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Ασηό ηο ενεμερωηικό θσλλάδιο προορίδεηαι για εκπαιδεσηικούς ζκοπούς μόνο. Παρακαλείζηε να ζσμβοσλεύεζηε ηο 
γιαηρό ζας ή άλλο επαγγελμαηία σγείας για να βεβαιώνεζηε όηι ασηές οι πλεροθορίες είναι ζωζηές για ηο παιδί ζας. 

 

Ενημερωτικό Υυλλάδιο 

 

 

Πολλά φυτά είναι δηλητηριώδη ή ικανά να προκαλέσουν εξαιρετικά αλλεργικές 

αντιδράσεις. Μερικά θα σας τρυπήσουν επίσης με τα αιχμηρά αγκάθια τους. 

Λίγα στην πραγματικότητα προκαλούν διαρκή βλάβη, αλλά μερικά θα πρέπει να 

τα μεταχειρίζεστε με προσοχή και σεβασμό. Φημικά κήπου και χημικά 

νοικοκυριού, φωτιές, πισίνες στην αυλή ακόμα και σκάλες είναι πολύ πιο 

επισφαλείς κίνδυνοι στην αυλή για τα παιδιά παρά τα φυτά.  

Ποιος κινδυνεύει;  

Σα παιδιά που μπουσουλάνε ή στραταρίζουν, ιδιαίτερα γύρω στην ηλικία των 

δώδεκα μηνών, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να φάνε παράξενα 

κομμάτια φυτών. Για να μειώσετε την πιθανότητα τα βρέφη και τα μικρά παιδιά 

να φάνε οτιδήποτε δηλητηριώδες λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:  

 Διδάσκετε τα παιδιά να μην τρώνε ο,τιδήποτε κατευθείαν από φυτό ή θάμνο.  

 Περιφράξτε ή απομακρύνετε γνωστά δηλητηριώδη ή επικίνδυνα φυτά (δείτε 

τον κατάλογο).  

 Κρατείστε τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Πληροφόρησης 

Δηλητηριάσεων (Poison Information Centre) 13 11 26 κοντά στο τηλέφωνό 

σας.  

υμπτώματα για αναγνώριση  

Σα συμπτώματα δηλητηρίασης από φυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:  

 εμετό. 

 στομαχικές κράμπες. 

 καρδιακή αρρυθμία.  

 καούρα στο στόμα.  

 σπασμούς (παροξυσμούς).  

Ο τύπος και η ένταση των συμπτωμάτων ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του 

φυτού που τρώγεται, την ποσότητα που καταπίνεται και το μέγεθος του παιδιού. 

Tα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι τσούξιμο γύρω στο στόμα και δερματικές 

αλλεργίες.  
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Πρώτες Βοήθειες 

Αν υποπτεύεστε ότι ένα παιδί έχει εκτεθεί σε κάτι δηλητηριώδες ή βλαβερό, τα 

μέτρα πρώτων βοηθειών περιλαμβάνουν:  

 Για δερματική επαφή  - πλύνετε απαλά το δέρμα με καθαρό τρεχούμενο 

νερό.  

 Για επαφή με τα μάτια  - ξεπλύνετε το μάτι με καθαρό τρεχούμενο νερό για 

20 λεπτά.  

 Για φυτά που έχουν καταποθεί – αφαιρέστε τυχόν κομάτια φυτού που έχουν 

απομείνει και ξεπλύνετε το στόμα του παιδιού.  

 Σηλεφωνήστε στο Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων ( Poison 

Information Centre) στο 13 11 26 για περαιτέρω πληροφορίες. 

Αν χρειάζεται να πάτε στο νοσοκομείο, πάρτε ένα κομμάτι του φυτού μαζί σας 

αν μπορείτε.  

 

Αν το παιδί σας δυσκολεύεται να αναπνεύσει, είναι αναίσθητο ή έχει 

παροξυσμούς καλέστε ασθενοφόρο στο 000.  

 

Είναι δυνατό να αναγνωρίσετε ένα δηλητηριώδες ή 

βλαβερό φυτό;  

Δεν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μορφής, χρωματισμού, οσμής ή γεύσης, 

που διακρίνουν ένα δηλητηριώδες ή βλαβερό φυτό από ένα μη δηλητηριώδες 

φυτό. Αλλά ως γενικός εμπειρικός κανόνας, τα φυτά με πικρή γεύση, παράξενη 

οσμή, γαλακτώδη χυμό ή κόκκινους σπόρους ή μούρα μπορεί να είναι 

δηλητηριώδη.  

