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Abstract 
In this paper the authors were identified 42 species of toxic plants from the Oltenia region, which are 

responsible for serious intoxications and often death at the domestic animals. 
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INTRODUCERE 

 
În flora Olteniei exist� peste 2400 de specii de plante vasculare. Dintre acestea circa 300 de specii sunt toxice, 

permanent sau temporar, pentru animale �i om.  
Motiva�ia lucr�rii o reprezint� cunoa�terea plantelor toxice din flora spontan� a Olteniei, în vederea evit�rii 

intoxica�iilor la animale, ridic�rii nivelului cantitativ �i calitativ al produselor animaliere �i amelior�rii calit��ii p��unilor 
�i fâne�elor din Oltenia. 

MATERIAL �I METOD� 
 

Lucrarea a fost efectuat� pe baza consult�rii lucr�rilor de specialitate (ALEXAN M. et al., 1988; BÂRZ� H., 
1974; CRIVINEANU V. et al., 1996; HANGANU DANIELA, POPESCU H., 2002; MALO� C., 1973; TI�� I., N�STASE A., 1999; 
TI�� I., 2003; ZANOSCHI V. et al., 1981), cât �i pe baza materialelor furnizate de observa�iile personale asupra unor 
cazuri de intoxica�ii diagnosticate în gospod�riile individuale �i ferme de animale. 
 

REZULTATE �I DISCU�II 
 

Alcaloizii 
Alcaloizii sunt substan�e organice azotate, în general de origine vegetal�, heterociclice, alcaline, cu structuri 

chimice complexe �i variate, care pot produce efecte fiziologice considerabile asupra omului �i animalelor, în doze 
mari, chiar moartea. 

Equisetum palustre, barba ursului (Equisetaceae) este o ferig� cu în�l�imea de 10–60 cm. Se întâlne�te pe 
soluri argiloase, z�voaie �i livezi umede. Datorit� con�inutului de alcaloizi specia produce avort �i hematurie la ovine �i 
bovine, precum �i tulbur�ri nervoase la cabaline. 

Aconitum anthora (omag galben), A. degenii (A. paniculatum), A. toxicum, A. tauricum, A. variegatum 
(Ranunculaceae) sunt specii întâlnite în etajele montan �i subalpin, prin p��unile �i fâne�ele Olteniei. Con�in aconitin�, 
cel mai toxic alcaloid.  

Produc intoxica�ii grave la cabaline, ovine �i porcine. Simptomatologia intoxica�iei cuprinde: vom�, colici, 
bradicardie, bradipnee, stare de mole�eal�, paralizie, midriaz�, stop respirator �i moarte. 

Colchicum autumnale, brându�� de toamn� (Liliaceae) este o plant� peren�, înalt� de 20–45 cm, frecvent� în 
fâne�ele �i p��unile umede din etajul montan. Întreaga plant� este toxic� pentru animale �i om. Con�ine alcaloizi 
alcaloizi tropolonici, dintre care predomin� colchicina.  

Aceasta ac�ioneaz� asupra tubului digestiv, rinichilor �i sistemului nervos, în special la ovine �i bovine, 
determinând intoxica�ii deseori mortale. 

Conium maculatum, cucut� (Apiaceae) este o umbelifer� robust�, bianual�, care poate atinge pân� la 2 m 
în�l�ime. Se întâlne�te frecvent prin locuri ruderalizate. Întreaga plant� con�ine alcaloizi piperidinici, în principal 
coniin�. Intoxica�iile cu aceast� speciei pot produce, la ovine �i porcine, paralizii ale sistemului nervos central, avorturi, 
convulsii generalizate, moarte rapid�. 

Veratrum album, �tirigoaie (Liliaceae) este o specie peren�, care se întâlne�te în flora Olteniei în zonele Baia 
de Aram�, Tg. Jiu, Gilort, Horezu. Planta con�ine o serie de alcaloizi, dintre care: jervina, protoverina, veratrina, 
izorubijervin�. Intoxica�iile apar mai ales la miei �i cai, ca urmare a p��unatului.  

