is befolyásolhatja. A sóforgalmi zavarokat okozó növények a 12. 

számú táblázatban kerültek összefoglalásra. 

 

12. számú táblázat: Sóforgalmi zavarokat okozó növények 
Magyar/latin növény név 

család 
Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező szerv 

Juhsóska 
RUMEX ACETOSELLA L. 
Polygonaceae - 
keserűfűfélék 

homokos rétek, 
szántok, rétek, 
legelők, sovány 
hegyi rétek 

oxalát 0,3-1,25% juh, ló és  szarvas-
marha betegszik 
meg,  elhullás igen 
súlyos esetben 

föld feletti részek 

Mezei sóska 
RUMEX ACETOSA L. 
Polygonaceae - 
keserűfűfélék 

nedves, nyirkos 
rétek 

oxaláttartalma a 
szárazanyagra 
vetítve elérheti a 
10%-ot is 

juh, ló és  szarvas-
marha betegszik 
meg,  elhullás igen 
súlyos esetben 

föld feletti részek 

Madársóska 
OXALIS ACETOSELLA 
L. 
Polygonaceae  -
keserűfűfélék 

nyirkos 
ligeterdők 

oxalát 0,3-1,25% juh, ló és  szarvas-
marha betegszik 
meg,  elhullás igen 
súlyos esetben 

föld feletti részek 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
 
 
 
2.6.12. Fényérzékenyítő hatású növények 
 
 

Az utolsó csoportba a fényérzékenyítő hatású növények tartoznak. A hatóanyagaik 

révén az érzékeny szervezetek, többnyire a szőrrel nem fedett területeken (szemek, fülek, 

orr és száj környéke valamint a lábvégek) jelentkezik súlyos bőrgyulladás, bőrduzzanat, 

savós kifolyás és pörkképződés. Étvágytalanság, nyálzás, viszketegség, nyugtalanság, a 

beteg részek harapdálása folytán annak kisebesedése a kísérő tünetek. Az izgalmi tünetek 

napfény hatására fokozódnak. Szarvasmarhákon tőgygyulladást, légzési és keringési 

zavarokat is megfigyeltek. Nagyobb (4-5 kg) mennyiségtől a felnőtt állatok már 12-24 óra 
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alatt elhullhatnak.  Lovakon a fotoszenzibilizációnak két útja van: elsődleges ha a felvett 

növény olyan anyagot tartalmaz, amely a napfény ultraibolya sugarainak hatását a bőrben 

egyes aminosavak oxidációja révén fokozni képes. A másodlagos esetben a kiinduló pont a 

máj károsodása, amikor is a növények klorofilljéből a bélben mikrobiális hatásra keletkező  

porfirinszármazékot (filloeritrin) a máj nem képes koagulálni és az epével kiválasztani, 

ezért a vérben és a szövetekben feldúsul. A bőr felületi rétegeiben a filloeritrin az 

ultaribolya sugárzás hatására aktiválódik, én annak energiáját a környező sejteknek adja át, 

idült elhalásos bőrgyulladást okozva. A bőrgyulladás gennyes jellege elsősorban a 

májkárosodással járó kórforma esetén a kifejezettebb. A fényérzékenyítő növények 

összefoglalása a 13. számú táblázatban található meg. 

 

13. számú táblázat: Fényérzékenyítő hatású növények 
Növény neve 
magyar/latin 

család 

Előfordulás Hatóanyag Mely állatfajra hat Mérgező 
szerv 

Lyukaslevelű orbáncfű 
HYPERICUM 
PERFORMATUM L. 
Hypericaceae -
orbáncfűfélék 

száraz 
homoki 
legelők, 
erdőszélek 

hipericin 0,1-03%, 
2-4% flavonoid,  
0,05-0,3% illóolaj 

juh, szarvasmarha és ló 
nagyobb 4-5 kg-nyi 
mennyiségtől betegszik 
meg, 12-24 óra alatt 
elhullás is bekövetkezhet, 
főként juhok érzékenyek 

egész növény, 
főként a 
virágok, 
szárítva is 
mérgező 

Cickafark 
ACHILLEA COLINNA L. 
Asteraceae - 
fészkesvirágúak 

rétek, legelők, 
cserjés helyek 

betonicin alkaloid, 
fényérzékenyítő 
illó olaj 0,1-0,4% 
(oleum millefolii) 

juh és szarvasmarha, nagy 
mennyiségű (30-50%) 
friss cickafark 
elfogyasztása után 
betegszik meg 

növény 
minden része, 
de elsősorban 
a hajtások 

Forrás: VETTER (1999), HARASZTI (1985), TÓTH (2005), HARASZTI-BOKORI (1963) 
HARASZTI-KALMÁR (1972) 
 

A téma részletes kifejtését az indokolja, hogy a különböző tünetekkel járó növényi 

mérgezéses csoportokból választottam ki azokat a növényeket, amelyek a kérdőíves 

felmérésben szerepeltek. A kérdőíven az esetleges növényi mérgezésre utaló tüneteket egy 

kérdés foglalja össze a fenti csoportbeosztás szerint. 
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2.7 Mérgező növények csoportosítása a legelők típusa alapján 

 

A különböző állatfajtáknak nagyon különböző a legelő igényük. A 

szarvasmarháknál még a hasznosítás iránya is meghatározza a legelő típusát és a legeltetési 

idény hosszát. Nagyon fontos ismerni, hogy az adott legelő milyen fekvésű, mivel így 

mérgezés esetén sokkal könnyebb a növény beazonosítása. Egy üde fekvésű legelőn 

teljesen felesleges sziki ürmöt keresni, és egy száraz, szikes legelőn sem lehet vízi 

harmatkására lelni. 

SULZER (1989) a legelési válogatásban megfigyelt különbségek alapján javasolja 

az állattartó gazdáknak a visszatérést a régi legeltetési módszerhez, miszerint ugyanazt a 

legelőt különböző állatfajokkal kell és érdemes legeltetni. Először kecskékkel, vagy 

juhokkal, azután szarvasmarhákkal, végül lovak takarítsák le a legelőt. A kecskék 

hozzájárulnak az elbokrosodás elkerüléséhez is. A TASI (2006) megfordítaná ezt a 

sorrendet, a szarvasmarhákkal kezdené, és a kecskékkel fejezné be. Itt én TASI 

véleményével értek egyet, mivel a kecske legelési szokásinak köszönhetően kiválóan tudja 

hasznosítani a szarvasmarhák által meghagyott legelőt is. 

Az alábbi táblázatból jól látható (14. számú táblázat), hogy melyik állatfajnak 

milyen típusú legelő a legmegfelelőbb, ahol az állat jól érzi magát, tud válogatni és az általa 

kedvelt összetételű a legelő növénytársulása. 

 

14. táblázat: Legelőállatok takarmány-preferenciája (%) 

Megnevezés Ló Szarvasmarha Juh Kecske 

Füvek 90 70 60 20 

Kétszikűek 4 20 30 20 

Bokrok, cserjék 6 10 10 60 
Forrás: BRADE (2003) 

 

A szarvasmarha a gazdagon leveles, ízletes gyomfajokból (százszorszép, pitypang), 

erőteljesen fejlődő, változatos pázsitfüvekből és pillangósokból álló legelőt részesíti 

előnyben és hasznosítja a leggazdaságosabban. Sem az alacsony füvű, sem az érdes, sem a 
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durva vagy rostos szárú pázsitfüvekből álló legelőt nem legeli szívesen, vagy rosszul 

hasznosítja. Tejelő állománynak a jó minőségű dombvidéki vagy völgyes üde fekvésű 

legelők az alkalmasak. Az üde fekvésű rétek, legelők jellegzetes mérgező növényei az őszi 

kikerics, boglárka fajok és a kerek repkény. 

Húshasznú szarvasmarha esetén az állatok az extenzívebb viszonyok között és 

hosszabb legeltetési idényben is megfelelően termelnek. Ilyen hasznosítási irány nem 

kívánja az üde fekvésű magas hozamú legelőket, a durvább minőségű növényeket is jól 

hasznosítja. Ilyenek jellemzően a vízzel veszélyeztetett ártéri területek, homokos 

domboldalak. A nedves rétek jellegzetes, tömegesen elterjedő mérgező növényei a boglárka 

fajok, mocsári gólyahír, mezei- és mocsári zsurló, fehér zászpa, őszi kikerics, kerek 

repkény, vízi harmatkása, kecskeruta. A mezei zsurló kivételével mind társulásalkotó-, 

kísérő-, vagy zavarástűrő fajok, ökológiai értelemben nem gyomok. Húshasznú 

szarvasmarha tartás még szárazabb, durvább füvű legelőkön is lehetséges juhlegeltetéssel 

együtt. Régebben elterjedt gyakorlat volt, hogy a szarvasmarha- és ló legelők bujafoltjait 

juhokkal legeltették le.  

A juhok szívesebben legelik az apró füvű, kevés vizet tartalmazó gyepnövényeket. 

Ezek a legelők általában kis értékű, szikes, kopáros legelők. Jellemzően aszályosak, száraz 

fekvésűek. A száraz fekvésű, rossz vízellátású gyepekben kevesebb mérgező növényfaj tud 

megtelepedni. A nadragulya, leánykökörcsin, sziki üröm, sebforrasztó zsombor, sokféle 

kutyatej faj, a lyukaslevelű orbáncfű, cickafark fajok, boróka és a tavaszi hérics lehet tagja 

a száraz fekvésű gyepek növénytársulásának.  

