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Skrite nevarnosti rastlin  

Kakšna so tveganja?
Mačke so večinoma izbirčna bitja in previdno izbirajo svojo 
hrano. Zastrupitve so pri njih zato redke. Pri mladih, radove-
dnih mačkah, pa je verjetnost zaužitja škodljivih, predvsem 
sobnih rastlin, večja. Pomembno vlogo seveda igra tudi dolg-
čas. Ko je mačka omejena na notranji življenjski prostor, je 
treba nujno odstraniti nevarne rastline iz njenega dosega. 
Mačke, ki so veliko zunaj, se zamotijo z drugimi rečmi in 
ne preživljajo prostega časa z okušanjem in žvečenjem ne-
znanega rastja. A tudi mačke, ki so vajene prostega gibanja 
po svoji okolici, lahko med umivanjem kožuščka ponesreči 
zaužijejo trne ali semena, ki se zapletejo v njihovo dlako.

Vse rastline, tudi trava, lahko razdražijo prebavila mačk in 
povzročijo bruhanje. Vendar pa mačke ne glede na možne 
težave rade žvečijo in jedo travo. Kadar ni na voljo, pa lahko 
svojo pozornost preusmerijo na manj primerne hišne rastli-
ne. Zlasti nevarne so difenbahije in lilije (pogosto jih najde-
mo v šopkih in aranžmajih).

LILIJA DIFENBAHIJA 

Preventiva
Vse potencialno nevarne rastline je potrebno odstraniti iz 
mačkinega domovanja in tako preprečiti, da bi živali prišle 
z njimi v stik. To je zlasti pomembno za mladiče in izključno 
notranje mačke. Seznam rastlin, ki niso primerne za domo-
ve, v katerih živijo mačke, boste našli na koncu članka.

Pri zunanjih rastlinah pa žal ni tako preprosto zagotoviti 
varno okolje za mačke. Notranje-zunanje mačke, torej ti-
ste, katerih gibanje ni omejeno zgolj na stanovanje, imajo 
dostop do različnih vrtov, zato je nemogoče preprečiti stik z 
zdravju škodljivimi rastlinami. Priporočljivo je, da odstranite 
škodljive rastline s svojega vrta, in si naredite spisek škodlji-
vih rastlin, ki jih imajo na vrtovih vaši sosedje. Seznam naj 
vključuje najpogostejše rastline (dopišite tudi latinska ime-
na). To lahko zelo koristi veterinarju ob morebitni zastrupitvi 
in vaši mački morda celo reši življenje.

Varnejše okolje za mačke lahko zagotovite s sajenjem novih, 
neškodljivih rastlin na vrtovih.  V tujini imajo vrtnarska dru-
štva pravilnik, po katerem se ravnajo tudi večje trgovine in 
rastlinjaki. Ti opremijo rastline s podatki o njihovi morebitni 
strupenosti in tveganju za kožne reakcije. Rastline so razvr-
ščene v tri skupine:

A: zdravju škodljive (strupene) 
B: toksične v telesu
C: zdravju škodljive v telesu

Rastline iz skupine A se da le redko kupiti v prosti prodaji. 
Rastlinam v skupini B se izogibajte. 

BRŠLJAN (skupina A)

Po zaključenih vrtnarskih opravilih ne puščajte obrezkov ali 
izpuljenih rastlin blizu živali. Saj veste, kako se mačke odzi-
vajo na nove predmete v svojem okolju - ker so zanje novi, 
jih lahko začnejo gristi iz gole radovednosti, ali pa se z njimi 
igrati. Izcedki iz zarezanih stebel lahko povzročijo kožno re-
akcijo ali pa so celo strupeni. Gomolji, korenike ali korenine 
sodijo med najnevarnejše dele nekaterih rastlin.

Ali se je moja mačka zastrupila?
Če vaša mačka doživi nenaden kolaps (se sesede, pade po 
tleh ipd.), neprekinjeno bruha,  ima močno diarejo (drisko), 
če kaže znake pretirane razdraženosti kože v ustih ali grlu 
(rdečica, otečenost, mehurji ali ranice), nemudoma pokličite 
veterinarja. Pomoč poiščite tudi, če je vaša mačka nenehno 
zaspana, ne je dan ali dva, saj je mogoče, da je zaužila kaj 
neprimernega. Če jo vidite, da žveči oz. je kaj, kar bi lahko 
bilo strupeno, je ne silite k bruhanju. 

Peljite jo k veterinarju skupaj z vzorcem rastline ali pa, še 
bolje, z oznako na rastlini. To bo pomagalo veterinarju, da 
najde pravilen protistrup ali zdravilo. Zapišite si čas zaužitja 
in simptome. Mogoče se bodo ti pokazali šele nekaj dni po 
zaužitju neprimerne snovi.

Večina nas je obdanih z rastlinami, tako divjimi kot gojenimi, doma ali na vrtu, pa z njimi nima nikakršnih težav. 
Vendar pa se moramo zavedati, da majhen odstotek teh rastlin lahko predstavlja nevarnost za nas in seveda 
tudi za naše mačke. 



Kožne reakcije
Razdražena koža zaradi rastlin je pri tistih, ki vrtnarijo, ve-
liko pogostejša kot zastrupitev. Stik z listi, stebli ali izcedki 
nekaterih rastlin lahko povzroči izpuščaje in preobčutljivost 
na sončne žarke, posledično tudi opekline. Pri mačkah lahko 
te rastline povzročijo mehurje ali srbečico v ustih in grlu. 
Občasno je zaradi nepravilne anamneze narobe postavljena 
diagnoza, kot gingivitis (vnetje dlesni).