Για ν‟ αποφεύγουμε τη δηλητηρίαση, χρειάζεται να μάθουμε ν‟ αναγνωρίζουμε 

και να αποφεύγουμε τα δηλητηριώδη φυτά ούτως ώστε να μπορούμε να 

διδάσκουμε τα παιδιά μας να αποφεύγουν επίσης τα δηλητηριώδη φυτά. 
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Υυτά που πρέπει να προσέχετε  

Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε άκρη μέσα στους κατάλογους δηλητηριωδών 

κηπευτικών φυτών αξιολογήσαμε τον πιθανό κίνδυνό τους. Πολλά φυτά έχουν 

δηλητηριώδεις βολβούς ή ρίζες, αλλά αφού αυτά βρίσκονται συνήθως με 

ασφάλεια κάτω από τη γη, δεν υπάρχει πιθανότητα να δηλητηριάσουν κανένα.  

Άλλα έχουν τόσο απαίσια γεύση που είναι δύσκολο να φάει κανείς αρκετά για να 

προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Η πικροδάφνη  (οleander), για παράδειγμα έχει 

γεύση τόσο πικρή και δύσγευστη που είναι δύσκολο να φάει κανείς κατά λάθος 

πάρα πολλά από τα φύλλα.  

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν φυτά που φαίνονται ελκυστικά αλλά η επαφή 

μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα. Δείτε τον κατάλογο για φυτά προς 

αποφυγή.  

 

Κατηγορίες δηλητηριωδών ή επικίνδυνων φυτών  

1. Κίνδυνος! Μην τα φυτεύετε. 

2. Αποφεύγετε αυτά τα φυτά αν έχετε παιδιά. 

3. Δηλητηριώδη, χειριστείτε με προσοχή. 

4. Δηλητηριώδη, αλλά όχι συνήθως ανησυχητικά.  
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1. Κίνδυνος! Μην τα φυτεύετε. 

Αυτά είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη ή αλλεργικά φυτά, που δεν θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται σε κήπους.  

 

 
 

 Ζιζάνιο Άσθματος ή ξύλου (Asthma  ή stick weed) (Ελξίνη η ιουδαϊκή 

(Parietaria judaica)) 

Aν και είναι ζιζάνιο, αυτό το φυτό μπορεί να σχετίζεται με επεισόδια άσθματος 

και μπορεί επίσης να προκαλέσει δερματικές αλλεργίες. Απομακρύνετέ το από 

τον κήπο σας και τον περίγυρο. Μπορεί να είναι ζιζάνιο χερσότοπων και 

μονοπατιών πεζών ιδιαίτερα γύρω στο ίδνεϊ και στην παραλιακή ΝΝΟ.   
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 Σοξικόδενδρον (Ρους η τοξική) (δηλητηριώδης κισσός) (Rhus (Toxicodendron 

succedaneum)) 

Σα περισσότερα άτομα είναι πολύ αλλεργικά σε όλα τα μέρη αυτού του φυτού. 

Ανήκει στην κατηγορία των ζιζανίων στις περισσότερες περιοχές. Μην το 

φυτεύετε ή μην επιτρέπετε σε φυτά που φυτρώνουν μόνα τους να μεγαλώνουν. 

Απομακρύνετε τα υπάρχοντα φυτά με προσοχή. Καλύπτετε τα χέρια και το σώμα 

σας για να αποφεύγετε την επαφή. Αν έχετε αλλεργική αντίδραση, μη αγγίξετε το 

δέντρο ξανά – βάλτε κάποιον άλλον να το απομακρύνει.  

 Κίτρινη πικροδάφνη (Yellow oleander (Thevetia peruviana))  

Όλα τα μέρη αυτού του φυτού είναι τοξικά. Οι σπόροι είναι πολύ δηλητηριώδεις 

αλλά επίσης εξαιρετικά ελκυστικοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, συχνά αποκαλούμενοι 

τυχερά καρύδια (lucky nuts). Σα φυτά είναι αειθαλή με κίτρινα σωληνωτά 

λουλούδια. Κυρίως βρίσκονται σε θερμά κλίματα ή παραλιακούς κήπους. Η 

κίτρινη πικροδάφνη είναι διαφορετική από την πικροδάφνη που συνήθως 

βρίσκεται  στο ίδνεϊ, Αυστραλίας. Δείτε το τμήμα «Δηλητηριώδη, χειριστείτε με 

προσοχή» (“Poisonous, treat with caution”) αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου για 

πληροφορίες σχετικά με την Πικροδάφνη (Νήριον το Ολέανδρον) (Oleander 

(Nerium Oleander)). 
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2. Aποφεύγετε αυτά τα φυτά αν έχετε παιδιά.  

Aποφεύγετε να χειρίζεστε αυτά τα φυτά και μην τα καλλιεργείτε σε μέρη που 

παίζουν παιδιά ή σε χώρους όπου περπατάτε.  