A lovak a legigényesebbek a legelővel szemben, hiszen a legelő minősége és a talaj 

tulajdonságai életre szólóan meghatározzák a szervezeti szilárdságot. A legelő nélkül 

nevelt, elsősorban sportlovak, munkába állítás után rendszerint rövid időn belül károsodnak 

(BARCSÁK 2004). A keményszárú, táplálóanyagokban gazdag, változatos növényi 

összetételű legelő az alkalmas számára. Jellemzően a szilárd, kemény talajú dombvidéki és 

sziki legelők alkalmasak ló legelőnek. Mivel lótartás nem csak jellemzően az ilyen típusú 

legelőkön fordul elő, ezért ott mindig a legelő típusa határozza meg a mérgező növények 

lehetséges körét. 

A kecske a dombvidéki legelőket részesíti előnyben, sokszor lelegelik a fák, bokrok 

hajtásit is. Jól értékesíti a nagy nyersrost tartalmú takarmányokat is. A kecskelegelők ebből 
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következően nem a legjobb minőségű gyepek, hanem az elhanyagolt, dombvidéki legelők, 

ahol a mérgező növények előfordulása is nagyobb (1. számú kép). Az árnyékos helyeken, 

erdőszéleken gyakran előforduló mérgező növények farkasalma, bódító baraboly, 

gilisztaűző varádics, hunyor fajok, közönséges medvetalp és a kankalin fajok. 

 

1. számú kép: Az egyik vizsgálatba vont gazdaság kecske legelője a Kő-hegyen 2007 
márciusában (Pomáz) 

 
 

A mocsarak, láprétek, mély árkok part menti részein is sokszor előfordul a 

legeltetéses gyephasznosítás, bár ezeket a helyeket általában kaszálással szokták 

hasznosítani. Ezért az itt élő mérgező fajokról nagyon fontos tudni, hogy szárítva 

megtartják-e mérgező hatásukat. A jó víz ellátottságú területek gyakran előforduló mérgező 

növényei a mocsári gólyahír, zsurló fajok, vízi harmatkása, libapimpó, vérontófű, boglárka 

fajok, fehér zászpa. Előfordulhat még kikerics, kerek repkény és mocsári kutyatej. 

A parlagok és ruderáliák talaja tápanyagban gazdag, ezért a tápanyagigényes 

mérgező növények nagyon jól érzik magukat a termőhelyeken. A növényi mérgezés 

elkerülése érdekében úgynevezett takarító legeltetést szabad végezni a parlagokon és 

ruderáliákon. A takarító legeltetés során más takarmányok etetésével kell gondoskodni 

arról, hogy ne legyenek kiéhezettek a legelő állatok, az éhség ösztöne ne győzhesse le a 
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válogatás ösztönét. Így elkerülhető a növényi mérgezés. A takarító legeltetés felgyorsítja a 

természetes szukcessziót, a parlag gyeppé alakulását, ezért hasznos. Szívesen legeltetik le 

kecskékkel a parlagos, ruderális területeket is, mivel él az a hiedelem, hogy kecske mindent 

megeszik, semmi sem árt neki. A ruderáliák legfontosabb mérgező növényei a selyemkóró, 

nadragulya, vérehulló fecskefű, foltos bürök, csattanó maszlag, bodza és a bolondító 

beléndek (TASI 2003, BARCSÁK 2004). 

 

 

2.8 A mérgezés súlyosságát befolyásoló tényezők 

 

A növényi mérgezés súlyosságát több tényező befolyásolja. Köztük fontos szerepe 

van magának a mérgező hatású növénynek, a fogyasztó állatnak valamint a takarmányozás 

módjának.  

A növény oldaláról nézve a döntő tényezők a növény hatóanyag tartalma, méreg 

tulajdonságai (felhalmozódik a szervezetben, vagy gyorsan kiürül onnan, erős hatású 

anyag, vagy enyhén hat). 

Az állat által elfogyasztott mennyiség döntő lehet (mérgezés kialakulásához 

általában 300-2500 g mérgező növény elfogyasztása szükséges). Fontos szerepe van még a 

növényi mérgezés létrejöttében annak is, hogy milyen gyorsan választódik ki a mérgező 

anyag a szervezetből. Ha a méreg lassan ürül ki, kis mennyiség is okozhat mérgezést, 

amennyiben, az azt tartalmazó takarmányt tartósan etetik. A kiéhezett állatok mohón 

legelnek, valamint a legeltetés tavaszi megkezdésekor szintén mohóbban, válogatás nélkül 

legelhetnek az állatok, ezért ilyenkor is nagyobb a növényi mérgezés veszélye.  

A tapasztalatlan (más vidékről származó) állatok nem ismerik az adott legelő 

növényállományát, így esetleg mérgező növényt is megehetnek.  

Az állat oldaláról befolyásoló tényező az állat faja. Különbözik az állatfajok 

idegrendszerének fejlettsége is, a fejlettebbek érzékenyebbek a növényi mérgekre, vagyis 

kisebb mennyiség is megbetegítheti őket. Az állatok érzékenysége csökkenő sorrendben a 

következő: szamár, öszvér, ló, macska, kutya, sertés, baromfi, szarvasmarha, juh, nyúl. A 

kérődzők kisebb érzékenységének okaként az emésztőrendszer sajátosságait, a bendőben 

lezajló bakteriális emésztést is ki kell emelni. A fiatal állatok érzékenyebbek és egyúttal 



 37 

tapasztalatlanok is, az öreg állatok is érzékenyebbek, mert már nem működik tökéletesen az 

anyagcsere és az immunrendszer.  

A nőivarú, vemhes állatok is érzékenyebbek, ezért gyakori következménye a 

növényi mérgezésnek az elvetélés. Az éhes, és a rossz kondíciójú állatok kisebb 

mennyiségű méreg elfogyasztása után is megbetegszenek. A tejtermelő állatoknál a tejjel a 

szopós állat (és az ember) is megbetegedhet, pl. az őszi kikerics, a pipacs hatóanyagaira 

jellemző, hogy átjutnak a tejbe. Sok esetben az újszülött állatok ismeretlen eredetű 

hasmenésének is ez lehet a magyarázata. Az emésztőcsatorna nyálkahártyájának épsége, pl. 

a savanyúfüvek által megsértett nyálkahártya növeli a mérgezés veszélyét.  

A legeltetés során ritkán fordul elő növényi mérgezés, mert általában a tapasztalt, 

idősebb állat elkerüli a mérgező növényeket. Válogathat a növények között, ha van 

elegendő értékes növény a gyep szerkezetében. Éppen ezért biztosítani kell a terület 

állateltartó képességéhez mért terhelést, el kell kerülni a legelő túlterhelését.  

A tartósított takarmány etetése növeli a mérgezés esélyét, mert az állat nem tud 

válogatni, változhat a takarmány ízletessége (pl. silózás hatására ízletesebbé vált 

takarmányt mohóbban eszi), változhat a mérgezőanyag tartalom (pl. silózás során). 

Veszélyes a szénában a szárítva is mérgező növény. Ezért a mérgezés kaszált 

zöldtakarmány, széna és abrakkeverék etetésekor gyakoribb (TASI 2003, HARASZTI 

1985). 

 

 

2.9 Mérgezések tünetei 

 

Növényi mérgezésre gyanakodhatunk, ha takarmányváltás után vagy legelőre hajtás 

után egyszerre, több állaton nagyjából azonos tüneteket figyelhetők meg. Ha az állatok 

általános tünetei súlyosak, az állatok elesettek, láztalanok vagy éppen szubnormális a 

testhőmérsékletük. A takarmány, legelő vagy a jászol tartalmának megvizsgálása után jól 

felismerhetően lerágott, esetleg kiköpött, elejtett mérgező növényi részeket találhatóak 

nagyobb mennyiségben. Az előbbiek vizsgálata során kialakult gyanút a klinikai tünetek is 

támogatják. Az elhullott állatok boncolási diagnózisa is megerősíti a növényi mérgezést, az 

egyes szervekből vagy az emésztőcsatorna tartalmából sikerül kimutatni a mérgező növényi 
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részeket és az, az állat környezetében a mérgezés kiváltásához elegendő mennyiségben meg 

is található. (HARASZTI 1985) 

 

 

2.10 Növényi mérgek tejre és tejtermékekre gyakorolt hatásai 

 

Az állatok a legelőkön elfogyaszthatnak nagyobb mennyiségű mérgező vagy feltűnő 

illatú és kellemetlen ízű növényt, melyek méreg-, szag-, ízanyaga a tejjel kiválasztódhat, 

ezáltal embereket vagy fiatal szopós állatokat betegíthetnek meg, miközben a felnőtt 

egyeden nem mutatkozik semmilyen tünet. Egyes növények hatóanyagai a húsban is 

jelentkeznek, az elhullott állatok húsát fogyasztásra alkalmatlanná téve. Az ilyen típusú 

károsodás csak a legelő növényeinek alapos ismerete birtokában kerülhető el. Csökkenthető 

a kártétel, a fejés elhalasztásával (a legeltetés után 4-5 óra), de ezt főként a nagy termelésű 

tehenek esetében nem igen lehet megtenni (HARASZTI 1977). Az alábbi növények 

hatóanyaga a tejbe is bekerül, ezért a szopós állatokra, sőt az emberre is betegítő hatású 

lehet: csikófark, egynyári szélfű, erdei szélfű, farkas kutyatej, konkoly, őszi kikerics, 

pipacs, somkóró (HARASZTI 1985).  

