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ВСТУП 

Фітотоксикологія – це наука, що вивчає отруйні речовини рослинного 

походження. 

Отруйними називаються рослини, що містять такі хімічні речовини, які, 

потрапивши в організм людини або тварини, викликають отруєння. Отруєння 

може призвести до тяжкого захворювання і навіть до смерті.  

Для самих рослин отруйні речовини мають велике значення. Вони 

захищають рослину від тварин, які могли б з'їсти їх стебла, листя, коріння 

та насіння. До отруйних рослин відноситься близько 10 тис. видів, що складає 

приблизно 2% від загального числа видів рослин світу. Найбільше отруйних 

рослин серед покритонасінних і грибів. Значно менше їх серед голонасінних, 

папоротеподібних, мохів, водоростей і лишайників.  

Серед дводольних рослин отруйних більше, ніж серед однодольних. Є 

родини, в яких більшість видів отруйні: жовтеці, пасльонові, молочайні, тутові 

та ін. У межах роду можуть бути отруйні й неотруйні види. Навіть один і той 

самий вид у різних умовах існування може бути отруйним, або ні. 

На сьогодні  відомо більше 10000 отруйних рослин. З них біля 120 видів 

зустрічаються на території України. Знання отруйних рослин та їх якостей 

необхідне як у повсякденному житті так і при вивченні дисциплін біологічного 

напрямку. 

При вивченні цього курсу студенту необхідно пригадати знання, здобуті з 

попередніх курсів біології (шкільний курс), хімії,  анатомії, морфології рослин і 

систематики рослин. 

Мета курсу: ознайомити студентів із видовим складом отруйних рослин, 

що зростають в Україні, вмістом в них токсичних для людини речовин. 

Сформувати загальне уявлення про безцінне значення фітотоксичних дарів 

природи в житті людини. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Завдання курсу: навчити визначати отруйні види рослин, та правильно 

поводитися з ними під час збирання.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: видовий склад отруйних рослин (органи в яких міститься 

максимальна кількість отрути), вміст токсичних речовин в них, запобіжні 

заходи з метою уникнення отруєння певними видами та засоби першої 

допомоги у разі появи ознак отруєння. 

вміти: розпізнавати токсичні рослини, правильно поводитися при роботі 

з ними, розбірливо та зрозуміло пояснити про загрозу видів рослин, що є 

отруйними та про безпечне поводження з ними. 

Родини до яких належать токсичні види в плані практичних робіт 

розташовані за принципом від більш токсичних до менш токсичних. 

          Курс розрахований на один семестр. Кожен змістовий модуль розбитий 

на теми, які включають лекційний матеріал, лабораторні заняття, завдання до 

самостійної роботи. Студентам, для підготовки до модульних робіт, надаються 

запитання. Точкою контролю є модульна робота. 

        Критерії оцінювання: 50 балів - робота над завданнями до самостійної 

роботи і лабораторними, модульні роботи - 50 балів. Максимальна кількість 

балів за курс - 100. 

       Семестрова контрольна точка - залік. Для отримання заліку потрібно 

виконати всі види роботи і набрати більше 50 балів. 

        

 

 

 

 

 



 

ЧАСТИНА 1. 

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Тема1. Властивості отруйних рослин 

Отруйні рослини постійно або періодично містять речовини, токсичні для 

людини й тварин. Токсичність рослин може значно варіювати залежно від їх 

віку, фази вегетації, умов зростання (кліматичних, ґрунтових та ін.) і частини 

рослини (корінь, пагони, гілки, плоди, кора). 

   Деякі рослини мають отруйний нектар (наприклад, азалія, багно) або 

пилок (наприклад, беладона, олеандр), що надають токсичних властивостей 

меду (уживання його в їжу може спричинити лихоманку). 

Рослинні отрути належать переважно до алкалоїдів, глікозидів, рослинних мил 

(сапонінів), органічних кислот, смол. У більшості випадків отруєння цими 

рослинами проявляються нудотою, блювотою, болями в животі, діареєю. Ці 

симптоми є неспецифічними й зумовлені високим вмістом в отруйних рослинах 

різних органічних кислот, що подразнюють слизову оболонку шлунка й 

кишечнику. Специфічний для конкретних отрут комплекс симптомів 

розвивається після їх всмоктування в кров.   

Вибіркова токсичність  рослинних отрут виявляється в переважному 

впливі на нервову систему, серце, шлунково-кишковий тракт, печінку або 

шкіру. 

У разі гострих отруєнь переважають ураження нервової системи з 

розвитком атропіноподібного синдрому (унаслідок отруєння блекотою, 

беладонною) або нікотиноподібного синдрому (у разі отруєння цикутою 

отруйною, хвощем польовим і деякими іншими отруйними рослинами).  

 Психічні розлади протікають у вигляді інтоксикаційного психозу з 

явищами різкого психомоторного збудження, що переходить у стан 

загальмування й кому.  



Переважне ураження серця спостерігається в разі отруєння отруйними 

рослинами, що містять серцеві глікозиди (наперстянкою, конвалією, горицвітом 

та ін.), їх вибіркова токсичність виявляється в ранньому розвитку порушень 

ритму й провідності серця (тахікардія, що змінюється брадикардією). 

Гепатотоксична дія рослинних отрут (гірчака рожевого, жовтозілля лучного) 

характеризується збільшенням розмірів печінки, розвитком жовтяниці, появою 

висипань на шкірі. 

 Гострі отруєння деякими отруйними рослинами (борщівником) 

супроводжуються переважним ураженням шкіри — токсичним дерматитом, що 

має, як правило, нескладний перебіг. 

Багато рослинних отрут спричиняють ураження кількох органів або 

систем організму. Наприклад, отрута аконіту вражає центральну нервову 

систему й серце, отрута чемериці Лобеля й наперстянки — серце і шлунково-

кишковий тракт, отрута геліотропа — печінку й нирки. Однак важкі отруєння з 

розвитком коматозного стану (втрата свідомості, порушення темпу й ритму 

серцевих скорочень, розлад дихання) можуть спричиняти великі дози 

практично будь-якої рослинної отрути. 

Особливий вид отруєння рослинними продуктами пов'язаний з 

використанням меду, який збирався з отруйних рослин (блекоти чорної, 

дурману звичайного, воронячого ока звичайного, зірочника злакоподібного), а 

також молока і м'яса після поїдання тваринами токсичних рослин (жовтецевих, 

ефедри двоколоскової, макових, аконітів). 

 Псування молока спричиняють також гіркі, ароматичні, смолоносні, 

рослини — полини, пижмо звичайне, деревії, хвощі, молочаї, губоцвіті. 

Отруєння може статися в результаті вживання в їжу і на корм тваринам зерна і 

борошна, забруднених насінням блекоти чорної, дзвоників, сокирок тощо. 

Респіраторні отруєння можуть виникати в разі тривалого перебування в 

оточенні заростей (букетів) сильнопахучих рослин (лілій, маків, черемхи 

звичайної тощо). Вони супроводжуються задухою, головним болем, чханням, 



кашлем, сльозами, нежиттю, загальною слабкістю (аж до втрати свідомості — 

при тривалому контакті).  

Великої шкоди завдають отруйні рослини тваринництву. Вони можуть 

призводити до втрати ваги та продуктивності тварин від захворювань, 

безпліддя, зниження лактації (хвощі, молочаї, повитиці) і навіть загибелі. 

Тварини, як правило, уникають отруйних рослин, що мають гіркий смак, різкий 

запах, але відомі масові випадки отруєння молодняка або тварин, перевезених в 

незнайому для них місцевість, а також при тривалому голодуванні тварин (під 

час далеких перегонів та перевезень), поїданні пряно-смакових рослин 

(полинів, пижма звичайного), згодовуванні рослинних залишків, засміченого 

зерна, силосу та сіна.     Часто тварини гинуть після поїдання викинутих букетів, 

прополених бур'янів і зрізаних гілок отруйних рослин, тощо. 

Отже специфіка отруйних рослин досить багатогранна й знання видів 

токсичних рослин та їх якостей можуть запобігти випадкам отруєння та  

вберегти Вас від непередбачених небажаних ситуацій. 

 

Тема 2. Класифікація отруйних рослин  

Існують різні системи класифікації отруйних рослин, що базуються на 

специфіці складу чи токсичної дії біологічно активних речовин. Серед чималої 

кількості отруйних рослин виділяють: безумовно отруйні (цикута отруйна, 

болиголов плямистий тощо) й умовно отруйні (токсичні лише в певних місцях 

зростання або за умови неправильного зберігання сировини, ферментативного 

впливу грибів та інших організмів). Прикладом рослин другої групи можуть 

бути добре відомі кормові конюшини. При зростанні в умовах м'якої зими вони 

накопичують у молодих пагонах значну кількість ціаногенних глікозидів, які 

при розщепленні утворюють синиільну кислоту. Конюшини в такий спосіб 

захищаються від пошкодження равликами, що виявляють активність в умовах 

теплої зими. Інакше рослина не могла б протистояти об'їданню, тому що 

процеси росту в неї у цей час загальмовані. Літом інтенсивне наростання 



пагонів робить неможливим повне знищення рослин равликами, тому подібний 

механізм токсичного захисту вже не потрібен. 

Єдиної загальноприйнятої класифікації отруйних рослин немає. Найбільш 

простою є ботанічна класифікація за родинами (хрестоцвіті, пасльонові, 

жовтецеві і т. д.). 

Друга класифікація – це клінічна класифікація за Гусиніним, в основі якої 

лежить вплив рослин на ті чи інші системи живого організму. 

І. Рослини, що спричиняють появу переважно симптомів ураження центральної 

нервової системи (ЦНС). 

1. Рослини, що спричиняють збудження ЦНС: блекота чорна, дурман 

звичайний, омег водяний. 

2. Рослини, що спричиняють збудження ЦНС і водночас діють на серце, 

травний тракт, нирки: калюжниця болотна, жовтець. 

3. Рослини, що спричиняють при гнічення і параліч ЦНС: болиголов плями 

стий, хвощ польовий, чистотіл великий. 

4. Рослини, що спричиняють пригнічення і параліч ЦНС і водночас діють на 

травний тракт: хвилівник звичайний. 

- Рослини, що спричиняють переважно ураження шлунково-кишкового тракту: 

ластовень російський, молочаї, мильнянка лікарська, паслін солодко-гіркий. 

- Рослини, що спричиняють переважно ураження серця:, горицвіт весняний, 

конвалія травнева. 

 

Тема 3. Хімічні токсичні речовини рослинного походження 

Отрута (Venenum) лат., у ролі отрути може виявитися практично будь – 

яке хімічне з'єднання, що потрапло в організм у кількості, здатній викликати 

порушення життєво важливих функцій і створити небезпеку для життя. 

Токсичність речовини тим більше, чим менша його кількість (доза) викличе 

порушення життєдіяльності організму. 

Припускаючи універсальні властивість хімічних речовин, знаменитий 

лікар середньовіччя Парацельс (1493-1541) вважав, що: «Все є отрута! Ніщо не 



позбавлене токсичності. Отруту робить непомітною тільки доза! Отрута від 

лікарських препаратів відрізняється тільки дозою». 

Багато хімічних речовин, що застосовують внутрішньо  в оптимальній 

дозі, призводять до відновлення порушених якоюсь хворобою функцій 

організму і тим самим виявляються їх лікувальні властивості. Інші речовини є 

складовою частиною живого організму (білки, жири, вуглеводи тощо), тому для 

прояви їх токсичних властивостей потрібні особливі умови. Частіше токсичний 

вплив мають властиві живому організму речовини, які отримали назву 

«ксенобіотики» (xenos-чужий).  

