
 
 
 

Mérrrgezzző   növények   MMéé ggee őő nnöövvéénnyyeekk
 
 

Camilla Bergstrøm - fordította-Monika Ujvideki 
 
Nagyon jó ötlet növényeket szedni a szabadban, s hazavinni őket a nyúlnak. Ez  
szórakoztató és érdekes lehet önnek, a nyúl étrendjének pedig nagyszerű és 
változatos kiegészítését jelenti. Mindazonáltal néhány növény ártalmas, sőt 
elfogyasztásuk végzetes is lehet. 
Ez a lista olyan növényeket soroltat fel, melyeknek bizonyos részei mérgezőek 
lehetnek. Ha egy növényt nem talál ezen a listán, az nem feltétlen jelenti azt, 
hogy nem mérgező. Kérem ne adjon a nyulának olyan növényeket, melyekről 
nem bizonyosodott meg előzőleg, hogy biztonságosan etethető. Ne bízzon 
abban, hogy majd a nyúl eldönti, melyek ártalmasak. A listán pirossal megjelölt 
növények erősen mérgezőek és fogyasztásuk halált okozhat. Más növények 
enyhébben toxikusak, és helyi bőr- nyálkahártya irritációt okozhatnak, 
károsíthatják az emésztőtraktust és az idegrendszert. A lista bemutat még 
néhány ismert kerti és szobanövényt. 
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Ádáz,  gyilkos csomorka 
A teljes növény 
mérgező 

Cicuta douglasii 

 

Alkörmös 
A teljes növény 
mérgező 

Phytolacca americana 

 

Aloe Vera  
A növény nedve 
mérgező. 

Aloe barbadensis 

 



Amarilliszfélék 
A hagyma mérgező 

Amaryllis spp 

 

Aranyeső 
A teljes növény 
mérgező 

Cytisus laburnum 

 

Árnika 
A gyökér és a virágok 
mérgezőek 

Arnica montana 

 
 

Babérhanga 
A lombozat és a növény 
nedve erősen mérgező 

Pieris spp 

 

Bársonyvirág, Büdöske 
Összes faja bőrirritációt 
okoz 

Tagetes spp 

 

Bazsarózsa  
A virágok és a magvak 
mérgezőek 

Paeonia spp 

 

Begóniafélék 
A teljes növény 
mérgező 

Begonia spp 
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Boglárka 
A boglárka összes faja 
mérgező 

Ranunculus spp 

 

Bókoló madártej 
A növény hagymája 
mérgező 

Ornithogalum nutans 

 

Bolondító beléndek 
Minden része erősen 
mérgező 

Hyoscyamus niger 

 

Borostyán 
Nagy mennyiségben 
mérgező 

Hedera helix 

 

Boroszlánfélék 
A termés és a levelek 
mérgezőek, bőrirritációt 
okozhatnak 

Daphne spp 

 

Brunfelzia 
A teljes növény 
mérgező 

Brunfelsia spp 

 

Burgonya 
Éretlen termése, levelei 
és szára mérgező 

Solanum tuberosum 
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Buzogányvirág 
A levélzet és a szár 
erősen mérgező 

Dieffenbachia 

 
 

Ciklámen 
A hagyma és a 
gyökértörzs mérgező 

Cyclamen persicum 

 

Csajkavirág  
A teljes növény 
mérgező 

Oxytropis sericea 

 

Csattanó maszlag 
A teljes növény 
mérgező 

Datura stramonium 

 
 
Csíkos kecskerágó 
A teljes növény 
mérgező 
 
 

Euonymus europaeus 

 

Csodatölcsér 
A teljes növény 
mérgező 

Mirabilis jalapa 

 
 

Dió  
A termést fedő zöld héj 
mérgező 

Juglans regia 
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Díszpaprika, 
kláricsfácska 
A teljes növény 
mérgező 

Solanum capsicastrum 

 

Dohány 
Levelei mérgezőek 

Nicotiana rustica 

 
 

Ebszőlő 
A teljes növény 
mérgező 

Solanum dulcamara 

 

Elefántfül 
A teljes növény 
mérgező 

Colocasia spp 

 

Erdei szellőrózsa 
A teljes növény 
mérgező 

Anemone sylvestris 

 

Ernyős madártej 
A hagyma és a virágok 
mérgezőek 

Ornithogalum 
umbellatum 
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Európai zergeboglár  
A teljes növény 
mérgező 

Trollius europaeus 

 
 