 A tejet feldolgozásra, fogyasztásra alkalmatlanná teszik: angolperje, bükkönyfajok, 

boglárkafajok, ebszékfű, fehér üröm, fehér zászpa, sziki üröm, kutyatejfajok, francia perje, 

gilisztaűző varádics, hagyma fajok, arankafajok, juhsóska, kányazsombor, lóhere, lucerna, 

mezei katáng, zsurló fajok, mocsári gólyahír, nyúlszapuka, kamilla, réti margitvirág, 

pásztortáska, réti csenkesz, savanyúfüvek, szarvaskerep, szegletes lednek, szellőrózsa fajok 

(HARASZTI 1977). 

Mint az irodalmi részből is látható, a mérgező növényeknek jól feldolgozott 

irodalma van, bár napjainkban nemigen adott senki új kutatási eredményt a témához. A 

szakirodalom nem igazán könnyen hozzáférhető – mivel régebben megjelent könyvekről 

van szó – tehát a téma iránt érdeklődőknek komoly kutatómunkát kell végezniük. Egyrészt 

erre a tényre, másrészt saját tapasztalatimra alapozva döntöttem úgy, hogy a szakdolgozat 

keretei között feldolgozom a témát, bevonva néhány legeltető állattartót is annak 

megállapítására, hogy a gyakorlati gazdálkodónak milyen szinten áll a mérgező növény 

ismerete illetve, hogy manapság fordult-e elő növényi mérgezés. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A felmérés alapjául kérdőíves kikérdezést választottam, mint módszert, melyet az 

alább részletezett tájegységekben és gazdaságokban használtam a mérgező növények 

valamint a legelőgazdálkodási ismeretek felmérésére.  

 

 

3.1. Az adatgyűjtés helyszíneinek és főbb jellemzőinek bemutatása  

 

A kikérdezett gazdaságok reprezentálják a legelő állatfajokat, és nagy részben 

ősgyepeken legeltetnek, ahol a nagy fajgazdagság miatt nagyobb az esélye a növényi 

mérgezéseknek. A részt vevő gazdaságok megoszlása és főbb jellemzőik az alábbiak, 

melyeket a 15 számú táblázatban tüntettem fel. 

 

15. számú táblázat: A kérdőíves kikérdezésben részt vevő gazdaságok, főbb jellemzőik 

 Gazdaság neve Helyszín Állatfaj Átlagos 

egyedszám 

Gyeptípus 

1. Zablakert Szentendrei-sziget ló 24 db ősgyep 
 

2. Halápi Lovarda Szentendrei-sziget ló 47 db telepített gyep  
5 éven belül 

3. Deák Vilmos Szentendrei-sziget szarvasmarha 10 db ősgyep 
4. Pannónia telep Szentendre ló 50 db ősgyep 
5. Anna völgy Szentendre ló 12 db ősgyep 
6. Skanzen tanya Szentendre juh 50 db ősgyep 
7. Kőhegy  Pomáz kecske 150 db ősgyep 
8. Cene Csaba Szilaspogony szarvasmarha  100 db 5 évnél régebben 

telepített gyep 
9. Kiss László Varsány szarvasmarha 118 db ősgyep + 5 évnél 

régebben 
telepített gyep 

10. Kiss Bertalan Varsány szarvasmarha  125 db ősgyep + 5 évnél 
régebben 
telepített gyep 

11. Biofarm Gyula szarvasmarha 
(T) 

416 db ősgyep 

12. Csikós és Tsa. Mende juh 1150 db ősgyep 
13. Jászapati 2000 Jászkisér juh 1186 db ősgyep 
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14. Jakabsajt farm Bösztör kecske 200 db ősgyep 
15. Tündérmajor Gyűrűfű kecske 100 db ősgyep 
16. Ferenczporta Szalafő kecske 106 db ősgyep 
 

 

3.1.2 A gazdaságok természetföldrajzi jellemzői 

 

A gazdaságok földrajzilag jól elkülöníthető területeken vannak. A gazdaságokat 

földrajzi elhelyezkedés szerint csoportokba soroltam. A továbbiakban a természetföldrajzi 

jellemzőket már a csoportok szintjén tárgyalom. A gazdaságok földrajzi elhelyezkedése a 2. 

számú képen látható. 

 

2. számú kép: a gazdaságok földrajzi elhelyezkedése 

 
 

Az egyes csoportba a Szentendrei-szigeten működő gazdaságokat soroltam. 

Szentendrei-szigetet a folyó hordta össze, miután évszázezrekig tartó munkával szorost 

vágott magának a Visegrádi-hegység és a Börzsöny andezit tömbjébe. Közepét szélhordta 

homokbuckák alkotják, de sok helyütt ártéri üledéket is találunk. A homokot, amelyen már 
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helyenként humusz ül, az Alpokból, a Kárpátokból, az Alacsony-Tátrából hordták idáig a 

Duna és mellékfolyói. Partjai dús növényzettel borítottak (északi végén tiszafák is 

találhatóak), belső része azonban jórészt fátlan, mezőgazdasági hasznosítású, 

homokdombokkal tarkított vidék. A mélyebb részeken tőzeges foltokon mocsárrétek 

találhatók. Fontos megemlíteni még, hogy 25 védett növényfaj (közöttük két szigorúan 

védett faj: a gyapjas gyűszűvirág és a homokpuszta gyepeken előforduló csikófark) 

élőhelye. A Szentendrei-sziget ártéri rétjein helyenként tömeges az őszi kikerics. 

A kettes csoportba sorolt gazdaságok a Visegrádi-hegység andezites lejtőin 

fekszenek (3. számú kép), egy pedig a Pomáz és Szentendre közötti síkságon. A Visegrádi-

hegység földtanilag a Börzsönnyel rokon, miocénkori vulkanikus eredetű andezitből épül 

fel. Pomáz és Szentendre között elterülő síkság a Duna árterének maradványa: a dunai 

árhullámok idején került víz alá, majd az ár levonulása után a mélyebben fekvő részeken 

összefüggő vízfelület maradt.  Máshol zsámbékos, nádas, lápos tocsogók borították. 

Jellemző növény a leánykökörcsin, a nagy pacsirtafű, a magyar zergevirág. Pomáz és 

Szentendre közötti mély fekvésű terület védett növényei vitézkosbor, bússzínű ujjaskorbor, 

mocsári nöszőfű, a réti iszalag, a szennyes nőszirom, és a sulyom. 

Mindkét területre jellemzőek az alábbi időjárási adatok: a napsugárzás évi mennyisége 

átlag 1930 óra. A januári középhőmérséklet 0 Cº, a júliusi 21 Cº. A tavaszi és az őszi 

hónapok középhőmérsékletében nincs eltérés. A fagyos napok száma 90. Szentendre vidéke 

550-600 mm csapadékot kap évente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gyapjas_gy%C5%B1sz%C5%B1vir%C3%A1g&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csik%C3%B3fark&action=edit
http://www.vendegvaro.hu/50-87
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3. számú kép: Lovak legelője a Kő-hegyen 2007 márciusában (Szentendre) 

 
 

A hármas csoportot három gazdaság alkotja. Az egyik magyar szürkéket legeltet. Ez 

a gazdaság a Biokontroll Hungária Kht. által minősített. A gazdaság két tájvédelmi körzet 

között fekszik. Az éves átlagos csapadék mennyiség 600 mm körüli, az évi 

átlaghőmérséklet 9 Cº. Talaja alapvetően vulkáni eredetű. Barna, kilúgozott erdei agyag 

feltalaja, lejtőtörmelék, lösz, teraszkavics a jellemző. A Medves DK lejtőin fekszik, átlagos 

tengerszint feletti magassága 220 méter körüli. Megtalálható fajok itt a sisakvirág, aggófű. 

A másik két gazdaság is szarvasmarhát tart, de az egyik húshasznú, míg a másik tejelő 

állomány. A tejelő állományból csak a növendékeket legeltetik. A terület a Cserhát északi-

keleti részén fekszik. Az alapkőzet andezit, bázisokban gazdag talajú nyíltabb cseres- 

tölgyesekben előfordul a gérbics, illetve az országosan meglehetősen ritka, a Cserhátra 

viszont nagyon jellemző vöröslő hagyma. Kisavanyodó talajú állományok szórványos 

növénye a réti csormolya. Leggyakoribb védett növény a tavaszi hérics, de található itt 

boglárka, cickafark, repcsény, sárga len, leánykökörcsin és erdei szellőrózsa is. 

A negyedik csoportba egyetlen gazdaság került, a Körös-Maros Biofarm Kft. A 

legelők Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi területén helyezkednek el. A 

termelési folyamatot itt is a Biokontroll Hungária Kht. ellenőrzi.  A két folyó alapvetően 
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meghatározza a talajviszonyokat. A talaj hordalékos, üledékes. A napsütéses órák száma 

megközelíti az évi kétezret. Az évi középhőmérséklet 10-11 °C között van. Éghajlata az 

utóbbi években igen változatossá vált. Telente a 20 °C hőmérséklet, illetve nyaranta a 35-

40 °C forróság sem ritka. Szinte nincs átmenet a tél és a nyár között, amely a 

mezőgazdaság számára aszályos időszakot jelent. A csapadék mennyisége évi 500-600 mm, 

egyes években ez rapszodikusan változik. Található ligeterdő, ártéri rét és legelő, 

mocsármaradványok, szikesek. Hérics, boglárka, vízi harmatkása él a területen – csak a 

mérgező növények közül.  