В даний час існує безліч визначень поняття отрута. Є поняття про 

юридичне і біологічне визначення отрути. Юридичне визначення,  отрута - це 

хімічна сильнодіюча речовина, внесена в законодавчий перелік, здатна в 

підвищених дозах викликати  захворювання або смерть, а тому підлягає 

особливому зберіганню, обліку, застосуванню. Біологічне визначення, отрута - 

це хімічна речовина, яка при зіткненні з живим організмом в певних умовах 

середовища проживання та в певній кількості здатна чинити шкідливий вплив 

на живі організми, аж до загибелі. 

Отруєння або інтоксикація це патологічний стан, що розвиваються 

внаслідок взаємодії отрути з організмом. 

Отрути, як відомо з історії, застосовуються давно. Люди використовували 

отрути для змащування наконечників стріл (використовуючи соки рослин) для 

боротьби з хижими тваринами. В даний час отрути широко застосовуються в 

ветеринарній медицині, наприклад: стрихнін, строфантин, атропін та інші. 

Класифікація отруйних речовин: 

За походженням: 

1. Ендогенні. 

2. Екзогенні. 

Ендогенні - це отрути, які виробляються в організмі, як за умов 

нормальної життєдіяльності, так і при різних патологіях. Наприклад, індол, 

скатол, кетонові тіла. 



Екзогенні або ксенобіотики - це отрути, що надходять в організм людини 

і тварин із зовнішнього середовища. 

Їх розділяють на наступні групи: 

1. Мінеральні (наприклад, сполуки важких металів, миш'яку, фтору). 

2. Рослинні (алкалоїди, глікозиди, ефірні олії, смолисті речовини органічні 

кислоти). 

3. Тваринні (отрути змій, павуків, комах). 

4. Грибкові (афлотоксины, фузаріотоксини) залежать від виду грибів. 

5. Мікробні. 

6. Синтетичні (фосфор - і хлорорганічні сполуки). 

Алкалоїди - складні органічні сполуки, що володіють лужними 

властивостями. Більшість алкалоїдів у своєму складі містять чотири елементи 

(азот, вуглець, водень, кисень). У чистому вигляді це тверді, погано розчинні у 

воді й добре в органічних розчинниках речовини. Більшість алкалоїдів містять 

кисень і є твердими речовинами, а безкисневі - рідинами. У рослинах алкалоїди 

зустрічаються у вигляді солей органічних кислот: щавлевої, молочної, 

лимонної, яблучної, янтарної. 

Кількість алкалоїдів у рослинах різний і становить від 0,001% до 10% у 

перерахунку на суху речовину. Більшість рослин містить по одному алкалоїду, 

але деякі можуть містити і декілька. Наприклад, блекота - 4, дурман і красавка 

по 3, мак снодійний - більше 20. Кількість алкалоїдів залежить від ґрунтово-

кліматичних умов. Більшість алкалоїдів - сильні отрути, які характеризуються 

досить важким дією на організм навіть у мінімальних дозах. Суттєвою 

особливістю алкалоїдів є притаманна їм тонка виборча дія на певні органи або 

системи. Токсичність багатьох алкалоїдів можливо є захисним засобом рослин 

від комах і паразитичних грибів. 

У хімічному відношенні деякі алкалоїди є похідними піридину - атропін, 

коніїн, нікотин; інші пурину - кофеїн; треті - фенантрена - морфін; четверті 

індолу - стрихнін і т. д. 



Аконітин – його дія полягає в первісному порушенні центральної 

нервової системи, особливо дихального центру, і периферичних нервів - 

закінчень рухових, чутливих, секреторних нервів. Аконіти чинять 

нейротоксичну (курареподібну) дію, що обумовлено збуджуючим (в малих 

дозах) або пригнічуюючим (у великих дозах) впливом на ЦНС. Проявляється 

місцеве подразнююча дія на шлунково-кишковий тракт. 

Глікозиди - це складні органічні ефироподібні речовини, переважно 

рослинного походження, що складаються з двох компонентів: глікону і 

аглікону. 

Глікон - цукриста або вуглеводна частина, яка представлена різними видами 

органічних цукрів (глюкоза, фруктоза, сахароза, рамноза та ін). 

Аглікон - нецукриста частина, представлена різними сполуками (альдегідами, 

спиртами, терпенами, кислотами та ін). 

Глікозиди поділяються на 4 групи: 

1. Цианглікозиди 

2. Тіоглікозіди 

3. Серцеві глікозиди 

4. Сапонін-глікозиди 

В даний час описано більше 200 видів рослин, що містять глікозиди. 

До рослин, що містять цианглікозиди відносять: віку, конюшину, льон 

посівний, люцерну, просо, сорго, суданську траву і кукурудзу. З дикорослих: 

бобовник, лядвенець рогатий, конюшина, черемшина, осока, тонконіг. З 

кісточкових - вишня, слива, персик, мигдаль та ін.  

 

Тема 4. Профілактика та перша допомога при отруєнні токсичними 

рослинами 

Велике значення для профілактики отруєння токсичними рослинами має 

пояснення населенню, а особливо дітям у дитячих дошкільних закладах і 

школах, про шкоду від використання в їжу незнайомих рослин, виховання 

екологічної культури, особливо серед молоді (не знищувати ніяких рослин, не 



пробувати на смак незнайомі плоди, не нюхати квіти тощо). Окрім того, 

необхідно встановлювати попереджувальні написи на плантаціях отруйних 

рослин, у ботанічних садах, не вирощувати в населених пунктах 

сильнотоксичні рослини з декоративною метою. 

Профілактика отруєнь рослинами полягає, головним чином у санітарно-

просвітницькій роботі з населенням. Знання отруйних рослин (насамперед 

місцевих видів конкретного регіону), їх токсичних властивостей і особливостей 

— запорука успіху в боротьбі з рослинними отруєннями. 

Найважливіша роль у профілактиці отруєння токсичними рослинами в 

дітей належить санітарній освіті батьків, працівників дитячих дошкільних 

установ і оздоровчих таборів. Усі особи, на піклуванні яких перебувають діти, 

повинні знати про небезпеку, що приховують у собі отруйні рослини. 

Постійний догляд за дітьми (особливо маленькими), увага до них з боку 

дорослих, виховна робота з дітьми шкільного віку дозволяють уникнути 

отруєнь. 

Профілактика гострых отруєнь рослинними токсинами складається в 

виконанні основних наступних правил:  

♦ не вживайте не знайомі рослини та гриби; 

♦ не вживайте відомі культурні рослини (картопля, зернові, гречка, горох і т. 

д.), які неправильно зберігалися; 

♦ не вживайте без узгодження з лікарем приготовані в домашніх умовах 

настойки з лікарських трав; 

♦ не збільшуйте самостійно дози призначеною лікарем  й виготовленою в 

аптеці настойки; 

♦ не дозволяйте дітям, особливо молодшого віку, самостійно, без контролю 

дорослих збирати гриби та ягоди; 



♦ не ввіряйте своє життя й здоров‘я людям без спеціальної медичної освіти, 

пропонуючим для лікування хвороб чудодійні лікарські препарати виготовлені 

ними з рослин.  

Отруєння рослинними отрутами відбувається переважно в теплу пору року 

внаслідок вживання в їжу невідомих або неїстівних рослин, зовні подібних до 

їстівних видів. Подібні отруєння, іноді дуже важкі, виникають переважно в 

дітей.      

Відомі випадки професійних отруєнь у процесі вирощування, збирання, 

сушіння й переробки рослинної сировини (наприклад, під час виробництва 

касторової олії можуть виникати отруєння рициною внаслідок потрапляння 

макухи в шлунково-кишковий тракт із рук). Гострі отруєння рослинними 

отрутами можуть статися в результаті самолікування лікарськими рослинами, а 

також унаслідок уживання як алкогольних напоїв, так і спиртових настоянок 

цих рослин або плодів кісточкових, що містять у кістянках синільну кислоту. 

Перша допомога при більшості отруєнь рослинами полягає у швидкому 

видаленні вмісту шлунково-кишкового тракту (промивання, введення 

послаблюючих речовин), приймання всередину речовин, що адсорбують 

(активоване вугілля), осаджують (дубильні речовини), окиснюють (перманганат 

калію), нейтралізують (сода, кислі рідини) отрути. Водночас бажано встановити 

причину отруєння. Подальше лікування має проводитися кваліфікованими 

медичними працівниками в лікарні. 

До прибуття швидкої допомоги (яку негайно викликають при перших 

навіть незначних симптомах чи підозрах на отруєння) в порядку само- та 

взаємодопомоги хворому пропонують випити 1–2 стакани теплої води с 

харчовою сіллю  (1/2 чайної ложки на стакан води) та викликати блювання. Цю  

процедуру повторюють 3–4 рази. У вигляді сорбенту можно застосувати 80–100 

г чорних сухарів або  інші лікарські препарати. Потім  можна застосувати  

проносне.  



Якщо ви доторкнулися  ясенцю, борщівника Сосновского та ін. рослин, 

що викликають  запалення шкіри, обмийте вражені місця теплою водою з 

милом й протріть ваткою змоченою в слабкому розчині марганцю. 

Оскільки найчастіше від отруєння дикорослими рослинами страждають 

діти, не замислюючись, вони зривають яскраві ягоди, пробують їх на смак, та 

соковиті корені, листки, насіння, які зовні подібні до їстівних рослин, або, 

зриваючи гарні квітки, отримують опіки шкіри рук і обличчя. Тому знання про 

отруйні рослини, що нас оточують, мають стати складовою освіти студентів- 

біологів як майбутніх вчителів, які в свою чергу зможуть застерегти та вберегти 

школярів від небезпечного поводження з отруйними рослинами. 

 

Тема 5. Характеристика отруйних рослин та грибів  

Отруйні рослини постійно або періодично містять речовини, токсичні для 

людини й тварин. Токсичність рослин може значно варіювати залежно від їх 

віку, фази вегетації, умов зростання (кліматичних, ґрунтових та ін.) і частини 

рослини (корінь, пагони, гілки, плоди, кора). 

 

Трав'яні рослини 

Жовтецеві. Більша частина Жовтецевих  отруйні рослини, що не 

поїдаються тваринами. Це пояснюється тим, що вони містять різноманітні 

алкалоїди, що являються отрутами й находять широке застосування в медицині.  

Також містять алкалоїди серцевої групи, що використовуються для 

виготовлення серцевих ліків, наприклад аконіт - дуже отруйна багаторічна 

трав'яниста рослина.  

Існує багато видів аконітів. Найбільш поширений аконіт аптечний 

(борець синій) Aconitum nopellus. Високий багаторічник, з крупним розсіченим 

листям до 10 – 12 см в довжину, квіти крупні синьо – фіолетові, плід – три 

листівка. Цвіте в липні – серпні, насіння дозріває в вересні. Всі аконіти дуже 

отруйні, особливо багаті на отруту листя, бульби та коріння. Рослина отруйна в 

свіжому і висушеному вигляді. Токсичні якості аконітів пов‘язані з чисельними 



алкалоїдами дитерпенового ряду, серед яких найбільше значення мають 

аконітін та зонгарін. Аконітін – жиророзчинний токсин, що викликає стійке 

підвищення проникненню збуджуючих мембран (нервових та м‘язових) а потім 

паралізує дихальні шляхи. Токсини діють на нервову систему, смерть наступає 

від задухи. Смертельна доза 0, 004г для дорослої людини, для тварин 0,02-0,05 

мг/кг маси, найбільш чутливі до отруєння аконітом вівці. На Землі зростає біля 

300 видів аконітів,  в народі їх називають вовча смерть, смерть – трава.  