 

 
 

 Κάκτοι (Cactus) και πολλά χυμώδη φυτά  (succulents) (όλα τα είδη με αγκάθια)  

Εμφανίσιμοι αλλά υψηλά επικίνδυνοι, ιδιαίτερα για τα μάτια. Αν θέλετε να 

καλλιεργείτε χυμώδη φυτά, φυτεύετε εκείνα χωρίς αγκάθια όπως η Αγαύη 

ατενουάτα (Agave attenuata). 
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 Καυτερές Πιπεριές Σσίλι (Chillies) (ιδιαίτερα οι καφτερές ποικιλίες) 

Οι καυτερές πιπεριές τσίλι ιδιαίτερα οι μικρές μορφές με όμορφα χρώματα είναι πολύ 

ελκυστικές για τα παιδιά. Αν και η κατανάλωσή τους είναι απίθανο να προκαλέσει 

θάνατο, οι καυτερές πιπεριές τσίλι μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη βλάβη και 

αναστάτωση στα παιδιά. Αν σας αρέσουν οι καυτερές πιπεριές τσίλι, προειδοποιείτε 

τα παιδιά να μην τις αγγίζουν.  

 Ντιεφεμπάχια (Dumb cane (Dieffenbachia)) 

Είναι ένα δημοφιλές φυτό εσωτερικού χώρου αλλά αν το φάει κανείς μπορεί να 

προκαλέσει μεγάλο ερεθισμό και πρήξιμο στο στόμα. Δεν θα κάνει καμιά μόνιμη 

βλάβη και δεν θα επηρεάσει τον εγκέφαλο.  

 Mανιτάρια  και  δηλητηριώδη μανιτάρια (toadstools)  

Τπάρχουν πολλά εξαιρετικά τοξικά είδη και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ 

των εδώδιμων και των μη εδώδιμων μορφών. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα 

θανατηφόρα κεφάλια (death caps) (που έχουν προκαλέσει θανάτους στην Επικράτεια 

της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (ACT) και το ελκυστικό αγαρικό μύγα (Αμανίτης ο 

μυγοκτόνος) (fly agaric (Amanita muscaria) που είναι κόκκινο με λευκές κηλίδες. Σα 

περισσότερα από τα τοξικά είδη βρίσκονται σε δάση ή ανάμεσα σε δένδρα όχι σε 

αυλές σπιτιών. 
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3. Δηλητηριώδη, χειριστείτε με προσοχή.  

Αυτά τα φυτά περιέχουν δηλητήριο και μπορούν να είναι επικίνδυνα αν τα 

φάει κανείς. Μάθετε να αναγνωρίζετε αυτά τα φυτά και μαθαίνετε τα παιδιά 

σας ότι δεν θα πρέπει να τρώγονται. Αν ανησυχείτε που τα έχετε σε κήπο όπου 

υπάρχουν βρέφη και μικρά παιδιά, περιφράξτε τα μέχρι να μεγαλώσουν 

περισσότερο τα παιδιά. 

 

 

 άλπιγγες των αγγέλων (Μπρουγκμάνσια) (Angels trumpet  (Brugmansia)) 

Όλα τα μέρη των φυτών είναι τοξικά. Σα λουλούδια μπορούν να προκαλέσουν 

παραισθήσεις και μπορεί να ελκύουν ριψοκίνδυνα νεαρά άτομα.  
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 Κυκαδόφυτα (Cycads) 

Οι σπόροι έχουν έντονο κόκκινο και κίτρινο χρώμα και φαίνονται ελκυστικοί 

αλλά είναι δηλητηριώδεις και δεν θα πρέπει να τρώγονται. Όταν 

χρησιμοποιούνται ως τροφή του δάσους (bush tucker), γίνεται προσεκτική 

απόπλυση των σπόρων για διαχωρισμό των τοξινών πριν αλεστούν σε αλεύρι. 

 

 Γκρεβίλιες (Grevilleas) (ιδιαίτερα „Ρόμπιν Γκόρντον (Robyn Gordon)‟) 

Οι γκρεβίλιες μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδα αλλά σπάνια είναι 

επικίνδυνες εκτός εάν κλαδεύονται ή πολλαπλασιάζονται με μόσχευμα. Βάζετε 

γάντια για να μειώνετε την επαφή.  
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 Πικροδάφνη (Νήριον το ολέανδρον)         Ποϊνσέττια (Poinsettia) 

(Oleander (Nerium oleander))        

Όλα τα μέρη είναι δηλητηριώδη αλλά έχουν  Ο χυμός είναι ερεθιστικός, γι‟ αυτό 

απαίσια γεύση. Καλλιεργώντας τα κατακόρυφα να χειρίζεστε τα φυτά με προσοχή. 