A következő csoportot, amely az ötös számú, három gazdaság alkotja és a 

Kiskunságon, a Jászságban ill. a Gödöllői-dombság területén fekszenek. Az egyik gazdaság 

a Kiskunsági Nemzeti Park területén legeltet. A Kiskunság jelenlegi állapotát a 19-20. 

századi vízrendezési munkák után nyerte el, amikor az egykor volt kis tavak, mocsarak 

eltűntek, és tovább növelték az amúgy is nagy kiterjedésű szikes puszták területét. A 

kisebb-nagyobb szikpadkák által körülvett vakszikfoltokon csak a sótűrő, szívós, igénytelen 

növények élnek meg, amilyen a sziki útifű, a sóvirág, a bárányparéj. A sovány sziki 

legelőket veresnadrág csenkesz, sziki üröm, kamilla és pozsgás zsázsa alkotja. A Kiskunság 

középső ős részén alakult ki a Duna hordalékkúpjából, a felszíni formákban meglepően 

változatos homokvidék. A szél által barázdált homokon fehérnyáras-borókások, homoki 

csenkeszes pusztai gyepek és árvalányhajas homokpusztai rétek jellemzik a vegetációt, 

melyben olyan különlegességek fordulnak elő, mint az egész világon csak itt termő 

orchideafaj, a bugaci nőszőfű, az endemikus csikófark, a tartós szegfű és a homoki kikerics.  

A Jászság – amely a Jászkiséri juhoknak ad otthont – a Mátra déli előterének 

hordalékkúpjaitól a Tisza árteréig elnyúló, egyenletes síkság, melynek kialakulásában a 

terület tartós süllyedése, valamint a Zagyva és Tarna folyók feltöltő tevékenysége játszott 

főszerepet. A Jászság éghajlata, mint az Alföld egésze, kontinentális jellegű. A relief 

viszonyokkal és a fátlansággal összhangban, mezo- és mikroklímában szegényes, 

mérsékelten száraz. Hőmérsékletjárása igen szélsőséges. Az évi hőingadozás meghaladja a 

24 °C-ot. A leghidegebb téli napokon mértek már -26 °C-ot is, míg a nyári 

maximumértékek nem egyszer + 35 °C fölé emelkednek. Az évi középhőmérsékleti átlag 

10 °C. A napsütéses órák száma éves átlagban megközelíti a 2000 órát. A Jászság 

csapadékban egyik legszegényebb területe hazánknak. Mennyiségének évi átlaga 519 mm. 
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Eddig mért szélső értékei: 263 mm, illetve 789 mm. Legtöbb csapadék tavasszal és nyár 

elején lenne, augusztustól fokozatosan csökken, mivel a csapadék mennyisége kevés az év 

legnagyobb részében, egyértelműen következik, hogy a letűnt vízi világot nem az éghajlati 

tényezők tartották fenn, hanem a domborzati, földrajzi viszonyok. A növényzet mai, 

általános jellemképében megegyezik az alföldi képpel. A hajdani ligeterdők eltűntek, a 

mocsarak lecsapolásuk után előbb rétekké alakultak, majd szántóföldekké váltak. Ma 80%-

ban ez dominál. Leginkább a sziki társulások maradtak meg. Ezek a földművelésre 

általában használhatatlan ürmös, cickafarkos, kamillás réttársulások elsősorban a 

legeltetést-kaszálást eltűrő növények. A csoport utolsó tagja a Gödöllői-dombság területén 

fekszik. Az átlagosan 150–250 méter tengerszint feletti magasságú dombságot főleg lösz és 

homok borítja. A napsütéses órák száma 2000-2200 óra, éves átlaghőmérséklet 10-11 °C. A 

csapadék éves átlaga 500-550 mm közötti. 

 A hatos csoportba – amely a DNY dunántúlon terül el – két gazdaság tartozik. 

Közülük az egyik az Őrségi Nemzeti Park területén, míg a másik Gyűrűfűn található, amely 

Magyarország első ökofaluja, helyi természetvédelmi terület. Mindkét gazdaság 

Biokontroll Hungária Kht. által minősített terméket állít elő. Gyűrűfű a Zselicséghez 

tartozik, amely a Mecsek-hegység dombvidékkoszorújának nyugati tagja. A felső talaj 

humuszban gazdag, a termőréteg vastagsága helyenként több méter. A Zselic mérsékelten 

meleg, mérsékelten nedves éghajlatú táj. A szubmediterrán klímahatásnak köszönhetően, az 

országos átlagnál több, 730-760 milliméter a csapadék, amely magasabb páratartalmat 

eredményez. A napsütéses órák száma 2000 óra körül van, éves középhőmérséklet 10 °C. 

Pimpó, kutyatej fajok, hunyor, kecskerágó található a mérgező növények között. Az Őrség 

területét a több millió év óta keletre tartó folyók alakítják. A terület kavicsos-agyagos 

alapkőzetét is az Ős-Rába és az Ős-Dráva hozta létre, amit az Alpok felől érkező folyók – 

az Ikva, a Pinka stb. – és a jelenleg is errefelé lefutó Kerka, Rába, Szala (Zala) formál. A 

szétterített hordalék és a hordalékkúpok alakították ki azt az alapformát, amelyen a későbbi 

eróziós folyamatok eredményeképp kialakult az Őrség jellegzetes dimbes-dombos, 

patakvölgyek által szabdalt, szelíd tája. A terület éghajlata kiegyensúlyozott, szubalpin 

jellegű – meleg, de nem forró nyár, és csapadékos, de nem hideg tél. Mindehhez igen 

bőséges csapadék társul, éves átlagban mintegy 700-900 mm, ami együttesen megteremti a 

lehetőségét a gazdag és dús vegetáció kialakulásának: a terület mintegy kétharmadát fedi 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tengerszint_feletti_magass%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Homok
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erdő. A kavicsos alapkőzeten képződött agyagos, barna erdőtalaj a nagy esőzések miatt 

igen gyakran erodált, felső termőrétegétől megfosztott, kis teljesítményű, ezért egyébként 

sem alkalmas komoly mezőgazdasági művelésre. Az erdők között meghúzódó kisebb-

nagyobb szubalpin kaszálórétek látványos lágyszárú növényvilága szintén értékes. Olyan 

ritka, védett fajok találhatók már egy kisebb területen is, mint a szártalan kankalin, a réti 

szegfű, a szártalan bábakalács vagy az őszi fűzértekercs, de a déli domboldalak 

aljnövényzetében felbukkan a siskavirág is. A nedves réteken fehér zászpa és őszi kikerics 

és boglárkafajok találhatók 

Mint az ismertetésből is kiderül, gyakorlatilag bármelyik gazdaságban 

találkozhatunk a legelőkön, vagy közvetlen környezetében mérgező növénnyel. A földrajzi 

áttekintésben csak az adott tájegység jellegzetes – és többnyire védett – mérgező növényei 

szerepelnek, a köznapibbak, vagy a bárhol fellelhetőek nem. 

 

 

3.1.3. A legeltetés és a legelőgazdálkodás jellemzői a vizsgált gazdaságokban 

 

A vizsgálatba vont 16 gazdaság döntő többsége 10 évnél régebben folytat állattartó 

gazdálkodást – négyen vannak, akik ennél rövidebb ideje – tehát mondhatni, hogy 

gyakorlott szakembereknek számítanak a saját területükön. A legelőterületek közül 

mindössze egy volt, amely 5 évnél nem régebben telepített gyep. A legelőterületek 

nagysága és a legeltetési idény hossza már változatosabb képet mutat. Az adatok a 16. 

számú táblázatban találhatóak. 

 

16. számú táblázat: A legelőterület nagyságának és a legeltetési idény hosszának 
megoszlása 
Legelőterület 
nagysága (ha) 

Gazdaságok száma Legeltetéses napok 
száma (nap) 

Gazdaságok száma 

1 – 10 1 0 - 100 0 

10 – 50  6 100 – 150 2 

50 – 100 3 150- 200 9 

100-nál nagyobb 6 200-nál több 5 
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 A kis terület és rövid legeltetési idény a lovas gazdaságok jellemzője. A legtöbb időt 

általában a kecskék töltik a legelőn. 

A tartósított takarmányokat a gazdaságok jelentős része saját részre termeli meg – a 

16 vizsgált helyből 11 gazdaság 100%-ban. Öt gazdaság veszi a szénát, ők kizárólag a lovat 

tartók közül kerültek ki, illetve az egyik birkát tartó gazdaság válaszolta, hogy mintegy 

20%-ban vásárolja a takarmányt. Bár a kérdőíven nem szerepelt, ezért csak szóbeli 

válaszokat kaptam arra a kérdésre, hogy a széna eredetét ellenőrzik-e. Valamennyien 

nemmel válaszoltak. 

A legelők karbantartására három módot jelöltem meg: vegyszeres gyomirtást, 

tisztító kaszálást és N trágyázást. Ezeken kívül még egyéb – saját módszereket – is fel 

lehetett vezetni a kérdőív megfelelő rovatába. A válaszok részletezését az alábbi 17. számú 

táblázatban tüntettem fel. 

 

 

17. számú táblázat: A legelő karbantartása 

Karbantartás 
módja 

Az ezzel élő gazdaságok száma Gyakorisága 

Vegyszeres 
gyomirtás 

2 gazdaság 5 évente 

Tisztító kaszálás 13 általában évente 

N trágyázás 2 évente 

Semmilyen 
módszert nem 
alkalmaz 

2  

 

A tisztító kaszálással sokan élnek, szám szerint 13 gazdaság. Ezt a módszert 

általában évente egy alkalommal használják a legelő karbantartására, mégpedig ősszel. 