Manifest�rile toxice constau în: sialoree, diaree, vomismente, poliurie, puls slab neregulat, respira�ie lent� �i 
profund�, transpira�ie abundent�, incoordonare motorie, ataxie locomotorie, convulsii. Moartea se instaleaz� ca rezultat 
al încet�rii activit��ii centrilor nervo�i bulbari, responsabili de circula�ie �i respira�ie. 

Mercurialis perennis, brei (Euphorbiaceae) cre�te în locuri umbroase, p�duri, tuf�ri�uri. Întreaga plant� este 
toxic� pentru cai, porci �i rumeg�toare.  



DAN ANDREI BUTARU          �TEF�NI�� TI��          CLAUDIA TI��          DAN-GEORGE MOGO�ANU 
 

 48 
 

Atropa belladonna, m�tr�gun� (Solanaceae) este o specie întâlnit� în p�durile umbroase de munte �i în 
t�ieturile p�durilor de fag. Con�ine alcaloizi tropanici, în stare proasp�t� hiosciamin� �i în stare uscat� atropin�. 
Produce, în urma consumului, intoxica�ii la cai �i bovine.  

Solanum nigrum, zârn� (Solanaceae) este o plant� frecvent� prin livezi �i locuri ruderalizate. Con�ine 
glicoalcaloizi în care predomin� solanina �i solamargina. Intoxica�ii frecvente se întâlnesc la bovine �i ovine.  

Solanum dulcamara, l�snicior (Solanaceae) con�ine glicoalcaloizi în care predomin� solanina. Se întâlne�te 
prin tufi�uri �i p�duri umede, pe lâng� pâraie �i râuri. Intoxica�ii frecvente cu aceast� specie se întâlnesc la bovine �i 
ovine. Simptomatologia intoxica�iei acute se caracterizeaz� în principal prin afectarea sistemului nervos central, forma 
cea mai grav�, cu mortalitate ridicat�. 

Alte plante toxice prin con�inutul de alcaloizi, spontane în flora Olteniei �i care produc intoxica�ii grave la 
animale, fac parte din familiile:  

� Papaveraceae: Papaver rhoeas (mac de câmp). 
� Solanaceae: Datura stramonium (cium�faie), Hyoscyamus niger (m�selari��). 
� Cuscutaceae: Cuscuta trifolii (tor�el, borangic). 

Lactonele diterpenice 
Glechoma hederacea, rotunjoar�, silnic (Labiatae), este o specie comun� în toat� �ara, prin p�duri, tuf�ri�uri, 

locuri umbroase umede.  
Con�ine, ca principii toxice, lactone diterpenice (glecomina), ulei volatil �i tanin (6–7%). Produce tulbur�ri 

respiratorii, cardiace �i digestive, în special la cabaline. 
Saponozidele 
Sunt glicozide care spumific� la agitare în solu�ii apoase �i formeaz� emulsii cu uleiurile grase. 
Agrostemma githago, neghin� (Caryophyllaceae), este o plant� anual�, întâlnit� în culturi de cereale p�ioase �i 

la marginea drumurilor.  
Întreaga plant�, dar mai ales semin�ele, con�in o saponozid� toxic� – gitaginsaponina, care prezint� ac�iune 

hemolizant� �i paralizant� asupra sistemului nervos central.  
Se cunosc cazuri de intoxica�ii cu aceast� plant� sau cu semin�ele ei, în special la porci �i bovine. În cazul 

sacrific�rii animalelor, carnea acestora corespunde organoleptic. Laptele este interzis la consum timp de 24 de ore de la 
îndep�rtarea furajului toxic. 

Scrophularia nodosa, brânc�, iarb� mare (Scrophulariaceae), este o specie comun� în toate regiunile ��rii, prin 
p�duri de foioase, t�ieturi de p�dure, tuf�ri�uri, paji�ti umede. Con�ine saponozide care provoac� intoxica�ii deseori 
mortale la ovine �i bovine.  