Калюжниця болотяна Сaltha palustris багаторічна трав‘яниста рослина з 

темно – зеленим блискучим листям, та чисельними жовтими квітами. Стебло 

висотою до 50 см. Цвіте в квітні – червні. Перше цвітіння починається на 

десятий рік життя. Зростає по всій території європейської частини країни, 

Уралі, на Україні. Отруйні листя та стебла, тільки до початку цвітіння та 

плодоношення. Містить анемонін, холін, берберин, сапоніни, кверцетин. 

Горицвіт весняний чи Адоніс Adonis vernalis багаторічна трав‘яна 

рослина, сягає до 60 см. висотою. Відноситься до холодостійких рослин, 

любить сонце. Стебло кругле прямостояче,  квітки поодинокі великі жовті,  

цвіте в квітні одночасно з появою листя. Плоди мають шаровидну форму, 

морщинисті. Зростає в степу на трав‘янистих схилах, лісових галявинах, 

полянах мешкає в Південних степах, на Україні, європейській частині Росії. 

Розмножується кореневищем та насінням. Горицвіт весняний вперше зацвітає в 

віці 10-20 років зрілості сягає при 40 – 50 роках. Всі частини рослини отруйні, 

вони  містять глікозиди серцевої дії (цимарін, адонітоксин) сапоніни. 

Селерові. До родини Селерові відносяться рослини, що містять 

смертельні токсини, які забрали життя багатьох людей. Їх підступність полягає 

в тому, що отруйні види дуже схожі на рослини, які людство вживає в їжу: 

моркву, петрушку, пастернак, селера, кмин, аніс, кріп. 

Птахи гинуть від плодів анісу, кмину і кропу, а людина використовує ці 

рослини в їжу. Таке явище пояснюється фізіологічними особливостями людини 

і різних видів тварин, і перш за все особливостями будови травних органів і 
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нервової системи, тому що отруйні речовини у більшості випадків потрапляють 

в організм разом з їжею і в першу чергу діють на нервові клітини. 

Майже по всій країні на вологих і сирих лісових луках, по болотах, 

багнистих берегах річок і ставків зустрічається сильно отруйний 

багаторічник Cicúta virósa віх отруйний, або цикута. Висота віху досягає 120 

см. Кореневище у нього товсте, всередині порожнисте, з перегородками. На 

поздовжньому зрізі кореневища виступають краплі жовтувато-помаранчевої 

смоли. Нижня частина стебла цикути зазвичай червонувата, двічі-, 

тріждипіристі, листочки тонкі, ажурні. Білі квітки зібрані в суцвіття - складні 

зонтики.  Цвіте віх з червня по вересень. Отруйна вся рослина, особливо 

кореневище. Отрута діє на мозок, і смерть настає від паралічу дихання. Віх – 

дуже небезпечне отруйна рослина. Від нього найчастіше гинуть діти, так як 

кореневище віху солодке і діти приймають його за селеру. Віх часто росте 

поблизу сіл,  біля струмків, серед осоки. З цієї родини, там також можуть 

зростати  дудник і дягель. Але віх від них легко відрізнити, у дягелю і дудника 

листя, так само як і у віха, двічі-, тричіпіристе, але воно значно більше.  

  Болиголов плямистий Conium maculatum – дворічна рослина. Поширена 

повсюди, особливо на ґрунтах родючих і вологих. При розтиранні листків 

відзначається запах мишачої сечі. Діючими речовинами є алкалоїди конін, 

коницеїн, конгідрин, псевдоконгідрин та ін. Найбільшу кількість міститься в 

недозрілому насінні – до 2 % і листках – до 0,5%. Найбільш чутлива велика 

рогата худоба. Рослина зазвичай тваринами не поїдається із-за неприємного 

запаху. 

Отруєння частіше реєструється ранньою весною і восени, коли травостій 

бідний. Може поїдатися з іншими травами в зеленій масі. 

Алкалоїд конін добре розчинний у воді, швидко всмоктується, викликає 

параліч центральної нервової системи, володіє нікотіно - та курареподібною 

дією. 

Отруєння протікає гостро. Швидко розвивається загальне пригнічення, 

з'являється хитка хода, тварини не реагують на зовнішні подразники, тремор 



м'язів, потім параліч кінцівок, брадикардія, пригнічення дихання, кома. Смерть 

настає внаслідок зупинки дихання. 

Макові. Рослини родини макових містять велику кількість різних 

алкалоїдів таких як морфін, хінін, кофеїн, стрихнін, колхіцин та інші. Частина з 

них є наркотичними речовинами (кофеїн, морфін, кокаїн), зловживання якими 

призводить до наркоманії. Але в невеликих дозах наркотичні речовини мають 

знеболюючу дію. Наприклад, багато знеболювальних ліків містять кофеїн. 

Назви цих речовин говорять про назви рослин, з яких вони видобуваються: 

папаверин, бікулін, фумарин, глауцин, тощо.  

Найдавніше в Західному Середземномор‘ї використовувався мак 

снодійний Papaver somniferum, звідки він проник у Південну та Середню Азію. 

Другий давній центр культурних макових – Північно - Західний Китай. В їжу 

використовують насіння маку. В Україні з насіння маку виготовляють велику 

кількість макових виробів, які вважаються ласощами - коржі, пиріжки, 

вареники, рулети, тощо. 

Але більш відомі макові як сировина для отримання опію з незрілих 

макових коробочок. З опію виготовляють цінні медичні препарати - різні 

наркотики, що мають сильну знеболювальну дію. Опій (від грецьк. opus - сік) 

був відомий ще давнім грекам як лікарський засіб. Потім, в середні віки, опій 

почав використовуватися при курінні для одурманювання та викликання різних 

нереальних видінь. 

В нашій країні, як олійна культура, (до 50% олії) висівається мак 

снодійний. Не втратив свого значення опій і в медицині. У чистому вигляді ця 

речовина застосовується як знеболюючий засіб (морфій та пантопан) і входить 

до складу більш як 500 препаратів. 

Як лікарський засіб в народній медицині широко використовується 

чистотіл. Сік цієї рослини дуже отруйний і здавна використовується для 

виведення бородавок, звідси і його назва. У середні віки алхіміки робили 

спроби видобути із ―золотого кореня‖ чистотілу засіб для виготовлення золота з 

менш цінних металів. У Німеччині ця рослина використовувалася при лікуванні 



золотухи, переломів кісток. Вважався чистотіл лікарською рослиною і в 

Стародавньому Римі. 

Пасльонові. Людина і різні види тварин неоднаково сприйнятливі до 

різних отрут. Так, атропін, що міститься в беладонні, сильно діє на людей, 

небезпечний він для кішок, собак і птахів, але слабо діє на коней, свиней і кіз, а 

для кроликів зовсім нешкідливий.  

До рослин, що містять алкалоїди групи атропіну, відносять дурман, 

блекоту, беладонну, пузирницю і деякі інші. 

Дурман звичайний Datura stramonium – однорічна трав'яниста рослина 

зустрічається повсюди, росте на занедбаних полях, пустирях, в садах, біля 

узбіччя доріг. Містить алкалоїди: гіосціамін, атропін, скополамін. Отруйна вся 

рослина. 

Блекота чорна Hyoscymus niger, це однорічна і дворічна рослина.  Відомо 

понад 20 видів алкалоїдів, що містить блекота, основні з них гіосціамін, 

гіосцин, атропін, скополамін. Отруйна вся рослина.  

Красавка Atropa belladonna – багаторічна рослина родини пасльонових. В 

дикому вигляді зустрічається рідко. Культивується як джерело лікарської 

сировини. Містить: гіосціамін, гіосцин, атропін, дюбазин. 

Скополія карніолійська Scopolia carniolica – багаторічна рослина. Росте в 

гірських лісах, на затінених галявинах. Містить гіосціамін, скополамін, 

найбільше їх в кореневищах і насінні.    

Пузирниця Physochlaina – багаторічна рослина. Росте на схилах гір. 

Містить алкалоїди скополамін (у надземній частині), гіосциамін (в кореневій 

частині). 

Алкалоїди пасльонових дуже стійкі, зберігаються в сирих і висушених 

рослинах, не втрачають токсичності при сілосуванні. Найбільш чутливі коні і 

велика рогата худоба. Отруєння у коней відзначається при поїданні 120 - 180 г 

висушеної трави дурману або блекоти. Рідше отруєння відзначаютьється у 

овець і кіз. Кролики не чутливі до беладонни. 
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Атропін і гіосціамін у великих дозах викликають порушення центральної 

нервової системи, яке змінюється гальмуванням і паралічами. Скополамін, 

навпаки, пригнічує кору головного мозку, викликаючи ослаблення дихання аж 

до зупинки. У лактуючих тварин алкалоїди виділяються з молоком, надаючи 

йому токсичні властивості. 

Ознаки отруєння проявляються через 2 – 6 годин. Відзначається сильне 

збудження (аж до буйства), розширення зіниць і, отже, далекозорість. Тварини 

прагнуть вперед і можуть травмувати оточующих. Пізніше відзначається 

пригнічення, з'являється обережність у рухах, невпевнена хода, характерний 

блиск очей. Режим серцебиття прискорений. Дихання часте, потім стає 

поверхневим і нечастим. 

Іноді через 7 - 8 днів настає одужання. В деяких випадках тварини гинуть 

через 4 - 6 годин. Смерть наступає в результаті асфіксії внаслідок різкого 

пригнічення дихання або серцево-судинної недостаточності. 

Хрестоцвіті. Рослини родини хрестоцвітих, містять глікозиди, вони 

досить поширені. Більшість з них є бур'янами полів, пасовищ і сіножатей. Деякі 

вирощуються як технічні і кормові культури. Дані рослини найбільше 

накопичують тіоглікозіди в період дозрівання насіння, за відповідних умов у 

кормах, частіше в шлунково-кишковому тракті під впливом рослинних 

ферментів гідролізуються з утворенням ефірних олій. 

Гірчиця польова Sinapis arvensis – росте як бур'ян, однорічна рослина.  

Містить глікозид синігрин, який є у всіх частинах рослини, особливо багато в 

насінні. Токсична доза становить 2-3 мг/кг маси, летальна – 5 мг/кг. 

Редька дика Raphanus raphanistrum – однорічна трав'яниста рослина 

заввишки до 50 см, зовні схожа з гірчицею польовою. Поширена повсюди 

як бур'ян. 

Жовтушник Erysimum – одно -, двох - або багаторічна рослина. Широко 

розповсюджений, росте на луках, полях, біля житла як бур'ян. отруйна вся 

рослина. Містить глікозиди ерізімін, эризин, эризимотоксин. найбільше в 



насінні і квітах (2,6%), менше у листках(1,5%). Найбільша кількість глікозидів 

накопичується у період бутонізації і цвітіння. 

Токсичну дію хрестоцвітих проявляють гірчичні олії, які утворюються з 

тіоглікозидів. Вони подразнюють слизові оболонки шлунково-кишкового 

тракту. Після всмоктування в кров ефірні олії короткочасно збуджують ЦНС з 

подальшим тривалим пригніченням її, що супроводжується пригніченням 

серцевої діяльності і дихання. Виділяючись практично без змін через нирки й 

органи дихання, вони викликають ураження у них (нефрит, гострий набряк 

легенів з швидким летальним результатом). При тривалому впливі гірчичні 

масла вражають щитовидну залозу. 

Лілійні. Серцеві глікозиди містяться в різних видах наперстянки, 

конвалії.  

Конвалія травнева Convallaria majalis – багаторічна трав'яниста рослина 

родини Лілійних, отруйна вся рослина. Містить глікозиди конвалатоксин, 

конваллазид, конвалатоксол, сапонін конваларин, кислоти. Отруйна навіть вода 

в якій стояли рослини. 