Ketten kaszálnak évente két alkalommal, ketten pedig öt évente. Ketten soha nem 

kaszálnak, a harmadik nemmel válaszoló pedig ugyan nem kaszál, de trágyát használ és 

boronál.  

Ezeken kívül több gazdaság van, amely mechanikai műveletekkel tartja karban a 

legelőjét: fogasolás, boronálás és a gyep átszellőztetetésével.  
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Az N trágyázást ketten alkalmazzák, baktofil trágyát egy gazdaság használ, és 

ugyancsak egy helyen alkalmazzák a szerves trágyázást. 

A fentiek alapján az egyik legérdekesebb pont a legelőszemle kérdése volt. Itt a 

válaszok igen széles skálán mozogtak kezdve a „mi az a legelőszemle” kérdéstől, a napi 

rendszerességgel végzettig. Négy gazdaság soha nem végez ilyet, ketten évente egyszer, 

hárman évente kétszer – köztük az a gazdaság is, amely saját állítása szerint semmilyen 

módon nem tartja karban a legelőjét. A maradék hét gazdaság igazán alapos: négyen heti 

rendszerességgel ellenőrzik a legelők állapotát, az egyik lovas gazdaság pedig naponta. 

Ketten átlagosan havonta végeznek szemlét. Az alábbi képen (4. számú kép) annak a 

gazdaságnak a legelőjét mutatom be, amely hetente végez legelőszemlét, de a legelőjét a 

legeltetésen kívül semmilyen módon nem tartja karban. 

 

4. számú kép: Elhanyagolt legelő, mechanikai sérülést okozó gyomok a birkalegelőn 
2007 márciusában (Szentendre) 
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3.2. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszerei  

 

Dolgozatomban arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a gazdálkodóknak milyen 

mélységű ismereteik vannak a saját legelőiken található mérgező növényekről. Ennek 

kiderítésére egyszerű kérdőíves felmérést végeztem a gazdálkodók körében (1. számú 

melléklet).  

A tulajdonképpeni növényismeretet három kérdés mérte: az egyikben 42 növény 

közül kellett a már kis mennyiségben is kifejezetten mérgezőeket, azonnali elhullást 

okozókat kiválasztani. A válaszokat pontokkal értékeltem: minden helyesen aláhúzott 

mérgező növény 1 pontot ért. A növények között voltak kifejezetten mérgezőek (amelyre a 

kérdés vonatkozott), voltak megbetegedést okozóak és teljesen ártalmatlanok. Az összes 

növényből a megfelelőeket aláhúzva hibátlan válasz esetén 24 pontot lehetett kapni. 

A második kérdésnél azokat a növényeket kellet aláhúzni, amelyek hatóanyaga a 

tejben is megjelenik, és megbetegítheti az embert vagy állatot. 14 növény közül 7 növény 

aláhúzása jelentette volna a maximális pontot. 

A harmadik kérdésnél azokat a növényeket kellett megjelölni, amelyek a tej íz 

hibájáért felelősek: 15 növényből hét felismerése eredményezett maximális pontot. 

Az eredményeket táblázatba foglaltam, amely kerekítve 20%-onként sávokba van 

osztva. Egy sáv öt helyes választ jelent (összesen 20 növény), a maradék négy növény 

képezi az utolsó kategóriát (lásd 18. számú táblázat). Különböző kategóriákat nem 

állapítottam meg (kiváló, jó stb.), mivel nem igazán tudtam ezt mihez mérni, mivel egy 

növény hiányos ismerete is komoly kárt – adott esetben akár milliós nagyságrendűt – tud 

okozni.  A tejet is mérgező növények esetében még nehezebb a helyzet, hiszen ez akár 

emberre is komoly veszélyt jelenthet. Ebben az esetben én csak a kifogástalan választ 

tartanám elfogadhatónak. Úgy gondolom, hogy hét növény megismerése igazán nem nagy 

feladat, ha figyelembe vesszük, hogy mekkora kárt tud okozni ennek a nem tudása. A tej 

minőségét rontó növények szerencsére ilyen problémát nem tudnak okozni, „csak” a több 

napi tejtermelést teszik tönkre. 

A fenti három kérdésen kívül még szerepelt a „mentőkérdés” is, amelynél be 

lehetett írni, hogy az adott gazdálkodónak nincsen növényismerete, és ezért nem 

vállalkozik a kitöltésre. 
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4. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

 

4.1. Mérgező növények ismeretének eredményei a vizsgált gazdaságokban 

 

 A vizsgált 16 gazdaságból hat gazdaság választotta azt a lehetőséget, hogy nincs 

növényismerete, ezért nem vállalkozik a kérdőív idevágó részének kitöltésére. A hat 

gazdaságból három szarvasmarhát tart és tejet is értékesít, kettő lovakat tart és egy pedig 

kecskét, szintén tejértékesítéssel. Mivel ők nem válaszoltak a továbbiakban a maradék tíz 

gazdaság kérdőívét értékelem. 

 Az első kérdés a már kis mennyiségben is elhullást okozó növényekre kérdezett rá. 

A válaszok értékelésénél én ebbe a kategóriába soroltam az alábbiakat: nadragulya, fehér 

zászpa, pipacs, csomorika, foltos bürök, réti boglárka, mezei szarkaláb, sziki üröm, őszi 

kikerics, csikófark, tiszafa, farkas kutyatej, erdei szélfű, kontyvirág, kerek repkény, sárga 

gyűszűvirág, orvosi somkóró, szudánifű, lyukaslevelű orbáncfű, vízi harmatkása, jakabnapi 

aggófű, csíkos kecskerágó, kecskeruta, erdei szélfű. A növények másik része csak 

megbetegedést okoz (illetve nincs leírt szakirodalmi eset elhullásra), vagy pedig teljesen 

ártalmatlan kategóriába tartozik. A válaszoló gazdaságok eredményét a 18. számú 

táblázatban mutatom be. A százalékos megoszlás mindenhol a válaszoló 10 gazdaság 

százalékos megoszlásában került feltüntetésre. 

 

18. számú táblázat: Mérgező növények ismerete 
Kategória beosztás Helyes válaszok (db) Százalékos megoszlása 

21-24 0 0% 
16-20 0 0% 
11-15 1 10% 
5-10 6 60% 
0-4 3 30% 
 

 A legjobb eredmény 11 helyes válasz volt, amely az 50%-ot sem éri el a helyes 

válaszok arányában. Úgy gondolom, hogy a fenti számokat és arányokat nézve nyugodtan 

kijelenthető, hogy a gazdálkodóknak nincs meg a megfelelő szintű növényismerete. 
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 A következő táblázatban (19. számú táblázat) az általam a kérdőívben használt 

mérgező növények ismertségét mutatom be.  

 

19. számú táblázat: Mérgező növények ismerete  

Növény neve Helyesen felismerők száma Százalékos megoszlása 

nadragulya  8 80% 

fehér zászpa 1 10% 

pipacs 4 40% 

csomorika 2 20% 

foltos bürök 6 60% 

réti boglárka 4 40% 

mezei szarkaláb 1 10% 

sziki üröm 0 0% 

őszi kikerics 3 30% 

csikófark 0 0% 

tiszafa 8 80% 

farkas kutyatej 5 50% 

erdei szélfű 1 10% 

kontyvirág 2 20% 

kerek repkény 1 10% 

sárga gyűszűvirág 2 20% 

orvosi somkóró 2 20% 

szudánifű 0 0% 

lyukaslevelű orbáncfű 3 30% 

vízi harmatkása 0 0% 

jakabnapi aggófű 1 10% 

csíkos kecskerágó 2 20% 

kecskeruta 1 10% 

erdei szélfű 1 10% 
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A legtöbben a nadragulyát, a foltos bürököt és a tiszafát jelölték meg helyesen, de 

maximális találatot egyik növény sem ért el. Nagyon kevés találatot kapott a pipacs, a 

csomorika, az üröm, a zászpa, a kikerics, a kutyatej és az aggófű, pedig ezek a növények 

szárítva is mérgezőek. Találatot kapott még sok esetben a vérehulló fecskefű, de mivel nem 

okoz nagyon gyors elhullást nem fogadtam el a jó válaszok között. 

A következő kérdés a szarvasmarhát, kecskét és juhot tartó gazdálkodók számára az 

érdekes, habár szerintem mindenkinek tudnia kellene a növényekről és arról, hogy mit 

okozhatnak. A kérdés a tejet is mérgező növények ismeretét mérte. A helyes válasz esetén 

az alábbi növényeket kellett bejelölni: orvosi somkóró, pipacs, őszi kikerics, csikófark, 

farkas kutyatej, konkoly, szélfű fajok. Ezek valamennyien gondot jelenthetnek, amennyiben 

tejelő állat elfogyasztja őket.  

Két gazdaság nem talált el egyet sem (húsmarha és tejelő kecske), négyen egy 

találatot értek el (két kecsketartó, egy tejelő szarvasmarha és egy juhtartó) és négyen 

találtak el két növényt a hétből. Ezek két juhtartó és két lótartó gazdaság volt – amelynek 

talán a legkisebb szüksége van arra, hogy a növényeket ismerje. A kérdésben szerepelő 

növények pontszámát az alábbi (20. számú) táblázatban ismertetem. 