Farkasbab, csillagfürt 
Magvai mérgezőek 

Lupinus spp 

 

Farkasfű 
A teljes növény 
mérgező 

Aconitum lycoctonum 

 

Farkaskutyatej 
A növény nedve és a 
magvak mérgezőek 

Euphorbia cyparissias 

 

Farkasszőlő 
A teljes növény 
mérgező 

Paris quadrifol a i

 

Fehér akác 
Kéreg, levelek és a 
magvak erősen 
mérgezőek 

Robinia pseudoacacia 
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Fehér fagyöngy  
A teljes növény 
mérgező 

Viscum a buml  

 

Fehér nárcisz 
A teljes növény 
mérgező 

Narcissus poëticus 

 

Fehér zászpa 
A teljes növény 
mérgező 

Veratrum album 

 

Fekete csucsor 
Az éretlen bogyók 
mérgezőek 

Solanum nigrum 

 

Fekete földitök 
A teljes növény 
mérgező 

Bryonia alba 

 

Fekete hunyor 
A teljes növény 
mérgező 

Helleborus niger 

 

Fekete bodza 
A teljes növény 
mérgező 

Sambucus nigra 
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Festőrekettye, 
nyúlrekettye 
A teljes növény 
mérgező 

Genista tinctoria 

 

Filodendron Philodendron spp 

 

Flamingó virág Anthurium andreanum 

 

Fokhagyma 
A teljes növény 
mérgező 

Allium sativum 

 

Foltos bürök 
A teljes növény 
mérgező 

Conium maculatum 

 

Foltos kontyvirág 
A teljes növény 
mérgező 

Arum spp  

 

Folyondár-kecskerágó, 
fafojtó 
A teljes növény 
mérgező 

Celastrus spp 

 



Fürtös bodza  Sambucus racemosa 

 
Fürtös vagy sokvirágú 
salamonpecsét 
Gyomorproblémákat 
okozhat 

Polygonatum 
multiflorum 

 
 

Galambvirág, harangláb  Aquilegia spp  

  

Gyilkos csomorika 
A teljes növény erősen 
mérgező 

Cicuta virosa 

 

Gyűszűvirág 
Az összes gyűszűvirág 
faj mérgező 

Digitalis spp 

 
 

Hagyma 
A teljes növény 
mérgező 

Allium spp 
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Hajnalka 
A teljes növény 
mérgező 

Ipomea spp 

 

Hamvas vagy 
kékbogyójú lonc 
 

Lonicera coerulea 

 

Harangos csillagvirág 
A hagyma, a virágok és 
a levelek mérgezőek 

Endymion non-scriptus 

 

Háromszögletű kutyatej Euphorbia trigona 

 

Hasindító kutyatej 
A növény nedve 
mérgező, az összes 
kutyatejfaj mérgező 

Euphorbia lathyrus 

 

Havasi sisakvirág 
A teljes növény 
rendkívűl mérgező 

Aconitum napellus 

 

Héricsfélék 
A teljes növény 
mérgező 

Adonis spp. 
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Hóbogyó  
A bogyótermés 
mérgező 

Symphoricarpos 

 

Hóvirág 
Hagymái mérgezőek 

Galanthus nivalis 

 
Hunyorfélék, 
Békabogyó 
A teljes növény 
mérgező 

Actaea spp 

 
 

Jácint 
Nagy mennyiségben 
mérgező 

Hyacinthus spp 

 

Japán dérbabér  
A teljes növény 
mérgező 

Skimmia japonica 

 

Jerikói lonc, búbos vagy 
erdei lonc 
A bogyótermés 
mérgező 

Lonicera periclymenum 

 
 

Illatos macskamenta 
Frissen szedve mérgező 

Nepeta cataria/Nepeta
mussinii 
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Illatos vitorlavirág Spathiphyllum wallisii 

 

Írisz 
A növény nedve 
nyálkahártya irritációt 
okoz 

Iris spp 

 

Iszalag, klematisz 
Az összes fajta enyhén 
mérgező 

Clematis spp 

 
 

Kalla 
A teljes növény 
mérgező 

Zantedeschia 
aethiopica 

 

Kányabangita 
A bogyótermés enyhén 
mérgező 

Viburnum spp 

 

Kányabangita 
Az éretlen termés 
mérgező 

Viburnum opulus 
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Kecskerágó 
A teljes növény 
mérgező 
Valamennyi Euonymus 
faj mérgező 

Euonymus alata 

 