Вороняче око Paris qadrifolia – багаторічна трав'яниста рослина з 

одиночною квіткою, розташован. в центрі листя. Плід – чорна ягода. Росте в 

лісах, серед чагарників. Має неприємний запах і смак. Отруйні речовини 

глікозиди – паридин, паристифнин. Найбільш отруйне насіння. Чутливі коні, 

ВРХ, свині та птиці.  

Молочайні.  Молочаї  Euphorbia, містять эйфорбін, він надає молоку 

рожевий колір. Первоцвіт весняний Primula veris, містить сапоніни, ефірну 

олію, глікозиди, аскорбінову кислоту. 

Отруєння вище названими рослинами у тварин розвиваються при 

поїданні таких рослин у свіжому вигляді або при попаданні в сіно.  

Рицина Ricinus communis – цінна технічна культура, з насіння якої 

отримують касторове масло, яке широко використовується в медицині, 

практиці ветеринарної медицини, в лакофарбовій і миловарній промисловості. 

Містить –  рицин і алкалоїд рицинін. Першого найбільша кількість у насінні - 



до 3%, другий міститься у всіх частинах рослини від 0,1 до 1 %. Смертельна 

доза для коней - 30,0 - 50,0 г; для великої рогатої худоби 350,0 - 450,0 г, для 

телят - 20,0 г; для овець 30,0 г; свиней - 60,0 г, для людини – 20 штук насіння. 

Рицин надає сильну місцеву подразнювальну дію на слизові оболонки 

шлунково-кишкового тракту. Після всмоктування в кров руйнує еритроцити, 

руйнує стінки кровоносних судин, що призводить до порушення капілярного 

кровообігу. Ознаки отруєння проявляються через 4 - 20 годин і проявляються 

сильним гастроентеритом. Пізніше відзначається загальна слабкість, 

ослаблення роботи серця, порушення дихання. Температура тіла падає. Смерть 

наступає на 4 добу.  

Бобові. До рослин, що  знижують згортання крові відносять буркун  

Melilotus з родини бобових. Є кілька видів, деякі з яких використовуються як 

кормові рослини, а інші є бур'янами. Найбільш поширений буркун білий та 

жовтий (лікарський). 

У буркуні білому Melilotus albus міститься лактон кумарин, який у 

чистому вигляді не  несе загрозу. Найбільша його кількість накопичується в 

рослинах в період цвітіння і на початку плодоношення. Особливо його багато в 

верхівках пагонів - до 1,2%, дещо менше у квітках - до0,87% і листках - до 

0,48%. При сушінні рослин кількість кумарину знижується. Однак під впливом 

численних мікроскопічних грибів, що розвиваються на рослинах, особливо в 

дощові роки, а також в зіпсованій зеленій масі, сіні, силосі, кумарин 

трансформується в дикумарин, який володіє кумулятивними властивостями і 

порушує у тварин згортання крові. Найбільш чутлива до дикумарину велика 

рогата худоба, особливо телята, коні і вівці малочутливі. При вдиханні аромату 

буркуну у людини може з'явитися запаморочення, алергічна задуха, 

підвищення тиску. 

Айстрові. Centaurea cyanus Волошка синя росте дуже часто як бур'ян у 

посівах сільськогосподарських культур, особливо в озимого жита, в лісах на 

галявинах, на перелогах і погано оброблених парах. Волошка синя полюбляє 

піщані та супіщані грунти, але зростає також і на важких глинистих грунтах. 



Квітки волошки синьої містять глікозиди цікоріін, цітаурін, фарбувальні 

речовини (цианинов), фарбують квітки в синій колір, пеларгоніна хлорид, 

слизу, дубильні речовини та інші сполуки. Трава містить поліацетіленовие 

з'єднання (полііни) і поліени, в плодах виявлені алкалоїди і до 28% 

напіввисихає жирної олі. 

   Тварини зазвичай не поїдають цю рослину. Наявність волошки синьої у 

великій кількості в сіні може викликати захворювання дихальних шляхів у 

коней та великої рогатої худоби. Грубі волокна бувають причиною катару 

кишківника у коней. 

Гречка посівна Fagopyrum esculentum широко культивована круп‘яна  

культура. В період вегетації, особливо у фазу цвітіння, накопичує пігмент 

фагопірин. Отруєння овець, свиней і великої рогатої худоби частіше буває на 

пасовищі, а також при згодовуванні тваринам. При висушуванні гречка 

токсичності не втрачає. Важливою умовою є надмірна сонячна інсоляція. 

Звіробій продірявлений Hypericum perforatum - багаторічна трав'яна 

рослина. Росте по узбіччях доріг, в незатінених лісах, на лісових галявинах, 

луках і т. д. Містить пігменти гіперицин, псевдогіперицин, а також дубильні 

речовини, ефірні олії, деякі вітаміни і флавоноїди. Отруйними є пігменти, 

максимальна кількість яких  накопичується в стадії бутонізації. Найчастіше 

отруєнню піддаються вівці, рідше велика рогата худоба і коні. Людям не слід 

ходити в квітучіх посівах гречки з оголеними частинами тіла, оскільки там де 

торкаються рослини тіла (при активному сонячному освітленні) можуть 

зявитися пухирі і опіки. 

Чагарники 

У лісах Європи можна зустріти дуже красивий чагарник вовче лико 

Daphne mezereum, висота його – від 30 до 120 см. Вовче лико цвіте ранньою 

весною, в квітні, до появи листя. Його запашні рожеві квітки розташовуються 

на гілці щільними пучками, квітконіжки дуже короткі. У вовчого лика гарні 

плоди - овальні яскраво-червоні кістянки. Однак вони дуже отруйні і несуть 



смерть тому, хто їх проковтне. Рослина містить глікозид дафнін. При отруєнні 

ним, з'являються судоми і кривавий пронос. 

У тінистих лісах і чагарниках зустрічається отруйна рослина аронік 

плямистий Arum maculatum. Отруйні у нього в сирому вигляді листя, 

кореневища і ягоди. Отруйна речовина алкалоїд аронін 

викликає запалення шкіри і слизових оболонок. 

Чагарник роду Зіновать "золотий дощ" містить алкалоїд – цитизин. Рід 

охоплює понад 50 видів листопадних, рідше вічнозелених чагарників, іноді 

невеликих дерев, поширених в Європі, Західному Сибіру, Африці. В основному 

це невибагливі чагарники від 0,5 м до 3 м заввишки. Зіновать руська 

Chamaecytisus ruthenicus утворює чагарникові зарості в лісостеповій та степовій 

зона. Невисокий, до 1,5 м заввишки, листопадний чагарник з прямими або 

зігнутими, сірими гілками. Пагони з шовковистим опушенням, листя трійчасте, 

листочки дрібні, до 2 см, ланцетно-еліптичні, на вершині з шипиком, зверху 

сіро-зелені, знизу густоволосисті. Квітки великі, жовті, по 3 – 5 в пазухах 

листків, квітнуть після появи листків протягом 25 днів. Боби плоскі, волосисті, 

до 3 см завдовжки. Отруєння можливе при поїданні плодів (бобів). 

Симптоми отруєння: нудота, блювання, запаморочення, слабкість, 

холодний піт. Слизові оболонки бліді, потім синюшні. У розпал отруєння буває 

понос. При важкому отруєнні – потьмарення свідомості, збудження, 

галюцинації, судоми. Смерть настає від зупинки дихання або від серцевої 

слабкості. 

Красиве вічнозелене листя і деревина олеандра звичайного Nerium 

oleander, містить смертельно небезпечну отруту олеанін, а також серцевий 

глікозид, який у малих дозах стимулює роботу ослабленого серцевого м'яза, але 

при передозуванні ведуть до аритмій і блокаді електричної провідності серця, 

необхідної для його нормальних скорочень. Дози отрути для смертельного 

випадку дорослої людини достатньо в одному листкі олеандру. 

Смертельні випадки відбуваються при використанні деревини в якості 

палива і заварюванні чаю з листя. Через кілька годин починається біль у 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


животі, нудота, блювота, кривава діарея, тахікардія (прискорене серцебиття), 

зорові ефекти. Пізніше рідкий повільний нерегулярний пульс, падіння 

артеріального тиску з подальшою зупинкою серця. 

Всі операції, будь то обрізка, живцювання або пересадка, слід проводити 

в рукавичках дуже обережно – рослина дуже отруйна, особливо молочний сік 

та насіння. Після закінчення роботи треба обов'язково вимити руки з милом. Не 

підпускайте до рослини дітей. 

Дерева 

Серед  дерев на жаль не мало  отруйних видів, іноді про їх токсичність ми 

навіть не здогадуємося. Отруйна багаторічна рослина гіркокаштан звичайний  

Aesculus hippocastanum родини Сапіндових, також відома під народними 

назвами кашта н ди кий, кашта н бі лий, горі х кі нський, жолузник, гестиня.  

В Україні гіркокаштан називають просто каштаном, але згідно з 

біологічною класифікацією каштан і гіркокаштан  не є близькими родичами, а 

належать до різних родин, більше того різних біологічних порядків. 

У корі гіркокаштану звичайного Aesculus hippocastanum 

містяться сапоніни, жирна олія, фітостерин, тіамін, аскорбінова кислота, 

глікозиди ескулін і фраксин, які, подібно до дикумарину, уповільнюють 

зсідання крові. Також знайдено речовини, за дією подібні до хініну. В квітках 

виявлено пектинові і дубильні речовини, флавоноїди, рутин, слиз. Плоди 

гіркокаштана містять жирну олію, сапоніни (24-28%), дубильні 

речовини, крохмаль, глікозид ескулін. Сапоніни кінського каштана отруйні для 

людини і багатьох тварин. 

Гледичія звичайна Gleditsia triacanthos південне дерево (20 м і більше) з 

широкою ажурною кроною, темно-бурою корою; на стовбурі і гілках численні 

гіллясті довгі колючки (є й бесколючні форми); листя довге (до 20 см) 

парноперисте; квітки одностатеві (рідко двостатеві) непоказні; плоди дуже 

довгі, шкірясті, глянсові, бурі боби, що не розкриваються (20-40 см). Отруйні 

органи: молоде, тільки що розпустилося листя, менше – старе листя і квітки, ще 

менше – кора і насіння. Містить антраглікозіди, флавонові з‘єднання, сапоніни, 
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алкалоїди (у тому числі і тріакантін). Тріакантін розширює судини, знижує 

артеріальний тиск, стимулює дихання. 

Основні симптоми гострого отруєння – збліднення шкіри, рясна 

слинотеча, нудота, блювота, пронос, гіпотензія, сонливість, непритомний стан. 

У важких випадках – гемоліз еритроцитів, явище пневмонії, дегенеративні 

зміни в печінці, застійні явища в мозку. 

Акація біла Acacia аlba велике дерево родини бобових заввишки 15-20 м. 

Крона розлога. Стовбур сіро-бурий з поздовжніми тріщинами. Молоді гілки і 

пагони зелені, гладкі. Листя яйцеподібні або поздовжньо-яйцеподібні, 

розташовані супротивно на черешках по 7 – 21 шт. Верхня поверхня листя 

зелена, гладка, нижня – сіро-зелена, бархатиста. Квітки білі, з приємним 

ароматом, зібрані в пониклі суцвіття. Цвіте в кінці травня. Плід – плоский 

стручок темно-бурого кольору. У квітках знайдені ефірні масла, що містять 

геліотропін, метілантранілат, складні ефіри саліцилової кислоти та таніни, в 

листі – флавоноїди та їх глікозиди (акацетін, акаціін, меншою мірою робін), в 

корі молодих пагонів і частково в деревині – токсичний робін, таніни, жирні 

масла, фітостерини і тигмастерин. 