 

20. számú táblázat: A tejet is mérgező növények ismertsége 
Növény neve Helyesen felismerők száma Százalékos megoszlása 

orvosi somkóró 2 20% 
pipacs 2 20% 
őszi kikerics 1 10% 
csikófark 0 0% 
farkas kutyatej 4 40% 
konkoly 2 20% 
szélfű fajok 0 0% 
 

 A fenti eredmények alapján itt is megállapítható, hogy a gazdaságok mérgező 

növényismerete ebben az esetben sem kielégítő. 

A harmadik kérdés a tejet használhatatlanná tévő növényekről szólt. A 15 felsorolt 

növényből hetet kellett volna eltalálni. A növények és a kapott találatok az alábbi (21. 

számú) táblázatban kerületek felvezetésre.  
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21. számú táblázat: A tejet is szennyező növények ismertsége 
Növény neve Helyesen felismerők száma Százalékos megoszlása 

lóhere 1 10% 
kányazsombor 2 20% 
mezei zsurló 3 30% 
szellőrózsa 0 0% 
gilisztaűző varádics 3 30% 
angol perje 2 20% 
pásztortáska 1 10% 

 

Az arányok itt sem voltak jobbak, mint az előző kérdésnél. Egy gazdaság volt, 

amely három helyes választ adott (tejelő kecske), de még ez sem éri el az 50%-os arányt. 

Tehát ezen a téren sem kielégítő a gazdaságok növényismerete. 

 

 

4.2. A gazdaságok tapasztalata a növényi mérgezésekről 

 

A vizsgálatba bevont gazdaságok döntő hányada egyértelműen arról számolt be, 

hogy a legeltetés alatt nem volt olyan elhullás, amelynél a növényi mérgezés gyanúja szóba 

kerülhetett volna. Ez alól egyetlen gazdaság képezett kivételt, ahol az elmúlt 5 év alatt 10-

15 db kecske ismeretlen eredetű elhullásáról számoltak be. A boncolásnál akut bélgyulladás 

tünetei mutatkoztak, az epehólyag aránytalanul nagy és epével telt volt. Az állatorvos nem 

tudott egyértelmű választ adni az elhullások okára. Az esetleges növényi mérgezés gyanúja 

csak most, a kérdőív kitöltésekor vetődött föl. Ugyanitt másik állat hullott el szédelgés, 

általános bénulás és nyálzás tünetei mellett, boncolást nem végeztek. Egy másik gazdaság, 

amely juhokat tart arról számolt be, hogy ők nem várják ki, amíg az állat elhullik, „ha 

látszik, hogy lóg a feje, és rosszul van, akkor azonnal levágjuk és megy a hűtőbe”. 

Elképzelhető, hogy itt is hasonlóról van szó, de az állatorvos soha nem látta az elhullott 

állatokat.  

Megbetegedésről is kevesen számoltak be: az egyik lótartó gazdaság írt be 

fulladásos tüneteket produkáló állatot, amely az állatorvos tanácsára bőséges víz itatására 

gyorsan gyógyult. Ugyanitt egy ló mutatott hasmenéses, kólikás tüneteket, de szintén 

különösebb gond nélkül gyógyult. Egy másik lovardában kólikás görcsökről számoltak be 

legelőre hajtás után. Az egyik kecsketartó gazdaság enyhe hasmenést jelentett legelőre 
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hajtás után. Ezen kívül egy szarvasmarha tartó gazdaság jelezte még a kólikás görcsök 

megjelenését, amely széna etetésére teljes mértékben gyógyultak. Juhtartó gazdaság jelölte 

még meg a hasmenést, mint tünetet. Ők korpa etetésével orvosolták a kérdést. Egy másik 

kecsketartó gazdaságban felfúvódásos tüneteket mutató állatról számoltak be, amely gyors 

beavatkozás mellett menthető volt, valamint a szőrrel nem borított részek gyulladását is 

megemlítették, mint náluk előfordult eset. Egy tehenészet jelölte meg a felfúvódást, mint 

tünetet, de elhullás nem származott belőle. 

Azonban az egyik helyen három ló elhullásáról számoltak be – amelyek nem az 

adott gazdasághoz tartoztak. Az állatokat egy tiszafa csoport közelében kötötték meg, és az 

állatok beleettek a bokorba. Mindhárom állat a helyszínen elhullott. A szemtanú elmondás 

szerint, azóta ha valahová viszik a lovakat, minden esetben mobil villanypásztorral vagy 

karámmal óvják állataikat az esetleges mérgező növények lelegelésétől, és minden évben 

többször szakértő bevonásával ellenőrzik a legelő növényi összetételét. 

 

 

4.3 Az állatorvos tapasztalata a növényi mérgezésekről 

 

Azt, hogy a mérgezést szenvedett állatok eljutnak-e az állatorvosig, az állatorvosok 

kikérdezésével mértem fel. Tekintve, hogy ma Magyarországon igen nagy számú állatorvos 

tevékenykedik és a praxis területei sokszor átfedik egymást, így az esetleges mérgezéses 

esetek dokumentálásául az internetet hívtam segítségül. Az gondolom, hogy azt a három 

területet sikerült felmérni, ahol ilyen jellegű eset felbukkanhat.  

Az első körben megkérdeztem az SZIE ÁOTK Nagyállat Klinikájának egyik 

kórboncnokát. Dr. Molnár Beáta 2000 január 1. óta dolgozik a klinikán és szóbeli közlése 

alapján a praxisában nem fordult elő elhullott mérgezett állat. Kolléganője, aki a klinika 

belgyógyásza sem tud ilyen esetről, tehát a klinikára nem került be növényi mérgezés 

gyanújával sem élő, sem elhullott állat, melynél diagnózist kért volna a kezelő orvos.  

Elvileg lehetséges lenne, hogy a most ismét aranykorát élő egyéb alternatív 

módszereket vegyék igénybe a gazdálkodók, hiszen humán gyógyászatban mérgezés 

esetére állnak rendelkezésre homeopátiás készítmények. Dr. Mátray Árpád az alternatív 

állatorvoslás elismert hazai alakja azonban megcáfolta ezt a feltételezésemet, mivel az ő 
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praxisában sem fordult elő, hogy növényi mérgezést szenvedett állathoz hívták volna. Ő 

egyébként 1969 óta praktizál. 

Kérésemre az állatorvosok levelezőlistáján – melyet minden állatorvos és 

állatorvostan hallgató használ – feltette kérdést, miszerint volt-e valaha ilyen eset bárki 

praxisában. Az egész ország terültéről senki sem jelentett növényi mérgezéses esetet.  

 

 

4.4 Külföldi szakirodalmi esetek 

 

A külföldi szakirodalomban több leírt és dokumentált eset van növényi mérgezés 

témakörben. Azonban külföldön is főként a nagy gazdasági értéket képviselő állatok 

bukkannak fel az állatorvosok látóterében. Itt most néhány esetet szeretnék ismertetni, 

amelyek főként a leginkább károsító hatású növényi mérgezésekre mutatnak példát. 

1. számú eset: ez a mérgezés 43 szarvasmarhával történt, 1-2 év közötti keresztezett 

állomány, bikák és üszők vegyesen, 350-454 kg közötti súlyban. A reggeli etetésnél 5 

állatot elhullva találtak. Az állatorvos növényi mérgezésre gyanakodott. Délelőtt 10.30-ra 

már 27 elhullott állat volt a gazdaságban. Az életben lévő állatok közül kettő nagyon rossz 

állapotban volt, nem tudtak felállni sem. A szívverés és hőmérséklet normális volt, de 

általános izomgyengeséget, szabálytalan légzést és remegést figyeltek meg. Az elhullott 

állatokból a helyszínen négyet felboncoltak, és elemezték a gyomortartalmat.  Az 

elemzésekor az elfogyasztott növényi részeket tiszafaként (Taxus baccata) azonosították. A 

becslések alapján az elfogyasztott mennyiség friss levélből 0,36-0,7 g/ttkg hatóanyag volt. 

Szükségessé vált a keringés és a légzés támogatása atropin injekcióval. A nagyon rossz 

állapotban lévő két állat az injekció beadása után rövidesen elhullott, egy nem sokkal 

azután, hogy ismét a legelőre hajtották őket. További négy állat hullott el másnap reggelig 

és még további 3 állat hullott el, vagy került teljesen leromlott állapotba. A 43 állatból 35 

pusztult el, a legtöbb a mérgezést követő 4 órán belül. (PANTER, MOLYNEUX, SMART, 

MITCHELL, HANSEN 1993) 

  2. számú eset: 40 kecskénél történt a mérgezés. Az állatokat istállóban tartották. 

