
2017-2018/1 33 
 
 
 
 

Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

A kecskerágók (Celastraceae) családja 
 
A közönséges kecskerágó, vagy csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) a kecske-

rágófélék családjába tartozó faj, mely egész Európában, Törökországban, a Kaukázusban 
is megtalálható. A latin neve, az eü = szép és az onoma = név megnevezése i.e. 350-ből 
származik, és a szépnevű erinnüszökre utal. Az erinnüszök a mitológiában a bosszúálló is-
tennők és a törvényesség őrei kettős szereppel rendelkeztek, akiket az égő fáklyákkal ábrá-
zoltak. A kecskerágó egyrészt a fáklyára emlékeztető színes termésekkel teli ágairól, más-
részt a piros terméseiből kikandikáló mérgező magja alapján kapta latin nevét.  

A kecskerágó minden része mérgező, de különösen kér-
ge és színes termése, a magja. Erdőkön a jellegzetes színes, 
pirosas narancssárga termései alapján ismerhető fel ősszel. 
A papsapkára emlékeztető toktermésük általában négyszög-
letű, kárminvörös-rózsaszínes árnyalatú, melynek felnyílása 
után kibújnak a barna magvak. A közönséges kecskerágó 
magjait a téglaszínű lepel (arillus) teljesen befedi. A 
többszáz-éves fajleírás alapján „olyan mérgező, hogy a 
marhát, kivált a kecskét már akkor is megöli, ha gyümölcsét vagy levelét ezek az állatok 
megízlelik.”( Rácz, 2006).  

Mai ismereteink szerint a mérgezési tünetek lappan-
gási ideje akár 15-16 óra is lehet, ezért is különösen ve-
szélyes. Véres hasmenést, lázat, keringési zavarokat, akár 
kómát is okozhat a kecskerágó. A mérgezést a termésé-
ben levő szívglikozidok, valamint az evonin bonyolult 
szerkezetű alkaloidok okozzák.  

Mérgező hatásuk miatt a kecskerágó rajta van az Ét-
rend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listáján. 
Ennek ellenére a közönséges kecskerágónak más, kü-

lönböző alkalmazhatóságát is ismerjük. A magköpenyből vízzel hígítva sárga, timsóval 
pedig zöld festékanyag nyerhető, amit természetes anyagú fonalak festésére használnak. 
Magvai hatóanyagából féreg ellen használatos kenőcsöket készítenek, régebb rüh elleni 
kezelésre használt gyógyszert is készítettek belőle. Faanyagából orsót, fogpiszkálót, fú-
vós hangszereket készítenek.  

A közelmúltban felismerték, hogy a kecskerágó magja extraktumának fehérje-inhibitor 
tulajdonságai is vannak. Ezért megindultak a kutatások a rákos sejtek burjánzását megaka-
dályozó készítmények kidolgozására. Fontos megemlíte-
nünk, hogy a marosvásárhelyi egyetem Gyógyszerészeti ka-
rán sikeres eredményeket értek el már ezen a téren. 

A közönséges kecskerágón kívül Közép-Európában a 
faj több képviselője is megtalálható. Magyarországon gya-
koriak a csíkos kecskerágó (E.Europaeus), a bibircses 
kecskerágó (E.verrucosus), főleg a bükkösök zónájában 
elterjedt a széleslevelű kecskerágó (E.Latifolius) és a 
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szinte kihalófélben levő törpekecskerágó (Euonymus). 
Ennek jelenlétét a Natura 2000-es felmérések az Alcsíki-
medencében, Bukovinában és Kovászna megyében is iga-
zolják. 

A bibircses kecskerágó lombhullató, 1-5 m magas cserje, 
vagy kis fa széles koronával. Ágai sűrűn helyezkednek el, kér-
gük szürkés, vagy vörösbarna. Az ágak felületén számos sze-
mölcs található, erre utal a magyar megnevezése is. Levelei 3-
10 cm hosszúak, 2-3,5 cm szélesek, hosszúkás tojásalakúak. 
Szélük finoman csipkés, felül szürkés-zöldek, fonákjukon vilá-
gosabbak. Virágaik aprók, jellegtelenek, fehéres-zöld színűek. 
A bibircses kecskerágó termése barnás fekete mag, ez csak 
részben van befedve. A húsos magköpeny eledelül szolgál a ri-
gók, vörösbegyek, szarkák számára, amelyek ürülékükkel biz-
tosítják a magok elterjedését. 

A termő kecskerágók gyönyörű látványa a művészlelke-
ket is megérinti, erre szolgáljanak bizonyítékul neves költő-
ink alábbi sorai:  

 
 

Petőfi Sándor 
Piroslik a kecskerágó  
 
Piroslik a kecskerágó 
Szőlő árka mellett 
 

Tóth Árpád  
Kecskerágó 
 
Az égen nyári fényözön; 
De minden bokrot megelőzve 
A kecskerágó már az őszre 
Bíborsapkásan ráköszön. 
 

Áprily Lajos  
Hóban 
 
A köd mögül  
rekedten szól a „kár”, 
jeges bajusszal ballag a favágó; 
az útnál megváltó napokra vár 
s vércseppeket hullajt a kecskerágó 
 

Majdik Kornélia 
 

 

Versenyfelhívás 

Küldj egy fényképet, és nyerj 100 lejt ! 

 
A FIRKA 2015–2017-ben megjelent számaiban – a Csodaszép, gyógyító, mérgező növénye-

ink sorozatában – számos, Erdélyben megtalálható szép, de mérgező virágot, növényt 
mutattunk be (fagyöngy, májusi gyöngyvirág, őszi kikerics, nadragulya, piros gyűszűvi-
rág, aranyeső).  

A sorozatot az idén is folytatjuk, ismertetve a közönséges kecskerágót, a  foltos bü-
rököt, a tavaszi héricset, a fekete hunyort.  

Ezekről a növényekről, virágokról küldj egy általad készített –  minél látványosabb, 
érdekesebb, szebb –  fényképet a prokop@emt.ro e-mail címre, 2018 június 4-ig. 

Leveledben tüntesd fel a neved, iskolád, szaktanárod nevét, valamint azt is, hogy hol és 
mikor készítetted a fényképet.  