При використанні в народній медицині білої акації необхідно знати про 

токсичність речовин, що містяться в  різних частинах рослини, особливо 

алкалоїду робініна, і поводитися з нею обережно, суворо дотримуючись 

дозування і рекомендації з приготування препаратів. Гострі отруєння можуть 

виникнути при заготівлі деревини, що супроводжується нездужанням, нудотою, 

блювотою, головним болем або сонливістю. 

Тис ягідний Taxus baccata — вічнозелена деревидна або чагарниковидна 

рослина, висотою від 25 до 30 м. Період життя 700–1500 років. Кора 

червонувато-бура, на молодих пагонах гладка, на грубіших гілках і стовбурах 

лущиться від старості (відшаровується тонкими пастинками). Деревина дуже 

тверда і важка, складається з тоненьких судин зі спіральними потовщеннями.  

Серцевинні промені складаються тільки з самої м‗якоті, смоляні ходи 

відсутні. Листкорозміщення чергове, на бокових горизонтальних гілках 



переходить майже в супротивне, при цьому листя, завдяки черешкам 

розміщується переважно в 2 ряди. Листя ланцевидне або лінійне з завуженою 

основою, інколи на коротких черешках (1–2 мм). Знаходиться у формі голок 

довжиною до 30 мм, шириною 2,5 мм, зверху темно-зелене, блискуче, знизу 

світло-матові, без білих прожилок, м‗які, кінці загострені. Живуть 6–8 років, 

отруйні для коней і худоби.  Насіння – бурий горішок, блискучий, твердий, 

довжиною 6–8 мм, з загостреним кінцем, розміщений в глибині яскраво-

червоної м‗ясистої оболонки (принасінника), схоже на ягоду, їстівне. Висіяне 

насіння лежить в землі 1 рік, або і більше, поки не дозріє. Молоді пагони, кора і 

листя містять алкалоїди і сильно подразнюючу олію. 

Тис ягідний  Taxus baccata в давнину був поширений на дуже великій 

території, та майже повністю винищений людиною через свою міцьну 

деревину, яка володіє сильними бактерицидними властивостями — вона вбиває 

навіть ті мікроорганізми, що є в повітрі. Будинок, в якому хоча би стельові 

балки зроблені з тиса, надійно захищений від хвороботворних інфекцій, що 

надзвичайно цінувалося під час масових епідемій. 

Деревина, кора і листя тиса містять алкалоїд (токсин) і тому отруйний для 

людини і багатьох інших тварин, хоча, наприклад, зайці і олені, охоче їдять тис 

без шкоди для себе. Відомо, що чим старша хвоя тиса, тим вона отруйніша. 

 

Гриби 

Мікози - захворювання людей і тварин, що викликаються різними 

грибами. 

Розвиток захворювання залежить від ступеня патогенності збудника, 

сприяючих факторів стійкості організму і умов зовнішнього середовища. 

Більшість збудників мікозів аероби, тому частіше вражаються органи, що 

сполучаються із зовнішнім середовищем. Гриби можуть проникати в організм 

тварин різними шляхами: через пошкоджену шкіру (дерматомікози), 

інгаляційно (аспергільоз), через пошкоджені слизові оболонки ротової 

порожнини та шлунково-кишкового тракту. Подальший розвиток гриба 



відбувається шляхом проростання міцелію в тканинах, перенесення спор в 

органи і тканини за допомогою кровоносної і лімфатичної систем. 

Визнаної класифікації мікозів немає. Існує кілька класифікацій, в основу 

яких покладені патологоанатомічні зміни, клінічні ознаки, локалізація збудника 

та процесу. Наприклад, зміни, викликані грибами на шкірі, називаються 

дерматомікозами, в легенях –  пневмомікозами. 

Мікотоксикози – це захворювання сільськогосподарських тварин, що 

виникають в результаті надходження в організм отрут микозного походження. 

При цьому гриби самі не здатні паразитувати в тканинах і органах тварин. 

Мікотоксикози мають характерні особливості, що відрізняють їх від 

інших захворювань: раптовість прояви, масовість, короткий інкубаційний 

період, відсутність контагіозності, згасання хвороби при зміні кормів. 

Гриби, які викликають мікотоксикози, діляться на 2 великі групи: 

1. Гриби-паразити. Вражають живі рослини, частіше злаки в період вегетації. 

2. Гриби-сапрофіти. Розмножуються на мертвих рослинах і кормах. 

Для розвитку грибів необхідні певні умови: 

1. Вологість, оптимальна вологість для розвитку грибів склад становить 25 - 

35%. При більш високій (50% і більше) вологості розвиток грибів 

сповільнюється; 

2. Відносна вологість повітря 95 – 100% сприяє розвитку грибів, а 75 – 80% - 

уповільнення; 

3. Температура. Оптимальною для розвитку грибів є температура 35 – 50С; 

4. Вид корму. На живих рослинах зростання сповільнюється. Після їх 

відмирання активність підвищується. 

Одним з найважливіших моментів при дослідженні мікотоксикозів є 

вивчення мікотоксинів. За даними вітчизняних і зарубіжних досліників, 

виділено та отримано із грибів близько 2000 видів різних видів токсинів, 47 з 

них є високотоксичними, 45 володіють канцерогенною і мутагенними діями. 

Збудник – токсикогенный гриб Fusarium sporotrichella, продукує кілька 

мікотоксинів: Т-2, РТ-2 токсин Т-2 тріол. 



До мікотоксинів чутливі всі види тварин, птиця, людина.  

Аспергілотоксикозы – загальна назва групи захворювань 

сільськогосподарських тварин, що викликаються токсинами грибів з роду 

Aspergillus, яких налічується понад 20 видів. Найбільш поширеними є 

Aspergillus niger, A. fumigatus, A. flavus, A. parasiticus. Вони виділяють різні 

мікотоксини під загальною назвою афлотоксини, які володіють схожою дією на 

організм тварин. Токсикозу піддаються всі види тварин. В природних умовах 

найбільш чутливі поросята до 4 місячного віку і птиця. Летальною дозою цих 

токсинів є 0,001 - 0,002 г / кг живої маси. 

Основною причиною отруєнь тварин є поїдання кормів уражених 

токсинами патогенних грибів. 

Афлотоксини володіють місцевою подразнюючою дією, запальними 

процесами на шкірі, слизових оболонках дихальних шляхів і очей. Після 

всмоктування порушується синтез нуклеїнових кислот і білка, підвищується 

активність лужної фосфатази, в результаті чого розвивається, жирова 

дистрофія. Крім того, афлотоксини мають канцерогенну і мутагенну дію. 

Базидіоміцети. До отруйних базидієвих грибів належить, насамперед, 

бліда поганка Amanita phalloides. Вона містить сильні отрути, які не 

руйнуються при варінні і смаженні. Бліда поганка - один з найбільш 

небезпечних отруйних грибів. Шапинка 5-15 см, оливкова, зеленувата або 

сірувата, від напівшаровидної до плоскої форми, з гладким краєм і 

волокнистою поверхнею. М'якоть біла, м'ясиста, не змінює колір при 

пошкодженні, з слабким смаком і запахом. Ніжка 8-16 × 1-2,5 см, циліндрична, 

з потовщенням в підставі. Колір або білуватий, часто покрита "муаровим" 

малюнком. Пластинки білі, м'які, вільні.  

Отруєння настає при помилковому вживанні в їжу блідої поганки. 

Термічна обробка не усуває токсичної дії. ¼ Частина середнього 

плодового тіла (близько 30 г) викликає тяжке отруєння, у дітей зазвичай 

закінчується смертю. 



Основні симптоми: через ¼ -2 доби з'являється нестримне блювання, 

кишкові коліки, болі в м'язах, жага, холероподібний пронос (часто з кров'ю). 

Можливо поява жовтяниці і збільшення печінки. Пульс слабкий, 

ниткоподібний,  артеріальний тиск знижений, спостерігається втрата 

свідомості. В результаті токсичного гепатиту та гострої серцево-судинної 

недостатності у більшості випадків — летальний результат. 

Недосвідчені грибники можуть збирати бліду поганку замість хороших 

їстівних грибів. Особливо часто її плутають з різними видами печериці, 

сыроїжоками зелѐною і зеленуватою. 

Бліду поганку Amanita phalloides  часто плутають з шампіньйоном 

(печерицею). Відмінністю є те, що на нижній частині ніжки у блідої поганки 

завжди є невелика бульбоподібне здуття, покрите оболонкою у вигляді 

облямівки або комірця. У верхній частині ніжки плівчасте кільце (біле, 

зеленувате або блідо-жовте). Пластинки під шляпинкою білі, незабарвлені. У 

зрілої печериці ці темні пластинки, у молодого слабо-рожевого кольору, а  

кільця, здуття на ніжці і оболонкі немає. У деяких їстівних грибів іноді 

зустрічається бульбоподібні здуття. І хоча це буває дуже рідко, їх краще не 

збирати. 

До отруйних грибів, також відносяться Мухомор пантерний Amanita 

pantherina, Мухомор червоний Amanita muscaria, Мухомор смердючий Amanita 

virosa, Мухомор порфировый Amanita porphyria.  

Не можна вживати в їжу несправжні опеньки сірчано-жовті Hypholoma 

fasciculare. Вони менше за розміром, ніж їстівні опеньки, і не мають плівок на 

ніжках. 

У світлих листяних лісах, найчастіше під буками, можна зустріти 

сатанинський гриб Boletus satanas. Шляпинка у нього сіро-білувата, опукла, 

трубчаста м'якоть при зрізі синіє, а потім стає блідою зі слабким неприємним 

запахом, дуже отруйний. 

Особлива небезпека гриба полягає в тому, що ознаки отруєння не 

проявляються протягом  тривалого часу. Симптоми можуть не проявлятися 



протягом перших 6 – 24 і більше годин, у  протягом яких, тим не менш, вже 

відбувається отруєння організму і нанесення йому непоправної шкоди. Після 

прояву симптомів смертність дуже висока і яке-небудь лікування часто 

виявляється марним. 

Існують так звані гриби-паразити. Вони паразитують на рослинах і 

наносять великої шкоди сільському господарству. Деякі з них настільки 

небезпечні, що з ними борються спеціалізовані державні установи і навіть 

організації, які ведуть свою діяльність по всьому світу. До таких паразитам 

відносяться і сажкові гриби, які вражають всі злакові культури і дикорослі 

рослини. 

Сажкові гриби всюдисущі. Їх можна знайти і в холодній Арктиці, і в 

жарких тропіках, і в безводних пустелях, і на скелястих горах. Вчені ще в 

минулому столітті довго ламали голову, як же виникає головешка і який її 

порядок розповсюдження. Деякі з них припускали, що це наслідок порушення 

обміну речовин у злаків і чагарників. Інші висловлювали думку, що хвороба 

викликана комахами, інфузоріями або паразитують організмами тваринного 

походження. Тільки до п'ятидесятих років дев'ятнадцятого століття, коли 

мікробіологія зробила ривок у своєму розвитку, вчені довели: причина 

захворювання - гриби-паразити. Головня вражає і руйнує тканини рослин. При 

цьому біохімічний порядок сажкові спори порушують. Утворюється сажистий 

маса, яка складається з так званих хламідоспор. Сажкові гриби вважаються 

паразитами вузької спеціалізації. Наприклад, коли вони виникають на 

пшеничних або житніх злаках, то пристосовуються до них. Кожен тип рослини 

уражається певним видом цих організмів. Знищити ці гриби майже неможливо,     

вони володіють спеціальними сажковими спорами, які допомагають виживати 

навіть в суворих природних умовах. 