Heterozidele cardiotonice 
Heterozidele cardiotonice sunt compu�i de origine vegetal� forma�i din dou� componente: o parte glucidic� �i 

una neglucidic� (aglicon). Dup� structura agliconului se diferen�iaz� dou� subclase chimice diferite: cardenolide �i 
bufadienolide.  

Digitalis lanata, dege�el lânos (Scrophulariaceae) se întâlne�te în fâne�e, tufi�uri, poieni, locuri pietroase, din 
zona de Sud a Olteniei. Principiile toxice pe care le con�ine aceast� specie sunt: heterozide cardiotonice, saponozide, 
deriva�i antrachinonici, care afecteaz� sistemul cardio-vascular �i rinichii. Consumul de frunze, mai ales în perioada 
înfloririi, când cantitatea de substan�e toxice este maxim�, produce intoxica�ii grave la porcine, ovine, bovine �i 
cabaline. 

Adonis vernalis, ruscu�� de prim�var� (Ranunculaceae) este o plant� ierboas�, peren�, care cre�te prin paji�ti 
uscate �i însorite, de la câmpie �i pân� în regiunile colinare. P�r�ile aeriene con�in heterozide cardiotonice, în principal 
adonitoxozid�, al�turi de saponozide �i flavonozide.  

Toate speciile de animale sunt vulnerabile la intoxica�iile cu aceast� specie. Consumul plantei conduce în cele 
din urm� la exitus, ca rezultat al urm�toarelor manifest�ri: gastroenterit� (cu diaree rebel�), poliurie, tulbur�ri 
cardiovasculare majore. 

Gratiola officinalis, veninari�� (Scrophulariaceae), cre�te sporadic prin locuri umede, ml��tinoase, pe malul 
apelor. Con�ine heterozida gratiolin� care provoac� intoxica�ii la animale în special cu manifest�ri digestive (vome, 
diaree). 

Helleborus purpurascens, spânz (Ranunculaceae), se întâlne�te prin tuf�ri�uri, p�duri, în regiunile deluroase �i 
muntoase. Datorit� heterozidelor heleborein� �i heleborin� întreaga plant� este toxic�, atât proasp�t� cât �i în stare 
uscat�. Intoxica�ia acut� la animale se manifest� prin: gastroenterit� hemoragic�, vom�, aritmie cardiac�, dispnee, com�. 
În cazul consumului de lapte provenit de la animalele intoxicate, la om apar manifest�ri toxice ca diareea �i voma. 

Protoanemonina (anemonol, camfor de anemon�) 
Reprezint� lactona acidului 	-hidroxivinil-acrilic, care produce la animalele intoxicate: irita�ii digestive �i 

renale, tulbur�ri respiratorii �i circulatorii, oculare �i nervoase. 
Ranunculus sceleratus, boglari, piciorul coco�ului otr�vitor (Ranunculaceae), este o plant� care tr�ie�te prin 

locuri umede �i mocirloase, în întreaga �ar�. În stare proasp�t� este foarte toxic� pentru bovine �i ovine, datorit� 
protoanemoninei.  

Toxicitatea dispare când planta este uscat�. La ingerarea unei cantit��i mari de plant�, moartea animalului 
survine la circa 12 ore. 

Caltha laeta, calcea calului (Ranunculaceae), este întâlnit� prin mla�tini, de-a lungul pâraielor. Con�ine 
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cantit��i însemnate de protoanemonin�. Intoxica�iile la ierbivore apar în special prim�vara, cu manifest�ri caracteristice 
gastroenterita �i nefrita acut�. 

Anemone ranunculoides, floarea pa�telor (Ranunculaceae), cre�te din zonele de câmpie pân� în etajul montan. 
Întreaga plant� este toxic� pentru animale, numai în stare proasp�t�.  

Simptomatologia intoxica�iei cu aceast� plant� cuprinde: tremorul, colicile, diareea, tulbur�rile respiratorii �i 
cardiace, hematuria. 