Kereklevelű kapotnyak Asarum europaeum 

 

Kerti Hortenzia 
A teljes növény 
mérgező 

Hydrangea macrophylla 

 

Kerti szarkaláb, 
sarkantyúvirágfélék  
A teljes növény 
mérgező 

Delph nium elatumi  

 

Keskenylevelű kalmia 
Az egész cserje 
mérgező 

Kalmia angustifolia  

 

Kétlevelű árnyékvirág 
A teljes növény 
mérgező és súlyos 
gyomor-problémákat 
okozhat  

Maianthemum bifolium 
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Kétszínű tarkalevél 
A teljes növény 
mérgező 

Caladium spp 

 

Kökörcsin 
A teljes növény 
mérgező, gyomor-
problémákat okozhat 

Pulsatilla vulgaris 

 

Korallbokor 
A teljes növény 
mérgező 

Solanum 
pseudocapsicum 

 

Kőtiszafa 
A magvak mérgezőek 

Podocarpus elatum 

 

Konkoly Agrostemma gracilis 

 

Közönséges 
tőzegrozmaring, 
mocsárirozmaring 
 
Levelei mérgezőek 

Andromeda polifolia 

 

Közönséges aggófű 
A virágok és a levelek 
mérgezőek 

Senecio vulgaris 
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Közönséges cickafark 
Bőrirritációt okozhat 

Achillea millefolium 

 

Krizantém   
A levelek és a szár 
erősen mérgező 

Chrysanthemum 
indicum 

 

Kroton, tarka 
csodacserje 
A kéreg, a gyökér és a 
növény nedve mérgező 

Codiaeum variegatum 

 

Kutyabenge 
A kéreg és az éretlen 
termés mérgező 

Frangula 
alnus/Rhamnus 

frangula 
 

Kutyatejfélék Euphorbia spp 

 

Kutyatejfélék 
Összes faja enyhén 
mérgező 

Euphorbia spp 

 

Kutyatejfű 
A teljes növény 
mérgező 

Mercurialis perennis 
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Lampionvirág   
A bogyótermés és a 
levelek erősen 
mérgezőek 

Physalis spp 

 

Lantanacserje 
A teljes növény 
mérgező 

Lantana camara 

 

Lilaakác 
A magvak és a 
hüvelytermés mérgező 

Wisteria spp 

 

Lobélia 
A teljes növény 
mérgező 

Lobelia spp 

 

Lonc 
A bogyótermés 
mérgezőek 

Lonicera japonica 

 

Lórom 
A levelek nagy 
mennyiségben 
mérgezőek 

Rumex spp 
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Magyal 
A teljes növény 
mérgező 

Ilex spp 

 



Májusi gyöngyvirág 
A teljes növény erősen 
mérgező 

Convallaria majalis 

 

Marihuána  
A virágok és a szár 
erősen mérgező 

Cannabis sativa 

 

Márványos 
szobaifutóka  
A teljes növény 
mérgező 

Epipremnum aureum 

 

Maszlag, 
Angyaltrombita  
A teljes növény 
mérgező 

Brugmans a suaveolens i

 

Maszlagos nadragulya 
A teljes növény 
mérgező 

Atropa belladonna 

 

Medvetalp 
A levelek és a szár 
mérgezőek 

Heracleum sibiricum 
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Medvetalp 
A növény nedve 
mérgező 

Heracleum laciniatum 

 

Meténgfélék Apocynaceae 

 

Mezei sóska Rumex acetosa 

 

Mocsári gólyahír 
A teljes növény enyhén 
mérgező 

Caltha palustris 

 

Monsztera, filodenron 
A teljes növény 
mérgező 

Monstera deliciosa 

 
 

Napraforgó kutyatej 
A növény nedve 
mérgező 

Euphorbia helioscop ai  
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Nárcisz 
A teljes növény 
mérgező 

Narcissus 
pseudonarcissus 

 

Német rekettye 
Mind a hüvelyek mind a 
magvak mérgezőek 

Genista germanica 

 

Nyíllevél Syngonium spp 

 
 

Olvasólián, 
miatyánkborsó 
A teljes növény 
mérgező 

Abrus precatorius 

 

Ördögcérna 
A levelek enyhén 
mérgezőek 

Lycium chinense 

 

Örökzöld puszpáng 
Levelei mérgezőek 

Buxus sempervirens 

 

Orvosi salamonpecsét 
Bogyótermése mérgező 

Polygonatum odoratum 
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Ostormén bangita Viburnum lantana 