За будовою ці паразитуючі організми нічим не відрізняються від 

звичайних грибів. Вони мають грибницю, так званий міцелій, яка добре 

розвинена. Міцелій проникає в тканини рослин по міжклітинних просторах, 

іноді зачіпає і пронизує клітини, має велику гіллястість. Від гілок, іменованих в 



біології гифами, після утворення товстих оболонок відокремлюються клітини. 

Їх називають сажковими спорами, які й створюють курну масу, схожу на сажу 

(головешку). Коли міцелій проникає в рослину, то починає поширюватися в 

ньому швидко і дифузно. Він здатний вражати не весь рослинний організм, а 

тільки його частину. Справа в тому, що паразит з'являється на злаковому 

відростку в початковій фазі його розвитку. Коли стебло росте, міцелій 

виноситься на поверхню. Гриб залежно від свого різновиду паразитує або на 

відростку, або на його частині, або на зав'язі, або на суцвіттях і листі. 

На злакових культурах паразитують сажкові гриби, які викликають 

твердий і запорошений тип і порядок хвороби. Обидва з них завдають 

непоправної шкоди сільському господарству. 

Якщо колос страждає від твердої сажки, то його зерно повністю 

знищується паразитом. При цьому зернова оболонка зберігається. Якщо ж він 

вражений курній сажкою, то руйнуванню піддається весь колос. При цьому 

сажкові спори легко роздуваються по посівах вітром. Причому будова 

паразитів, які провокують пилову головешку, дуже різноманітно. Воно 

варіюється залежно від виду рослини. Так, сажкові гриби, паразитуючі на 

пшениці, не схожі за будовою на ті, які викликають пилову головешку у вівса. 

Порядок хромосом, згідно з яким діють сажкові спори, варіюється від їх виду. 

Для агронома сажкові гриби непередбачувані. 

Ці гриби-паразити вкрай підступні. Вони паразитують на тих частинах 

зернових культур, заради яких їх і вирощують: на качанах кукурудзи або на 

колосках. Якщо сажкові спори вразять зерно, то воно перестає розвиватися або 

зовсім перероджується в спорову масу. Ці шкідливі організми здатні повністю 

знищити врожай. Тому вони головний ворог агрономів. Наслідки, до яких 

призводять сажкові гриби, іноді не видно відразу. Існують збудники цієї 

хвороби, які не руйнують колоски і качани повністю, але перешкоджають 

повноцінному їх дозріванню. Такі види паразитів проникають у рослину під час 

дозрівання зерна і пригнічують його життєдіяльність. У таких класів дуже 

низька схожість насіння, ростуть вони повільніше, зерно наливається гірше, ніж 



у незаражених рослин. Такі наслідки головешки називають прихованими 

втратами. Вони особливо помітні на озимій пшениці. Ці гриби-паразити дуже 

живучі. Сажкові спори зберігаються роками на поверхні грунту. Деякі види 

паразитів здатні жити довго навіть усередині зерна. Навесні або восени при 

нормальній температурі і вологості сажкові спори швидко проростають, 

вражаючи новий урожай. Правда, існують види, у яких проростання може 

настати через кілька років. Це спори, присутні в наростах рослинних організмів 

або вимагають періоду спокою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЧАСТИНА 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  

За навчальним планом на лабораторні роботи з фітотоксикології 

відведено 24 години, з урахуванням специфіки та завдань курсу було розроблено 

рекомендації до проведення лабораторних робіт з різним розрахунком годин 

відведених на певні теми. 

Лабораторна робота 1. Отруйні види родини Ranunculáceae Жовтецеві 

(розраховано на 2 години) 

Мета заняття: ознайомитися з видовим різноманітям отруйних видів родини 

Ranunculaceae Жовтецеві, що зростають на території Степу України. Позначити 

найбільш небезпечні види по їх біологічним особливостям. Ознайомитися з 

можливими типами враження живих організмів представниками цієї родини. 

Завдання для виконання. 

1. Розглянути гербарій отруйних видів родини Ranunculaceae Жовтецеві: Adonis 

vernalis горицвіт весняний, Consolida regalis сокирки польові, Delphinium 

дельфініум, Ranunculus acris жовтець їдкий, Ranunculus sceleratus жовтець 

отруйний, Ranunculus repens ж. повзучий, Pulsatilla patens сон звичайний, 

Trollius europaeus купальниця європейська (див. додаток). 

2. Замалювати всі задані види користуючись додатком, дати позначення. 

3. Заповнити таблицю 

Вид українською 

та латинською 

мовами 

Біологічні особливості 

рослини 

Токсичні речовини, що 

містяться в рослині 

Adonis vernalis..   

Aconitum nopellus..   

Consolida regalis..   

Delphinium..   



Ranunculus acris..   

Ranunculus 

sceleratus.. 

  

Pulsatilla patens..   

Trollius europaeus..   

 

4. Запобіжні заходи, що до отруєння представниками родини  Ranunculaceae 

Жовтецеві. 

5. Загальні ознаки отруєння представниками родини Ranunculaceae Жовтецеві. 

6. Перша допомога при враженні людини токсинами, що містяться у видах 

родини Ranunculaceae Жовтецеві. 

Питання до самоконтролю 

1. Перелічить токсини, які характерні для родини Жовтецеві. 

2. Чим є небезпечний Ranunculus acris жовтець їдкий. 

3. Що собою являє ранункулін, характеристика його дії на організм людини. 

4. Вплив Pulsatilla patens сон – трави звичайної на організм людини. 

5. Морфологічні та біологічні особливості  видів родини Ranunculaceae 

Жовтецеві. 

Рекомендована література 

1. Петроченко В. І. Отруйні та небезпечні рослини: Медіапосібник. – 

Запоріжжя: КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2014. – 47 сл. 

2. Шувар І. А Особливо небезпечні рослини України: навч. посіб. / За ред. І. 

А. Шувара – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 192 с. 

 



Лабораторна робота 2. Характеристика токсичних представників родини 

Apiaceae Селерові 

(розраховано на 2 години) 

Мета заняття: ознайомитися з токсичними рослинами родини Apiaceae 

Селерові, їх морфологічними особливостями, проблемами їх визначення, 

отруйними речовинами, які вони містять. 

Завдання для виконання 

1. За допомогою визначників, атласів, гербарію, додатку перелічити та записати 

отруйні види родини Apiaceae Селерові (див. додаток). 

2. Письмово пояснити ускладнення встановлення видів. 

3. Занотувати характер поширення токсичних видів родини Apiaceae Селерові 

залежно від їх умов зростання. 

4. Представлене видове розмаїття отруйних видів родини Apiaceae Селерові 

замалювати та зробити позначення. 

5. Записати хімічні формули отруйних речовин рослинного походження та 

відзначити види, в яких вони містяться. 

6. Дати характеристику окремих токсинів, що містять види родини Apiaceae 

Селерові. 

Питання до самоконтролю 

1. Характеристика цикутину, ознаки отруєння, перша допомога при отруєнні. 

2. Які частини рослин родини Селерові містять токсичні речовини (назвати 

конкретні види). 

3. Картина враження рослиною Heracleum sosnowskyi борщівника 

Сосновського, перша допомога. 



4. Які особливості Conium maculatum болиголову крапчастого викликають 

випадки отруєння ним дітей. 

5. Морфологічні та хімічні особливості Aethusa cynapium собачої петрушки. 

Рекомендована література 

1. Шувар І. А Особливо небезпечні рослини України: навч. посіб. / За ред. І. 

А. Шувара – К. : «Центр учбової  літератури», 2013. – 192 с. 

2. http://www.materinstvo.ru/art/1574/ 

 

Лабораторна робота 3. Отруйні речовини, що входять до складу 

родини Papaveraceae Макові, токсичні представники 

(розраховано на 2 години) 

Мета заняття: ознайомитися з різновидністю та морфологічними 

особливостями токсичних рослин родини Papaveraceae Макові, позитивними та 

негативними сторонами їх хімічних складових для людства. Встановити види, 

що притаманні для території України. 

Завдання для виконання. 

1. Дати перелік видів родини Papaveraceae  Макові, що є отруйними та 

зростають на території України за допомогою гербарію, визначників, атласів, 

додатку. 

2. Описати найбільш поширені види родини Papaveraceae Макові дати їх біо- 

морфологічну характеристику. 

3. Дати аналіз позитивних та негативних якостей хімічних сполук, що містять 

представники даної родини, за допомогою таблиці. 

Вид латинською та українською мовами Glaucium corniculatum Мачок 

рогатий 

http://www.materinstvo.ru/art/1574/


Позитивні якості токсичних речовин Негативні якості токсичних речовин 

  

Glaucium flavum Мачок жовтий 

  

Papaver rhoeas Мак польовий 

  

Chelidonium majus L. Чістотіл великий 

  

Papaver somniferum Мак снодійний….. 

  

Питання до самоконтролю 

1. Дати характеристику морфію як складової частини представників родини 

Papaveraceae Макові. 

2. Хімічний склад Papaver somniferum маку снодійного. Ознаки отруєння. 

Перша допомога. 

3. Механізм дії на організм людини морфіну. 

4. Характеристика кодеїну, перша допомога при отруєнні. 

Рекомендована  література 

1. В.Я. Заячук Класифікація та морфометричні показники отруйних рослин 

Поділля / Науковий вісник НЛТУ України Збірник науково-технічних 

праць. - 2005, Вип. 15.2. 

2. Шувар І. А Особливо небезпечні рослини України: навч. посіб. / За ред. І. 

А. Шувара – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 192 с. 

 

 

  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_2/42_Zajaczuk_15_2.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_2/42_Zajaczuk_15_2.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/


Лабораторна робота 4. Отруйні види родини Solanaceae Пасльонові

 (розраховано на 2 години)  

Мета заняття: ознайомитися з отруйними представниками родини Solanaceae 

Пасльонові, що зростають на території України, вивчити їх токсичні речовини, 

та навчитися їх розрізняти з поміж інших видів. 

Завдання для виконання  

1. За допомогою визначників, атласів, додатку ознайомитися з отруйними 

видами родини Solanaceae Пасльонові, записати в зошит їх назву. 

2. За допомогою представленого матеріалу: гербарію, атласів, визначників, 

навчальних посібників дати морфологічну, біологічну та хімічну 

характеристику: Solanum nigrum пасльону чорного, Solanum dulcamara 

пасльону солодко – гіркого, Atropa belladonna беладони  звичайної, Hyoscyamus 

niger  блекоти чорної, Nicotiana tabacum тютюну справжнього,  Datura 

stramonium дурману звичайного,  данні занести до таблиці. 

Назва 

рослини, 

українською 

та 

латинською 

мовами, 

малюнок з 

позначеннями 

Біологічні 

особливості 

виду 

Токсичність 

рослини, 

характеристика 

основних 

токсинів 

Отруйні органи 

рослини. 

Характеристика 

отруєння 

Перша 

допомога при 

отруєнні 

1. Datura 

stramonium 

    

2. Hyoscymus 

niger 

    

3. Atropa 

belladonna 

    



4. Scopolia 

carniolica 

    

5. Nicotiana 

tabacum 

    

 

3. Визначення соланіну в картоплі 

З бульби картоплі зробити кілька зрізів товщиною близько міліметра: 

а) від верхівки до основи по осі, що ділить бульбу на дві рівні половини; 

б) поперечні - біля основи і верхівки бульби; 

в) з боків бульби; 

г) з ділянок навколо вічок. 