Anemone nemorosa �i A. sylvestris con�in acelea�i componente toxice ca �i specia precedent�. 
Heterozidele cianogene 
Plantele cu con�inut de glicozide cianogene ajunse în aparatul digestiv al omului �i animalelor produc, prin 

eliminarea acidului cianhidric din glicozidele respective, blocarea citocromoxidazelor �i, implicit, ac�iuni negative la 
nivelul sistemului nervos central ce pot duce la moartea prin asfixie. 

Sorghum halepense, b�lur, costrei (Gramineae) se întâlne�te frecvent în Oltenia prin culturile de pr��itoare sau 
cereale sau cereale p�ioase, prin pârloage, locuri ruderale. Este o plant� peren�, cu rizom scurt, ramificat �i solzos.  

Tulpina, pân� la 2 m în�l�ime, poart� frunze late de 1–2 cm, iar în vârf un panicul ramificat. Toxicitatea 
maxim�, datorat� unei heterozide cianogene – durina, se înregistreaz� în primele faze de vegeta�ie �i ca otav�. 
La maturitate �i sub form� uscat� planta î�i pierde toxicitatea.  

Rumeg�toarele (bovinele, ovinele) sunt foarte sensibile la intoxica�ii. 
Glyceria maxima, man� de ap� (Gramineae) este o plant� comun� în toat� �ara, în zonele joase, prin locuri 

ml��tinoase, în jurul b�l�ilor �i iazurilor, în lungul apelor lin curg�toare. Este peren� printr-un rizom lung �i târâtor. 
Prezint� o tulpin� aerian� viguroas�, de 1-2 m în�l�ime, cu frunze liniare de 0.5-2 cm l��ime, iar în vârf cu un panicul 
mare, foarte ramificat.  

Toxicitatea plantei este dat� tot de glicozida cianogen� durin� �i dispare când planta este în stare uscat�. 
Intoxica�iile cu aceast� plant� sunt destul de frecvente, la cai �i oi, pe teritoriul României �i implicit în zona Olteniei. 

Alte plante toxice cu con�inut de glicozide cianogene, din flora Olteniei, fac parte din familiile:  
� Poacee: Lolium temulentum (zâzanie, raigros, mei�or), Poa spp. (firu��), Holcus spp., (ov�scior, 

iarba cailor), Cynodon spp. (pir gros), Dichanthium spp. (p�i� dulce, b�rboas�), Melica spp. (m�rgelu�e). 
� Cyperaceae: Carex spp. (rogoz), Scirpus spp. (�ipirig). 
� Fabaceae: Lotus spp. (ghizdei). 

Alcoolii toxici 
Oenanthe aquatica, m�r�ra�, cucu�ic� de ap�, p�trunjelul broa�telor �i O. silaifolia (Apiaceae) sunt specii 

comune în flora României, pe marginea lacurilor, apelor lin curg�toare �i locurilor ml��tinoase, de la �es pân� în etajul 
montan.  

Con�ine alcooli foarte toxici: oenantotoxina, oenantetol, oenantona. Atât în stare proasp�t�, cât �i sub form� de 
fân sau însilozat�, planta nu-�i pierde toxicitatea.  

Toate speciile de animale domestice sunt sensibile la intoxica�ia cu specii de Oenanthe. Carnea �i laptele 
animalelor intoxicate sunt interzise pentru consum. 
 

CONCLUZII 
 

În flora Olteniei se afl� peste 2400 de specii vegetale, dintre acestea circa 300 de specii fiind toxice, permanent 
sau temporar, pentru animale �i om.În aceast� lucrare autorii prezint� 42 de plante toxice din regiunea Olteniei, care 
produc intoxica�ii grave la animalele domestice.  

Cele mai multe specii de plante toxice se încadreaz� în urm�toarele familii botanice: Ranunculaceae, Poacee, 
Solanaceae. 

Din punctul de vedere al substan�elor toxice, cele mai multe specii vegetale con�in alcaloizi (15) urmate de 
glicozidele cianogene (11). 
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