Pokazatelji, da je prišla mačka v stik s strupeno rastlino, so 
lahko tudi kihanje in težave z očmi. Potencialno jih lahko 
povzroči tudi stik z listi užitnih rastlin, kot so paradižnik, ja-
gode, rabarbara, pastinak, korenje, zelena, mozga in kuma-
re. Listi geranij ter trobentic lahko povzročijo draženje kože. 
Podobno velja za veliko strupenih rastlin, če pride mačka v 
stik z njihovimi listi oz. izcedki. Te rastline so označene na 
priloženem seznamu. 

Nevarne rastline
Sledi zelo izčrpen seznam rastlin, ki so potencialno strupene 
in škodljive za vašo mačko, če jih poje (oz. žveči). Če je za 
povzročitev draženja kože dovolj že stik s katero od naštetih 
rastlin, je označena z *. Zelo pogosto so sadeži ali semena 
teh rastlin škodljivi. Mnogi poznamo rastline, ki imajo zelo 
strupene jagode, kot na primer volčja češnja; že majhna 
količina teh jagod je lahko usodna. 

VOLČJA ČEŠNJA

Seznam vsebuje nekaj zelo vsakdanjih rastlin, vendar naj to 
ne bo razlog za pretirano skrb. Velika večina strupenih rastlin 
je preveč slabega okusa in jih mačke ne zaužijejo v dovolj 
velikih količinah, da bi to lahko povzročilo trajne posledice. 
Velika večina mačk trdih (lesenih) rastlin ne bodo smatrala 
za vir prehrane in jih bo pustila pri miru. Mehke in vabljive 
sobne rastline pa za mačke pomenijo potencialno nevarnost. 

SOBNE RASTLINE: 

Amarilis (Amarillis) Afelandra, Zebrasta 
 afelandra (Aphelandra)

Ricinus Solanum 

Krizantema Codiaeum 

Ciklama Epipremnum aureum

Dieffenbachia* Alocasia, Caladium



Praprot Bodika, Ilex aquifolium Pegasti hipoest, Hijacinta, Hyacinthus
  Hypoestes phyllostachya

Bršljan Omela, Viscum Oleander, Nerium oleander Senecio (več vrst)

Ptičje mleko,  Drevesasta šeflera, Schefflera
Ornithogalum Umbellatum

VRTNE RASTLINE:

Abrus precatorius
Aconitum*
Actaea
Aesculus
Agrostemma githago
Aleurites
Česen
Alocasia
Alstroemeria*
Anagallis
Vetrnica
Angelska troba 
Ilex
Impatiens
Ipomoea
Iris
Bršljan
Jasmin
Juniperus sabina
Kalmia
Laburnum

Lantana
Larkspur 
Latirus
Caladium
Marelica
Aquilegia
Arisaema
Arum
Astragalus
Atropa
Avokado 
Azalea
Actaea
Strelitzia
Thunbergia
Sanguinaria
Buxus
Cytisus
Bryony
Rhamnus
Dictamnus

Ranunculus
Buxus
Caesalpinia
Caladium
Caltha*
Catharanthus
Celastrus
Centaurea cyanus
Cestrum
Prunus laurocerasus
Ornithogalum
Krizantema 
Clematis
Colchicum
Aquilegia
Conium
Convallaria majalis
Agrostemma
githago
Centaurea
cyanus

Cotoneaster
Colchicum
X Cupressocyparis leylandii*
Ciklama
Cytisus
Narcisa
Daphne*
Datura*
Delonix
Delphinium
Dendranthema*
Dicentra
Dictamnus
Digitalis
Echium*
Elder (also see Sambucus)
Euonymus
Euphorbia*
Robinia
Ferns
Ficus



Lathyrus
Ligustrum
Lilium
Linum
Lobelia* 
Arum
Lupinus
Lycopersicon*
Lysichiton
Catharanthus
Tagetes
Melia
Mirabilis jalapa
Aconitum
Ipomoea
Narcisa
Nerium oleander
Nicotiana
Quercus
Čebula
Ornithogalum
Oxytropis
Paeonia
Mak

Parthenocissus
Breskev
Paeonia
Pernettya
Persea americana
Philodendron
Physalis
Phytolacca
Phytolacca
Polygonatum
Primula obconica*
Ligustrum
Prunus armeniaca
Prunus laurocerasus
Prunus persica
Quercus
Ranunculus
Rhamnus 
Rhododendron
Rhus*
Ricinus
Robinia
Abrus precatorius
Ficus

Rudbeckia
Ruta
Sambucus
Sanguinaria
Schefflera*
Scilla
Lysichiton
Galanthus
Linum
Mirabilis jalapa
Digitalis
Fremontodendron*
Galanthus
Gaultheria
Heracleum mantegazzianum
Gloriosa superba
Hedera*
Helleborus*
Hyoscyamus
Hippeastrum
Aesculus
Hydrangea
Galanthus
Solandra

Solanu
Polygonatum
Euonymus
Euphorbia
Strelitzia
Rhus
Tagetes
Tanacetum
Taxus
Tetradymia
Datura
Thuja*
Thunbergia
Nicotiana
Lycopersicon
Tulipa*
Veratrum
Viscum
Wisteria
Taxus
 

* stik lahko povzroči draženje kože
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