Покласти зрізи у фарфорову чашку або на скло і послідовно по краплях нанести 

оцтову кислоту (80-90%), концентровану сірчану кислоту (щільність 1,84) і 

кілька крапель 5%-ного розчину перекису водню. 

При наявності соланіну в місцях зрізу з'являється інтенсивне темно-малинове 

або червоне забарвлення. 

4. Занести до зошиту дані про характер поширення представлених видів родини 

Solanaceae Пасльонові на території України та вказати їх місцезростання. 

Питання до самоконтролю 

1. Характерні алкалоїди для видів родини Solanaceae Пасльонові, їх 

характеристика. 

2. Чим небезпечні зелені бульби Solanum tuberosum пасльону бульбового, 

характер отруєння? 

3. Вплив нікотину на організм людини та тварин, які захворювання він 

викликає? 

4. Занести до зошиту дані про характер поширення представлених видів родини 

Solanaceae Пасльонові на території України та вказати їх місцезростання 



Рекомендована література 

1. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с. 

2. http://studopedia.su/5_1043_naybilsh-poshireni-otruyni-roslini.html 

 

Лабораторна робота 5 – 6. Отруйні види трав'яних рослин різних 

ботанічних родин. Характеристика їх токсичних речовин 

 (розраховано на 4 години) 

Мета заняття: ознайомитися з отруйними видам родин Brassicaceae 

Хрестоцвіті, Euphorbiaceae Молочайні, Boraginaceae Шорстколисті, Liliales 

Лілієцвіті та впливом їх токсичних речовин на живі організми. 

Завдання для виконання 

1. За допомогою гербарію, визначників, посібників, додатку ознайомитися з 

отруйними представниками родини Brassicaceae Хрестоцвіті, розглянути їх та 

дані занести до таблиці. 

2. За допомогою гербарію, визначників, посібників ознайомитися з отруйними 

представниками родини Euphorbiaceae Молочайні, зокрема – Euphorbia vlgare 

молочай звичайний, Ricinus communis рицина звичайна,  розглянути їх, дані 

занести до таблиці. 

3. За допомогою гербарію, визначників, посібників ознайомитися з отруйними 

представниками родини Boraginaceae Шорстколисті, зокрема – Cynoglossum 

officinale чорнокорінь лікарський, Echium vulgare синяк звичайний, Anchusa 

officinalis воловик лікарський, розглянути їх, заповнити таблицю. 

4. За допомогою гербарію, визначників, посібників ознайомитися з отруйними 

представниками родини Liliales Лілієцвіті, зокрема – Paris quadrifolia вороняче 

око, Verátrum lobeliánum чемериця Лобеля, конвалія травнева Convallaria 

http://studopedia.su/5_1043_naybilsh-poshireni-otruyni-roslini.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_characias


majalis, родини Aristolohiaceae Кірказонов - Asarum europaeum Копитняк 

європейський,  Aristolochia clematitis Хвилівник звичайній і заповнити  

таблицю. 

Назва 

рослини, 

українською 

та 

латинською 

мовами 

Біологічні 

особливості 

виду 

Токсичність 

рослини, 

характеристика 

основних 

токсинів 

Отруйні органи 

рослини. 

Характеристика 

отруєння 

Перша 

допомога 

при 

отруєнні 

Родиниа Хрестоцвіті 

     

     

Родина Молочайні…. 

 

Питання до самоконтролю 

1. Які отруйні речовини входять до складу токсичних представників родини 

Euphorbiaceae  Молочайні. Чим є небезпечний  клітинний сік представників цієї 

родини. 

2. Перелічити найбільш поширені токсичні види родини Brassicaceae 

Хрестоцвіті. Характеристика основних токсинів, що входять до складу цих 

видів. 

3. Які види родини Boraginaceae Шорстколисті є отруйними,  характеристика їх 

токсичності. 

4. Назвіть отруйні види родини Liliales Лілієцвіті, основні їх алкалоїди. Яку 

загрозу вони несуть для здоров‘я людини.  

Рекомендована літератур 



 Алтунин Д. А. Ядовитые растения на кормовых угодьях  / Д. А. Алтунин, О. В. 

Журба. - М.: Росагропромиздат, 1989. - 79 с. 

 

Лабораторна робота 7–8. Токсичні види чагарників  

(розраховано на 4 години) 

Мета заняття: ознайомитися з видами чагарників різних родин, що є 

отруйними, та небезпечними для організму людини й зростають на території 

України. Детальніше розглянути їх морфологічні особливості, з метою 

навчитися їх розрізняти з поміж не шкідливих видів. 

 

Завдання для виконання. 

1. За допомогою визначників, атласів, альбомів, гербарію, додатків розглянути 

токсичні види чагарників, що зростають на території України, замалювати їх 

зробити позначення. 

2. Дати біологічну, морфологічну, токсичну характеристики видів чагарників: 

Бузина чорна Sambucus nigra, Багно звичайне Ledum palustre, Ефедра 

двоколоскова Ephedra distachya, Ялівець козацький Juniperus sabina, Бруслина 

європейська Euonymus europaeus, Жостір проносний Rhamnus cathartica,  та 

заповнити відповідну таблицю. 

3. Використовуючи гербарні зразки, атласи, альбоми, додатки ознайомитися з 

токсичними видами дерев, що зростають на території України. 

4. Заповнити таблицю, до якої занести інформацію про біологічні, 

морфологічні, токсичні якості різних видів чагарників, що є отруйними. 

Родина, вид чагарник … 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Біологічні 

особливості 

Морфологічні 

особливості 

Токсичні 

речовини 

В яких 

органах 

рослини 

містяться 

токсини 

Характеристика 

отруєння 

     

     

     

 

5. Обговорити та занотувати інформацію про заходи першої допомоги при 

отруєнні видами, що вивчалися на занятті. 

Питання до самоконтролю 

1. Чим небезпечні для людини квіти багна звичайного. 

2. Назвіть токсини, що містяться в олеандрі, які частини цієї рослини є 

отруйними. 

3. Назвіть токсичні види чагарників, що зростають на території України, в чому 

полягає їх небезпека для організму людини. 

4. Які частини рослини вовче лико небезпечні. 

Рекомендована література 

Ядовитые животные и растения СССР. Орлов, Б.Н.; Гелашвили, Д.Б.; 

Ибрагимов, А.К. -  Высшая школа, 1990. – 272с.  

 

 

 

  



Лабораторна робота 9 –10. Отруйні дерева  

(розраховано на 4 години) 

Мета заняття: ознайомитися з видами дерев різних родин, що є 

отруйними, та небезпечними для організму людини й зростають на території 

України.  

Завдання для виконання 

1. За допомогою визначників, атласів, альбомів, гербарію, додатку розглянути 

токсичні види дерев що зростають на території України, замалювати їх зробити 

позначення. 

2. Заповнити таблицю, до якої занести інформацію про біологічні, 

морфологічні, токсичні якості різних видів дерев, що є отруйними. 

Родина, вид … 

Біологічні 

особливості 

Морфологічні 

особливості 

Токсичні 

речовини 

В яких 

органах 

рослини 

містяться 

токсини 

Характеристика 

отруєння 

     

     

     

 

3. Заходи першої допомоги при отруєнні тисом ягідним.  

Питання до самоконтролю 

1. Чим небезпечний гіркокаштан звичайний? 

2. Назвіть токсини, що містяться в гледичії звичайній, які частини цієї рослини 

є отруйними? 



3. Чим небезпечним є вид акація біла? 

Рекомендована література 

Ядовитые животные и растения СССР. Орлов, Б.Н.; Гелашвили, Д.Б.; 

Ибрагимов, А.К  М.: Высшая школа, 1990. - 272 с 

 

Лабораторна робота 11 –12. Отруйні гриби  

(розраховано на 4 години) 

Мета заняття: ознайомитися з токсичними родинами та видам грибів, які 

завдають шкоди в сільському господарстві (тваринництво, рослинництво) та ті, 

що є небезпечними для людини. Ознайомитися з основними токсичними 

речовинами, що вони містять. 

Завдання для виконання. 

1. Користуючись атласами, визначниками, додатком розглянути наступні види 

роду Aspergillus, ознайомитися з їх умовами існування, зовнішніми ознаками, 

характеристикою субстрату на якому вони існують. Записати основні токсичні 

якості та види впливу їх токсинів на живі організми. 

2. Користуючись гербарними зразками, атласами, визначниками розглянути 

види родини Amanita. 

3. Користуючись гербарієм, атласами, визначниками розглянути шкідливу дію 

Fusarium sporotrichella записати короткий конспект. 

4. Дати характеристику токсичних видів грибів за такою схемою. 

- Назва на українській та латинській мовах 

- Біологічні та морфологічні особливості виду  

- Характеристика отруйних речовин, що має кожен з названих видів. 

- Характер отруєння за вище вказаними видами, профілактика отруєння. 



- Перша допомога, при отруєнні грибами  

5. Визначити вміст сажкових грибів у зерні за наступною методикою: 

На аналітичних вагах зважують 10 г зерна, звільненого від мішечків сажки і 

сторонніх домішок, обережно перетирають його між листками фільтрувального 

паперу. Спори головешки залишаються на папері, фарбуючи її в сірий колір. 

Очищене зерно зважують знову і по різниці між першим і другим зважуванням 

зерна знаходять вагу розпорошеної головешки. Допустима кількість головешки 

в зерні - не більше 0,06%. 

 

Питання до самоконтролю 

1. Поясніть явище мікотоксикоз. 

2. Причини отруєння грибами. 

3. Назвіть гриби небезпечні для людей і тварин. 

4. Токсини які виділяють гриби. 

5. Види отруйних грибів які можна знайти в лісах Луганської області. 

Рекомендована література 

Сухомлин М. М.  Гриби України / М. М. Сухомлин, В. В. Джаган :Атлас – 

довідник./К.,2013. – 224с.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ЧАСТИНА 3.  САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота – є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу, в час вільний від обов’язкових навчальних занять. Тому для 

покращення якості знань з фітотоксикології студенту пропонується 

самостійно опрацювати наступні питання: 

1. Найтоксичніших види рослин, що зростають на території Луганської 

області. 

2. Отруйні види рослин що зростають на Поліссі. 

3. Отруйні види рослин що зростають в Закарпатті. 

4. Отруйні види рослин що зростають в Лісостеповій зоні України. 

5. Токсичні дерева Криму. 

6. Ранньовесняна токсична флора Луганської області. 

7. Токсичні базидієві  гриби  дуже схожі на їстівні. 

8. Умови сприятливі для аскомікотових грибів. 

9. Складіть перелік бази дієвих токсичних грибів. 

10.  Які чагарники мають найтоксичніші речовини. 

11.  Які трав'яні рослини несуть загрозу вхр. 

12.  Перша допомога при отруєнні грибами. 

13. Класифікація типів отруєння грибми.  

14. Правила поведінки при проведенні екскурсії в природу. 

15. Інструктаж з техніки безпеки перед виходом на екскурсію. 

16. Чим пов‘язані між собою отруйні і лікарські рослини. 

 

Для ефективного вивчення видового складу токсичних видів рослин та 

поглиблення знань з фітотоксикології  одним із видів самостійної роботи 

пропонується підготування портфоліо. 

Теми портфоліо  

1. Отруйні рослини родини Селерові. 

2. Отруйні рослини родини  Лілейні. 



3. Отруйні рослини родини  Жовтецеві. 

4. Отруйні рослини родини  Айстрові. 

5. Отруйні рослини родини Молочайні. 

6. Отруйні рослини родини Пасльонові. 

7. Отруйні рослини родини Макові. 

8.  Отруйні рослини родини Губоцвіті. 

9. Характеристика токсинів рослинного походження. 