σε ένα βλαστό διατηρείτε τα φύλλα και τα   Σα φύλλα και οι σπόροι μπορούν  

Λουλούδια απρόσιτα στα παιδιά. Πάντα να  να προκαλέσουν παραλήρημα αν 

πλένετε τα χέρια σας μετά το κλάδευμα των φαγωθούν.  

πικροδάφνων γιατί ο χυμός μπορεί να ερεθίσει   

το δέρμα και τα μάτια.  
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 Υύλλα ρήου ή ραβέντι (Rhubarb) 

Σα κοτσάνια τρώγονται, αλλά τα φύλλα περιέχουν μια τοξίνη. Μην τρώτε τα φύλλα 

και μην ταΐ ζετε τα φύλλα σε κότες ή κατοικίδια πτηνά.  

 Λευκός κέδρος (White cedar) 

Όταν τα φύλλα πέσουν από το δέντρο, απομένουν κίτρινοι σπόροι που είναι τοξικοί. 

Αυτά τα δέντρα, ωστόσο, είναι σκιώδη δέντρα που αναπτύσσονται γρήγορα και 

αποδίδουν καλά σε βόρειους και μεσόγειους κήπους.   

 Ουιστερία (Wisteria) 

Η κατανάλωση των σπόρων/ λοβών μπορεί να προκαλέσει γαστρικό άλγος και εμετό.  

4. Δηλητηριώδη αλλά όχι συνήθως ανησυχητικά.  

Tα ακόλουθα φυτά συχνά εμφανίζονται σε καταλόγους δηλητηριωδών φυτών αλλά 

το δηλητηριώδες μέρος (για παράδειγμα η ρίζα), είναι συνήθως αθέατο και 

απρόσιτο ή απίθανο να φαγωθεί, γι‟ αυτό μην ανησυχείτε αδικαιολόγητα.  

  
 

 Αγάπανθος (Agapanthus)          Αμαρυλλίς (Amaryllis) 

Tα μέρη κάτω από τη γη είναι δηλητηριώδη.  Οι βολβοί είναι δηλητηριώδεις.  
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Ασηό ηο ενεμερωηικό θσλλάδιο προορίδεηαι για εκπαιδεσηικούς ζκοπούς μόνο. Παρακαλείζηε να ζσμβοσλεύεζηε ηο 
γιαηρό ζας ή άλλο επαγγελμαηία σγείας για να βεβαιώνεζηε όηι ασηές οι πλεροθορίες είναι ζωζηές για ηο παιδί ζας. 

 

Ενημερωτικό Υυλλάδιο 

 

 

 
 

  

 Αζάλια και ροδόδενδρα (Azaleas and rhododendrons) 

Είναι δηλητηριώδη, αλλά μόνο αν καταναλωθούν σε πολύ μεγάλη ποσότητα.  
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 Λείριον (Arum Lily) 

Όλα τα μέρη του φυτού είναι δηλητηριώδη, 

συμπεριλαμβανομένων των βολβών.   
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 Ασφόδελοι (Daffodils) και  άλλοι νάρκισσοι 

Οι βολβοί είναι δηλητηριώδεις. 

 Λείριον της κοιλάδας (Lily of the valley) 

Οι βολβοί είναι δηλητηριώδεις. 

Να θυμάστε 

 Διδάσκετε τα παιδιά να μην τρώνε οτιδήποτε κατευθείαν από φυτά ή θάμνους. 

 Περιφράζετε ή απομακρύνετε γνωστά δηλητηριώδη ή επικίνδυνα φυτά (δείτε 

τον κατάλογο). 

 Kρατάτε τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων  

(Poisonous Information Centre)  13 11 26 κοντά στο τηλέφωνό σας.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Jennifer Stackhouse και το Burke’s Backyard 

για το κείμενο και το περιοδικό Burke’s Backyard (Brent Wilson και Lorna Rose) 

για τις φωτογραφίες.  
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 Φελιδονόχορτο (Foxgloves) 

Δακτυλίτις (Digitalis) 

Είναι δηλητηριώδες φυτό, 

περιέχει το καρδιακό φάρμακο 

δακτυλίτιδα.  

Sydney Children's Hospital, Randwick       

(Σο Νοσοκομείο Παίδων ίδνεϊ, Randwick) 

Tηλ.: (02) 9382 1688 

Υαξ: (02) 9382 1451 

http://www.sch.edu.au/ 

The Children‟s Hospital at Westmead 

(Σο Νοσοκομείο Παίδων στο Westmead) 

Tηλ.: (02) 9845 3585 

Υαξ: (02) 9845 3562 

http://www.chw.edu.au/ 
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