Október folyamán a széna etetése mellé kiegészítésképpen zöldtakarmányt is kaptak az 

állatok. Víz korlátlanul állt rendelkezésre. Az utolsó ellenőrzés után 3 órával (14.00 körül), 



 55 

nyolc állatot találtak elhullva és további három haldoklott. Kettő közülük két órán belül 

elhullott, a harmadik az éjszaka folyamán. Tiszafa (Taxus bacchata) növényi részeket 

találtak az istállóban elszórva. A gyanút a boncolás is megerősítette: a két felboncolt állat 

gyomortartalmában tiszafa leveleket és darabokat találtak. A darabokat megszámlálták és a 

mérgezés kiváltásához elegendő mennyiségűnek találták. ( COENEN, BAHRS 1994) 

3. számú eset: a 600-ból nyolc Holstein üsző pusztult el, miután túlzott mértékben 

fogyasztottak somkórót (Melilotus officinalis). Az állatokon bőr alatti bevérzések 

keletkeztek, gyengévé váltak, nem mozogtak végül elhullottak. Ez volt az első ismert eset 

somkóró mérgezésre California államban. (PUSCHNER, GALEY, HOLSTEGE, 

PALAZOGLU 1998) 

4. számú eset: három ló elhullását okozta nyári hériccsel (Adonis aestivalis) 

fertőzött széna fogyasztása. A lovak kezdetben kólikás tüneteket mutattak 24-48 órával a 

takarmány elfogyasztása után. A három lóból kettőt elaltattak egy nappal a klinikai tünetek 

megjelenése után, a harmadik lovat pedig 4 nappal a terápia megkezdésétől számítva, mivel 

állapota nagyon rossz volt. A héricsmaradványokat azonosították a takarmányban, és 

mindhárom ló emésztőrendszerében. Ez volt az első jelentett eset héricsmérgezésre Észak-

Amerikában. (WOODS, FILIQENZI, BOOTH, RODGER, ARNOLD, PUSCHNER 2004)  

5. számú eset: a 17 lóból háromnál kólika fejlődött ki egy állat elhullott, miután új 

szállítmány szénát kaptak enni, amely dél-németországból származott. A boncolás savós-

véres folyadékot mutatott ki a hasban. A széna őszi kikericcsel (Colchicum autumnale) volt 

szennyezve, körülbelül 1,48%-ban. A széna gyors eltávolítása az állatok elől nem 

eredményezett további tüneteket (KAMPHUES, MEYER 1990).  

6. számú eset: két csordányi szarvasmarha foltos bürökkel (Conium maculatum) 

erősen szennyezett takarmány elfogyasztása után az alábbi tüneteket mutatta: fokozott 

nyálképződés, könnyezés, tompultság, ataxia, nehéz légzés. Az első 30 darabos Angus 

csordából 20 állat mutatott tüneteket: kettő elhullott. A második csorda Holstein üszőből a 

harminc darabból 5 fertőzött volt, egy hullott el (GALEY, HOLSTEQUE, FISCHER 1992).  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

5.1. Hazai esetek és külföldi példák összehasonlításából levont következtetések 

  

 Mint a hazai és külföldi példákból kiderül a legelőn elszenvedett növényi 

mérgezések napjainkban is valós problémát jelentenek. A különbség a nyilvánosságra 

került esetek számában és az USA-ban a hazainak többszörösét kitevő állatállományban 

rejlik. Az USA államaiban jelenleg 64 méregcentrum (Poison Control Center) működik, 

amelyek egy országos adatbázishoz kapcsolódnak. Az esetek mindegyike melyeket ott 

rögzítnek megtörtént, életből vett eset, amelyeket önkéntes alapon szolgáltat mindenki 

mások okulására. Természetesen ez az adatbázis alkalmas a különböző statisztikai 

elemzések elkészítésére is (www.aapcc.org). Itt nem csak az állatokra és legelőkre 

vonatkozó mérgezési adatokra lehet lelni, hanem a humán esetek valamint a házi 

kedvencek mérgezései is ide tartoznak. A központok 24 órás telefonos elérhetőséget 

biztosítanak konzultációval és tanácsadással. 2004-ben 141194 db állatokkal kapcsolatos 

telefonhívásuk volt, amely az összes eset 3,6%-a. Mindezek mellett az állatorvosi 

képzéseket nyújtó egyetemek honlapja is rendelkezésre áll az érdeklődőknek 

(www.ansci.cornell.edu/plants), ahol nagyon jó, és könnyen kezelhető adatbázisok vannak. 

Ezekben a növények fotókkal illusztrálva szerepelnek, és keresési lehetőség is van – 

állatfaj, hatóanyag és tünetek alapján – megkönnyítendő a használatot a témában nem jártas 

felhasználók számára is. 

 Európában is van erre példa: www.clinitox.ch oldalon mindenki szabadon kereshet 

az őt érdeklő témában. Az információk valamennyi mérgező anyagról rendelkezésre állnak 

beleértve a kémiai és fizikai leírásukat, fellelhetőségüket, hatásmechanizmusukat, 

toxikológiai adatokat, klinikai tüneteket, esetleírásokat, diagnózisokat, terápiás tanácsokat 

és az idevágó szakirodalmat. Természetesen itt is lehet keresni állatfaj, növény tünet és még 

számtalan szempont alapján. 

 Ezzel szemben hazánkban komoly kutatómunkát igényel ha valaki információkhoz 

szeretne jutni a témában. A szakirodalom nem hozzáférhető – csak könyvtárakban – az 

interneten pedig nincs egy egységes oldal sem, ahonnan némi ismeretet lehetne szerezni. 
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 A probléma tehát sokrétű: egyrészről hiányzik a növényismeret, esetlegesen az 

állatorvosban sem merül fel, hogy ilyenre gyanakodjon, nem áll rendelkezésre egy jól 

megszervezett és üzemelő adatbázis. Másrészről meglehetősen hiányos a forrásoldal, 

ahonnan ilyen jellegű tudásanyaghoz hozzá lehetne jutni. A kettőből kiindulva 

feltételezhetően sokkal több mérgezéses eset történik, de vagy nem látja állatorvos, vagy ő 

sem ismeri fel, és ha igen akkor sincs fóruma, ahol nyilvánosságra kerülhetne. Ennek okán 

javasolnám egy országos adatbázis és internetes felület létrehozását – külföldi minták 

alapján – ahol mindenki megfelelő szinten tudna tájékozódni az őt érintő mérgező növényes 

témákban. 

 

 

5.2. Mérgezések elkerülésére vonatkozó gyephasználati javaslatok 

 

Az állattartó, gazdálkodó elemi érdeke, hogy az állatai számára az egészséges 

környezetet biztosítsa, amelyben az állatok genetikai képességeiknek megfelelően 

termelhetnek. Könnyen belátható, hogy az elgyomosodott, leromlott gyep nem felel meg 

ennek a kívánalomnak, nemcsak azért, mert táplálóértékben esetleg nem éri el a kívánt 

szintet, hanem azért is, mert a legelőt szennyező gyomok között felbukkanhatnak a 

mérgezőek is. Annak érdekében, hogy ezek elkerülhetők legyenek, szakszerű és gondos 

gyepgazdálkodásra van szükség. A következetes, gondos és szakszerű gyepgazdálkodás 

egyik következménye, hogy a gyomok visszaszorulnak az adott területről, vagy borítási 

százalékban és zöldtömegben nem érik el azt a szintet, amely mérgezést okozhat.  

A gyepgazdálkodásnak sokféle célja lehet (hozamnövelés, fajszám csökkentés vagy 

növelés, fajösszetétel megváltozatása), de az eredmény mindig az, hogy az adott állatfaj 

igényeinek, a gazdálkodás céljának és természetvédelmi megfontolásoknak megfelelő gyep 

álljon rendelkezésre. Ennek egyik aspektusa a gyomok visszaszorítása.  

Az első számú követelmény a növények ismerete. Ennek hiányában nehéz eldönteni 

egy legelőszemle alkalmával, hogy az adott területen vannak-e, és olyan mennyiségben 

mérgező növények, amelyek az állatok egészségét és a termelést veszélyeztetik. 

Amennyiben a kellő ismeret a rendelkezésre áll, onnantól a mérgező növények 

visszaszorítása könnyű feladat, mert csak azokat a lépéseket kell megtenni, amelyek a 
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szakszerű gyepgazdálkodáshoz mindenképpen hozzátartoznak. Meg kell akadályozni, hogy 

a gyep növényállománya leromoljon, és az állatok szempontjából hasznos, értékes 

gyepalkotók növekedését kell segíteni.  

Annak elkerülése érdekében, hogy az állatok a legelőn mérgezést szenvedjenek a 

gyephasznosítást pontosan meg kell tervezni. Ismerni kell az adott állatfaj igényeit, és 

ismerni kell a legelő állateltartó képességét. Ezeknek az ismereteknek hiányában a legelő 

túllegeltethető, amelynek eredménye lehet olyan növények felvétele, amelyet az állat 

egyébként nem enne meg (válogatási lehetőség), és alullegeltethető, amely eredménye lehet 

a gyepalkotók összetételének megváltozása, és ezzel a gyomosodási folyamat elindulása. 

Amennyiben a legelőhasznosítás megtervezése megfelelő, az állatok igényszintjüknek 

megfelelően táplálkoznak és tudnak válogatni, akkor a legelőn történő növényi mérgezés 

esélye kicsi.  

Szintén figyelembe kell venni a terület földrajzi elhelyezkedését és a 

gyomszabályozási programot ahhoz kell igazítani (öko gazdálkodásban tilos a gyomirtószer 

használat, nemzeti parkok, védett területek stb.). Tavasszal az állatok kihajtását megelőzően 

legelőszemlét kell tartani. Itt a figyelem nemcsak a mérgező gyomok felmérésére irányul, 

hanem egyúttal a gyep állapotát, a gyepalkotók összetételét is vizsgálni lehet, hogy a 

legelőhasznosítás az optimális keretek között történjen.  

Amennyiben nagy arányban mérgező növények találhatók, haladéktalanul 

intézkedni kell a növények lekaszálásáról és elégetéséről. Ha ez nem lehetséges, akkor a 

szennyezett területet ki kell zárni a legeltetésből, hogy az állatok ne férhessenek hozzá. 