10. Отруйні рослини родини Бобові. 

11. Отруйні рослини родини Хрестоцвіті. 

12. Отруйні рослини родини Шорстколисті. 

13. Отруєння різноманітними  групами рослинних токсинів характеристика, 

перша допомога. 

14. Отруйні чагарники, що зростають на території України. 

15. Отруйні дерева, що зростають на території України. 

16. Характеристика отруйних бази дієвих грибів. 

17. Характеристика отруйних аскомікотових  грибів. 

18. Рослини, що викликають алергічні реакції. 

19. Гриби, що є збудниками алергічних захворювань. 

20. Отруйні кімнатні рослини. 

 

Вимоги до написання портфоліо. 

Титульний аркуш оформлений згідно загально прийнятих вимог. 

   Вступ, в якому взагалі розкривається характеристика родини, яку студент 

обрав за темою. В портфоліо необхідно подать дані не менш ніж про 10 видів, 

що відповідають обраній темі. До кожного виду рослини подається текст про її 

біологічні, морфологічні ознаки. Більш відкрито й розгорнуто подається 

проблема токсичності виду, які отруйні речовини він містить, які частини 

рослини отруйні та в який період. Характер отруєння, симптоми та перша 

допомога. А також для яких живих істот цей вид є небезпечним і за яких умов.   



При поданні характеристики виду рослини спочатку пишеться назва виду 

українською та латиною виділяється жирним шрифтом. 

Бажано текст по одному виду розмістити на одному аркуші формату А-4, 

зі зворотної сторони (вкладається в файл) зображення цього виду з підписом 

назви виду на мові якою пишеться портфоліо та латиною. 

 

Перелік рекомендованих отруйних видів, для збирання гербарію  

Невідємною складовою частиною вивчення дисципліни для закріплення 

знань та запам‘ятовування видового складу токсичних видів є робота з 

гербарним матеріалом. Тому при самостійнму опрацюванні матеріалу студенту 

пропонується  один із видів самостійної роботи з фіто токсикології -  зібрати та 

підготувати гербарні зразки з нижче запропонованих видів. 

Горицвіт весняний, Барвінок малий, Калюжниця болотна, Дельфіній 

клиновидний, Сокирки польові, Анемона жовтецева, Сон чорніючий, 

Жовтець повзучий, Жовтець їдкий, Жовтець отруйний, В’язіль барвистий, 

Мачок рогатий, Мак снотворний, Проліска сибірська, Конвалія звичайна, 

Дурман звичайний, Буркун лікарський, Блекота чорна, Рутка лікарська, 

Паслін чорний, Паслін солодко – гіркий, Талабан польовий, Розхідник 

звичайний, Беладонна, Паслін картопля, Болиголов плямистий, Борщівник, 

Цикута отруйна, Амброзія полинолиста, Тютюн махорка, Чорнокорінь 

лікарський, Очиток їдкий, Рицина звичайна, всі види родини Молочай. 

 

*Даний перелік носить характер рекомендованого, оскільки необхідно 

враховувать специфіку сезонності збирання гербарного матеріалу, студент 

повинен сам орієнтуватися, які види він може зібрати залежно від термінів в 

які планується виконати дану самостійну роботу. 

 

 

  



 

ЧАСТИНА 4. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

  

Модульна контрольна робота з фітотоксикології складається з наступних 

питань: 

1. Перші знання про рослини, що містять токсини. 

2. Погляди на класифікацію отруйних рослин. 

3. Особливості розподілу токсинів в рослині. 

4. Природна стійкість отруйних рослин. 

5. Профілактика гострих отруєнь рослинними токсинами. 

6. Загальна характеристика отруєння рослинними токсинами. 

7. Класифікація отруйних рослин за характером дії на живі організми. 

8. Допомога при перших ознаках отруєння токсичними рослинами. 

9. Характеристика фітонцидів, клітковини, крохмалю. 

10. Жирні олії, смоли, рослинні гормони їх характеристики та функції. 

11. Що собою являє ранункулін. 

12. Характеристика та функції рослинних білків та ліпідів. 

13. Характеристика пектинів та сапонінів. 

14. Функції алкалоїдів та глікозидів. 

15. Дубильні речовини та флавоноїди, їх загальні ознаки та функції. 

16. Основні якості та види кумаринів. 

17.  Дія нікотину на організм людини та тварин, види рослин, в яких вони 

містяться, характеристика отруєння. 

18. Жирні олії, смоли, рослинні гормони, їх характеристика та функції. 

19.  Які рослини містять соланін, ознаки отруєння ним. 

20. Родина Жовтецеві. Отруйні представники. Перша допомога при отруєнні. 

21.  Біологічні особливості дурману звичайного, токсичні речовини, що 

містяться в ньому. 

22.  В яких рослинах міститься цикутин, чим  він небезпечний для організму 

людини. 

23. Характерні ознаки блекоти чорної, токсичність, перша допомога при 

отруєнні. 

24. Токсичні представник родини Селерові, чим небезпечний їх зовнішній 

вигляд для людини. 

25.  Морфологічні ознаки жовтцю отруйного та характеристика токсинів, що 

входять до його складу.  

 26. Охарактеризуйте хімічний склад Болиголову плямистого . 



27. Чому і в яких випадках людина може отруїтися картоплею? Ознаки 

отруєння, перша допомога.   

28. Запобіжні заходи при роботі з сировиною токсичних рослин.  

29. Поширення та характеристика отруйних видів родини Молочайних. 

30. В чому полягає токсичність рицини звичайної. 

31. Токсичні види родини Шорстколисті, загальна картина отруєння. 

     32. Токсичність видів родини складноцвіті. 

     33. Токсичні представники родини Хрестоцвіті. 

     34. Токсичність жовтозілля весняного, характер отруєння. 

     35. Отруйні види чагарників, що зростають на території Луганської  області. 

     36. Отруйні види чагарників, що зростають на території України. 

     37. Токсичні види дерев, основні їх токсини. 

     38. В чому полягає токсичність акації білої. 

     39. В чому полягає токсичність бузини чорної.  

     40. Поясніть явище мікотоксикоз. 

     41. Причини отруєння грибами. 

     42. Які гриби небезпечні для людей і тварин?. 

     43. Токсини, які виділяють гриби роду Аспергілус. 

     44. Види отруйних грибів, які можна знайти в лісах Луганської області. 

     45. Отруйні види чагарників Луганської області. 

     46. Отруйні дерева Луганської області. 

     47. Пригадайте кімнатні рослини з токсичними якостями. 

     48. Що Ви знаєте про сатанинський гриб. 

     49. Отруйні кімнатні рослини родини Молочайні. 

     50. Чим небезпечні кімнатні рослини –  алоказія, монстера, драцена. 
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ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОДАТОК А 

Ілюстрації до лабораторної роботи 1 

 

Adonis vernalis Адоніс весняний

 

Aconitum nopellus Аконіт 



 

Сaltha palustris Калюжниця болотяна 



 

Consolida regalis Сокирки польові 



 

Ranunculus acris Жовтець їдкий 

 



 

Delphinium Дельфініум 



 

Ranunculus sceleratus Жовтець отруйний 



 

Ranunculus repens Жовтець повзучий 



 
Pulsatilla patens  Сон – трава розкрита 

 

 
Trollius europaeus Купальниця европейська 

 

 



Додаток Б 

Ілюстрації до лабораторної роботи 2 

 

 

 
Cicúta virósa Цикута отруйна 



 
 

Conium maculatum Болиголов плямистий 



Heracleum sosnowskyi Борщовик Сосновського 



 
Aethusa cynapium Петрушка собача 

 
Oenanthe aquatica Омег водяний 



Додаток В.  

Ілюстрації до лабораторної роботи 3 

 
Papaver somniferum Мак снодійний 

 

 
Glaucium corniculatum Мачок рогатий 



 
Chelidonium majus L. Чістотіл великий 

 
 

Papaver rhoeas Мак польовий 



 
Glaucium flavum Мачок жовтий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г 

Ілюстрації до лабораторної роботи 4 

 

 
Solanum nigrum 

 
Solanum dulcamara Паслін солодко-гіркий 

 



 
Atropa belladonna Красавка (беладонна) 



 
Hyoscyamus niger  Блекота чорна 

 

Nicotiana tabacum Табак звичайний 

 



 
Datura stramonium Дурман звичайний 

 
 

Solanum tuberosum Картопля 



 
Physochlaina orientalis 

 
Scopolia carniolica Скополій карніолінська 



Додаток Д 

Ілюстрації до лабораторної роботи 5 – 6 

 
Sinapis arvensis Гірчиця польова

 
Erysimum cheiranthoides Жовтушник лакфіолевидний 



 

 
Raphanus raphanistrum Редька дика 



 
Euphorbia vulgare Молочай звичайний 

 
Thlaspi arvensae Талабан польовий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_characias


 
Convallaria majalis Конвалія травнева 

 
Paris quadrifolia Вороняче око 

 

 

 



 
Ricinus communis Рицина звичайна 

 
Cynoglossum officinale Чорнокорінь лікарський 



 
Echium vulgare Синяк звичайний 

 

 



 
Anchusa officinali Воловик лікарський 

 
Verátrum lobeliánum Чемериця Лобеля 



 
Anagallis arvensis  Очник (курячі очка) польовий 

 
Primula veris Первоцвіт польовий 



 
Fagopyrum esculentum   Гречкай звичайна 

 
Hypericum perforatum Звіробій продірявлений 



 
Melilotus albus Буркун білий 

 
 

Asarum europaeum Копитняк європейський 

 



 
 Aristolochia clematitis Хвилівник звичайній 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Є 

Ілюстрації до лабораторної роботи 7 – 8 

 
Daphne mezereum вовче лико 



 
Arum maculatum Аронік плямистий 



 
Euonymus europaeus Бруслина європейська 

 
 Ялівець козацький Juniperus sabina 



  
 Sambucus nigra Бузина чорна  

 

 

 Ephedra distachya Ефедра двоколоскова 



 
 Rhamnus cathartica Жостір проносний 

 
Nerium oleander Олеандр звичайний 

 

 



Додаток Ж 

Ілюстрації до лабораторної роботи 9 – 10 

 
Aesculus hippocastanum Гіркокаштан звичайний 

 
Gleditsia triacanthos Гледичія звичайна 



 
Taxus baccata Тис ягідний 

 

 
Acacia аlba Акація біла  

 

 

 

 

 



 

Додаток З 

Ілюстрації до лабораторної роботи 11 – 12 

 
Fusarium sporotrichella Фузаріоз споротриховий 

 

 
Fusarium   Фузаріоз цибулі 



 
Fusarium solanum  Фузаріоз пасльонових (Збудних сухої гнилі картоплі) 

 
Fusarium poa Фузаріоз злаків 

 



 
Aspergillus niger Чорна гниль цибулі 

 
Aspergillus niger, A. 

 



 
Amanita phalloides Бліда поганка 

 
Amanita porphyria Мухомор порфірний 



 
Amanita virosa Мухомор вонючий 

 
Amanita pantherina Мухомор пантерний 



 
Amanita muscaria Мухомор червоний 

 
Hypholoma fasciculare Несправжні опеньки сірчано-жовті 



  
Boletus satanas Сатанинський гриб 

 

 
Ustilago maydis  Пухирчаста сажка кукурудзи 

 

 



 

ФІТОТОКСИКОЛОГІЯ 

 

навчальний посібник до курсу фітотоксикологія для студентів 

спеціальності агрономія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач – Гаврилюк Юлія Володимирівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, ст. викладач кафедри біології та агрономії Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Всі фотографії, використані  в методичних рекомендаціях взято з інтернет ресурсів 
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