 

Őszi kikerics  
Hagymái mérgezőek 

Colchicum autumnale 

 
 

Pahipódium 
Az összes fajta mérgező 

Pachypodium spp 

 

Paradicsom 
A levelek és a szár 
mérgező  

Lycopersicon 
esculentum 

 

Pávafarkú 
salamonpecsét 
 Az emésztőtraktust 
erősen irritálja 

Polygonatum 
verticillatum 

 

Piros Csucsor 
A teljes növény erősen 
mérgező 

Solanum villosum 
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Piros földitök 
Nedve mérgező 

Bryonia dioica 

 

Pompás kafferliliom, 
klívia 
A gyökér mérgező 

Clivia min ata i

 

Pompás papagájvirág 
A teljes növény 
mérgező 

Strelitzia reginae 
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Rebarbara 
A levelek mérgezőek 
nagy mennyiségben 
fogyasztva 

Rheum spp 

 

Réti boglárka  
A teljes növény 
mérgező 

Ranunculus acris 

 

Ricinus 
A magvak erősen 
mérgezőek 

Ricinus communis 

 

Rhododendron, Azálea  
A teljes növény erősen 
mérgező 

Azalea spp 

 



 

Sárga irisz 
A teljes növény 
mérgező 

Iris pseudacorus 

 

Sárgaviola 
A teljes növény 
mérgező 

Erysimum hieracifol um i

 

Sarkantyúvirág 
Az összes delphinium 
faj erősen mérgező 

Delphin um spp i

 

Sárkánygyökér 
A teljes növény 
mérgező 

Calla palus ris t

 

Schefflera, sugárarália 
Levelei mérgezőek 

Brassaia actinophylla 

 

Seprőzanót 
A teljes növény 
mérgező 

Cytissus scoparius 
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Sisakvirágfélék 
Minden része és az 
összes fajtája mérgező 

Aconitum spp 

 

Szegfű 
Az összes szegfűféle 
mérgező 

Dianthus spp 

 

Szellőrózsafélék 
Az összes fajta enyhén 
toxikus 

Anemone spp 

 

Szilkesark 
Enyhén mérgező 

Nicandra physalodes 

 

Szíriai gyöngyfűzérfa 
A termések mérgezőek 

Melia azedarach 

 

Szívvirág 
A teljes növény 
mérgező 

Dicentra  spp 
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Tatár lonc Lonicera tatarica 

 

Tavaszi tőzike Leucojum vernum 

 

Termesztett mák 
A növény nedve és a 
hüvelyes termés 
mérgezőek 

Papaver somniferum 

 

Tiszafa 
A levélzet és a bogyók 
erősen mérgezőek 

Taxus baccata 

 

Török bab, tűzbab 
Enyhén mérgező 

Phaseolus coccineus 

 

Torzsikaboglárka 
A növény nedve erősen 
mérgező 

Ranunculus sceleratus 

 

Töviskorona-kutyatej 
A bogyótermés enyhén 
mérgező 

Euphorbia milii 
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Tulipán 
A legtöbb 
tulipánhagyma mérgező 

Tulipa gesneriana 

 

Tunk-olajfa 
A teljes növény 
mérgező 

Aleurites fordii 

 
 

Ükörkelonc, 
ebcseresznye 
Az érett bogyók 
mérgezőek 

Lonicera xylosteum 
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Vadgesztenye 
A virágok, levelek és az 
éretlen termések 
mérgezőek 

Aesculus 
hippocastanum 

 

Vadgesztenyefélék  
A termés és a levelek 
mérgezőek 

Aesculus spp 

 

Vadszőlő 
A levelek és az éretlen 
termés erősen mérgező 

Parthenocissus 
quinquefo ia/Vitis

hederacea 
l  
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Varjútövis 
A kéreg és az éretlen 
termés erősen mérgező 

Rhamnus cathartica 

 

Vérehulló fecskefű 
A teljes növény 
mérgező 

Chelidonium majus 

 

Vérpipacs 
A teljes növény 
mérgező 

Sanguinaria canadensis 

 

Vesszős fagyal 
A bogyótermés erősen 
mérgező 

Ligustrum spp 

 

Violás repcsény 
 

Erysimum 
cheiranthoides 

 
 
 

___________________ 
Ezt az oldalt tilos másolni, másik weboldalon, webhelyen vagy bárhol máshol újra megjelentetni. 
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