Legeltetési idényben az egyes szakaszok lelegelése után is szemlét kell végezni, és az 

állatok által esetleg hátrahagyott gyomokat, mérgező növényeket szintén le kell kaszálni. 

Ősszel, az állatok behajtása után az őszi legelőápolás teendői között a káros, mérgező 

gyomokat le kell kaszálni és elégetni, az évelőket gyökerestől ki kell irtani. A legelőre 

vezető utak mentén is vissza kell szorítani a gyomokat, mert az állatok ki-, és behajtás 

közben lelegelhetik, másrészről azért, hogy a gyomnövények magjai ne kerülhessenek a 

legelőre. 

Lehetőség szerint szakaszos legeltetést kell alkalmazni. Mivel ismert az állatok napi 

fűigénye és a legelő hozama, így könnyen megoldható az, hogy az optimális mennyiségű 

állat legeljen az adott területen. Ezzel elkerülhető a túllegeltetés, amelynél esetleg sor 
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kerülhet mérgező növények lelegelésére is, mivel az állatoknak nincs meg a válogatási 

lehetősége. Szem előtt kell tartani, hogy a legeltetés az adott állatfaj igényit kielégítse úgy, 

hogy annak termelése megfelelő legyen. 

Ha a körülmények megengedik (gyep természetvédelmi besorolása), akkor a 

trágyázás jó hatással van az értékes gyepalkotókra, segíti a pázsitfüvek és a pillangósok 

fejlődését. 

A túlgyomosodott és nagyon elhanyagolt legelőkön sok esetben már csak a 

tervszerű vegyszeres gyomirtás segít, melyet össze kell kapcsolni egyéb agrotechnikai 

műveletekkel, műtrágyázással, hogy a terület visszagyomosodását meg lehessen 

akadályozni. 

A nedves, mocsaras vagy lápos legelőkön legjobb eredményt vízrendezéssel lehet 

elérni (ez a paraziták okozta megbetegedések csökkenésével is jár). Itt a trágyázás a 

megfelelő vízrendezés után szintén jótékony hatással van az értékes gyepalkotókra. Az 

alábbi 22. számú táblázatban a komplex gyomszabályozás lehetséges eredményei 

szerepelnek, a gyomirtási módszer, trágyázás és a hasznosítás függvényében (SZEMÁN 

2005). 

 

22. számú táblázat: Komplex gyomszabályozás 

Gyomirtási módszer Trágyázás Hasznosítás Visszagyomosodás 

mechanikai nincs szabad legeltetés 1-2 év 
szelektív herbicid nincs szabad legeltetés 2-3 év 
szelektív herbicid műtrágya szabad legeltetés 3-5 év 
szelektív herbicid műtrágya szakaszos legeltetés nincs 
mechanikai ápolás 
évente 

nincs, vagy organikus szakaszos legeltetés nagy fajdiverzitású, 
az élőhelyre jellemző 
növénytársulás 

Forrás: SZEMÁN (2005) 

 

 Összefoglalva az eddigieket a gazdálkodóknak a következők alapján kellene eljárni 

ahhoz, hogy a növényi mérgezéseket elkerülje:  

- növényismeret, melyik mérgező, mikor és melyik része, 

- legelőszemlék, és a mérgező növények eltávolítása még magkötés előtt, 
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- az állatokat sem szomjasan, sem éhesen nem legeltetni olyan területen, ahol 

mérgező növény előfordulhat, 

- a szénát csak megbízható, ellenőrzött helyről beszerezni, 

- fiatal, vagy tapasztalatlan állatokat csak a már legelőt ismerőkkel együtt legeltetni, 

- az állatlétszámot a legelő adottságaihoz igazítani, 

- száraz időszakban, amikor nem elegendő a legelő az állatok takarmányozásához 

kiegészítő takarmányozást is kell alkalmazni, 

- gyomnövények magpergetés előtti eltávolítása=gyomirtó kaszálás, mely nem 

azonos a legeltetési idény végén elvégzendő tisztító kaszálással! 

- trágyázással segíteni az értékes pázsitfüvek fejlődését (elnyomhassák a gyomokat). 

 

 

5.3. Az állatok gondozása és gyógyítása mérgezés esetén 

 

Elsősorban az állatorvos feladata, de az állattenyésztési szakembereknek is mindenkor 

tisztában kell lenni az elsősegélynyújtás szabályaival és a teendőkkel mérgezés esetén, 

mivel így súlyos gazdasági károkat lehet elkerülni. 

Amennyiben a legeltetés időszakban tömeges megbetegedés történik, amely nem vezethető 

vissza semmilyen ismert okra (pl. napszúrás), akkor lehetséges, hogy az állatok a legelőn 

mérgezést szenvedtek. Ilyenkor első feladat a gyanúba keveredett takarmány azonnali 

megvonása! 

A növényi mérgezések felismerése azonban nem könnyű feladat, hacsak nincsenek nagyon 

meghatározott akut tünetek, valamint a gyanút a takarmány vizsgálata is egyértelműen 

megerősíti. Az idült lefolyású – több hónap – mérgezések esetén ritkán merül fel a 

mérgezés gyanúja, mivel a tüneteket nem előzte meg közvetlen takarmányváltás 

(HORVÁT 2003). 

Ha az állattenyésztési szakember vagy az állatokkal lévő gondozó nem tudja 

szemrevételezéssel megállapítani az adott takarmányból (széna, legelőfű), hogy tartalmaz-e 

mérgező részeket, úgy a későbbi laboratóriumi vizsgálatokhoz a takarmányból 

reprezentatív mintát kell venni (állatorvosi feladat), és gondoskodni kell arról, hogy a 

tárolás, szállítás során ne változzon meg az összetétele. 
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Az állatorvos megérkezéskor azonnal közölni kell az esetleges mérgezés gyanúját, az 

állatokra vonatkozó megfigyeléseket (hányás, hasmenés, zavarodottság, pupilla tágulat 

vagy szűkület, bódult állapot, görcsök stb.). Az állatokat teljes nyugalomba kell helyezni, 

és gondoskodni kell a hő-, és szél védelmükről. Az állatorvosnak meg kell mutatni a 

gyanúsított takarmányt, illetve ha volt, akkor a beteg állatok bélsarát, az esetlegesen 

hányással távozó gyomortartalmat, melyben a felismerhető növényi részek lehetnek, hogy 

az egyértelmű szag alapján (egérvizelet, keserűmandula) a szakember diagnózist tudjon 

felállítani és meg tudja kezdeni a kezelést.  

Meg kell kísérelni a méreganyag eltávolítását a szervezetből, vagy semlegesíteni, miközben 

az életfunkciókat folyamatosan támogatni kell. Általában elmondható, hogy a legtöbb 

mérgezési esetnek nincs meg a megfelelő antidótuma, ezért a fő figyelmet az állat általános 

állapotjavításának kell szentelni. Ezek általánosan állatorvosi feladatok. 

A legfontosabb az, hogy a méreg a szervezetből minél hamarabb kiürüljön. Az állatorvos 

megérkezéséig meg kell kísérelni adszorbenseket adni az állatnak (orvosi szén) lehetőség 

szerint vizes oldatban, a méreganyag elfogyasztása után, de legkésőbb 24 órán belül, még 

mielőtt az állat hányna, vagy meg lenne hánytatva. Nagy testű állatoknak az ajánlott adag 

25-500 g-ig terjed. A légzés és keringés támogatása már állatorvosi feladat.  

Az állatokat a legelőre csak az állatorvos engedélye és a mérgező növények eltávolítása 

után szabad visszaengedni. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

 Dolgozatomban a bevezetőben már ismertetett kérdésre kerestem a választ: ma egy 

átlagos magyarországi gazdálkodó, aki legeltetéses állattartást folytat, mennyire van 

tisztában a legelő egyszerű karbantartási módjaival, és milyen szinten áll a legelőkön 

található mérgező növények ismeretével. 

 A célom az volt, hogy egy egyszerű kérdőíves felmérés segítségével megállapítsam 

az alábbiakat: 

- milyen módon gondozza a legelőjét 

- honnan szerzi be a téli tartósított takarmányt 

- találkozott-e növényi mérgezést szenvedett állattal 

- milyen tüneteket tapasztalt mérgezés esetén 

- milyen százalékban ismeri a mérgező növényeket 

- milyen százalékban ismeri a tejet is mérgező ill. a tej ízhibáját okozó növényeket. 

 A válaszokat táblázatba foglaltam és értékeltem egyszerű pontozásos módszerrel. 

Az elért pontok alapján kijelenthetem, hogy a vizsgált gazdaságok mérgező növény 

ismerete a minimális szintet sem éri el, sem elhullást okozó, sem tejet is mérgező ill. ízhibát 

okozó növények tekintetében. Mindezek mellett a legtöbb helyen legelő karbantartásának 

szükségességével sincsenek tisztában. 

 Felvonultattam külföldi esettanulmányokat is, amelyekből kiderül, hogy a kérdést 

komolyabban kellene venni, – mint ahogy azt a normál napi gyakorlat mutatja – mert 

jelentős gazdasági kárt tud okozni a nem megfelelő növényismeret. 

 Végül néhány mindenki számára hasznos óvintézkedést fogalmaztam meg a 

gazdálkodók számára, hogy miként kerülhető el a növényi mérgezés. Egyúttal felvetettem 

egy központi adatbázis és internetes felület létrehozásának gondolatát, amely minden 

gyakorlati szakember számára elérhető lenne, és ahol megfelelő szinten tudna tájékozódni 

mérgező növények tekintetében. 
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