Ekspert: wczesnowiosenne kwiaty
bywają niebezpiecznie trujące
Zawilec, wawrzynek wilczełyko, przebiśnieg czy śnieżyca wiosenna
są jednymi z najwcześniej kwitnących roślin. Cieszą oczy, ale
trzeba na nie uważać, gdyż bywają niebezpiecznie trujące –
ostrzega przedstawiciel RDLP w Krośnie.
Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (Podkarpackie)
Edward Marszałek zwraca uwagę, że w środowisku można już zauważyć pierwsze
kwitnące rośliny. Zwracają naszą uwagę swoją urodą, ale trzeba na nie uważać,
bo mogą być trujące.
Do takich właśnie gatunków należy np. zawilec. „W naszym otoczeniu możemy
znaleźć kilka roślin równie niebezpiecznych dla zdrowia” – mówi leśnik w
rozmowie z PAP.
Już w lutym w lasach gór i pogórza kwitną krzewy wawrzynka wilczełyko. Choć w
Polsce jest on rośliną rzadką – w lasach bieszczadzkich jest niemal pospolity.
Miododajny wawrzynek znajduje zastosowanie w medycynie ludowej.
„Jednocześnie jest bardzo niebezpieczny, gdyż owoce i liście zawierają dwa
trujące glikozydy: dafninę i mezereinę o silnym działaniu. Zjedzenie nawet 10-12
dojrzałych może być niebezpieczne dla dorosłego człowieka. Uważa się, że dla
dziecka nawet dwa owoce mogą być śmiertelne” – ostrzegł Marszałek.
Do najwcześniej zakwitających roślin wiosennych należy śnieżyczka przebiśnieg.

„Jednak posiada ona długą listę alkaloidów, które mają właściwości trujące, choć
bywają też wykorzystywane w lecznictwie. Są to m.in.: leukoina, leukocytyna,
likoryna, galantamina, tacetyna i niwalidyna. W największych ilościach występują
one w cebulkach” – mówi rzecznik krośnieńskiej RDLP.
Niebezpieczna jest także śnieżyca wiosenna. W Polsce rośnie ona w Sudetach i
Karpatach, a szczególnie obficie w górnych partach Bieszczad. „Należy do
trujących, gdyż zawiera dwa alkaloidy – leukoinę i galantaminę. Ta ostatnia służy
do wyrobu leku o tej samej nazwie. Stosuje się ją w zwalczaniu otępienia
starczego oraz w chorobie Alzheimera. Usprawnia też pamięć u osób zdrowych” –
zauważył Marszałek.
Rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie podkreślił, że zawilec, wawrzynek
wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg czy śnieżyca wiosenna cieszą nasze oczy swym
wyglądem. „Trzeba jednak pamiętać, że są dla człowieka trujące” – ostrzegł.
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Twoje piękne miasto – Olsztyn
Jurajski. Zobacz film
Zachęcamy do spojrzenia przez „różowe okulary”! Widok tak
pięknie kwitnącego miasta skutecznie poprawi nastrój i umili
oczekiwanie na moment, gdy będziemy mogli swobodnie
spacerować pośród zieleni.
W poprzednim sezonie Olsztyn Jurajski zachwycił roślinną oprawą stworzoną w
ramach Kompleksowej Usługi Ukwiecenia – to wygodna opcja, dzięki której
włodarze otrzymali w pełni ukwiecone dekoracje, zarówno modele stojące, jak i te
montowane na latarniach. Wszystkimi zadaniami w ich imieniu zajęli się
profesjonalni architekci i ogrodnicy. Efekt? Natychmiastowy!

Seria filmowych podróży po polskich miastach „Twoje piękne miasto” przedstawi
uroki rodzimych zakątków. Wspólnie zwiedzimy rynki, place i parki w
najpiękniejszych miejscach – również tych, które nam polecicie. Znacie
malownicze, warte uwiecznienia na „filmowej taśmie” miasta? Chcecie pochwalić
się swoją okolicą lub nową inwestycją we wspólnych przestrzeniach? Zaskoczyły
Was nowe meble miejskie lub ażurowe dekoracje? Czekamy na sygnał!
Piszcie do nas: marketing@inspirowaninatura.pl

Zobacz, jak prezentują się olsztyńskie wieże kwiatowe, wiszące kwietniki oraz
skrzynie kwiatowe ukwiecone w ramach Kompleksowej Usługi Ukwiecenia.
Kliknij w miniaturę, by powiększyć ujęcie:

