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LSD (Dietyloamid kwasu lizergowego)

◦ 16 kwietnia 1943 początek historii LSD

◦ Albert Hoffman

◦ zajmował się badaniami nad cebulicą czyli cebulą morską oraz nad buławinką szkarłatną.

◦ badania nad pochodnymi kwasu lizergowego 

◦ w 1938 roku po raz pierwszy zsyntetyzował on LSD-25,

◦ w założeniu miał działać rozkurczowo na macicę w trakcie porodu oraz stymulująco,

◦ po badaniach na zwierzętach naukowcy zauważyli że zwierzęta którym podano LSD zachowywały 

się niespokojnie a działanie związku było inne niż zakładano więc badania zostały zarzucone.



LSD

Jednorazowa dawka LSD waha się w przedziale od 100 do 500 µg 

jest to mniej więcej jedna dziesiąta masy ziarenka piasku. 

Efekt progowy występuje już przy 20 µg. 

Nie są znane przypadki uzależnienia ani fizycznego ani 

psychicznego od LSD. 

Silna tolerancja fizjologiczna przy codziennym zażywaniu LSD 

występuje po 2–3 dniach

utrzymuje się przez ok. 3 dni



Sporysz

Sporysz – przetrwalnik pasożytniczego grzyba buławinki 
czerwonej. 

Grzyb ten atakuje około 400 gatunków roślin z rodziny
wiechlinowatych (Poaceae) wywołując chorobę zwaną
sporyszem zbóż i traw. 

Sporysz zawiera wiele alkaloidów:

ergotaminę, ergotynę, ergobazynę, 

aminokwasy: tyrozynę, tryptofan, histydynę, 

leucynę, kwas asparaginowy, betainę

i aminy biogeniczne: histaminę i tyraminę, i inne. 



Sporysz

Dawniej domieszka przetrwalników sporyszu w ziarnach zbóż i dalej w 
mące stosowanej do spożycia była przyczyną halucynacji, przykurczów
mięśni, prowadzących z powodu niedokrwienia do martwicy tkanek (w 
szczególności kończyn). 

Zatrucie sporyszem, czyli ergotyzm, było dawniej określane jako „ogień
świętego Antoniego” lub „święty ogień” i prowadziło wielokrotnie do 
masowych halucynacji i zgonów, 

np. w 994 r. w Akwitanii zmarło z tego powodu ok. 40 tys. ludzi, a w roku
1951 u wielu mieszkańców francuskiej wsi Pont-Saint-Esprit wystąpiły
halucynacje, a śmierć poniosło 7 osób.

Był i jest również stosowany jako środek wczesnoporonny i
przeciwmigrenowy.

Obecnie sporysz prawie nie występuje w zbożach dzięki programom
ochrony roślin i oczyszczeniu materiału siewnego. 

Dziś wykorzystuje się go przy produkcji LSD, jako źródło ergotaminy. 



LSD NAD JEZIOREM

tatarak zwyczajny (Acorus calamus)

Właściwości lecznicze tataraku są znane w Europie 
już od końca średniowiecza za sprawą otrzymywanego 
z niego olejku eterycznego, który był antidotum na 
bezsenność, epilepsję, stany gorączkowe, depresję i 
nerwicę. 

Swoją uniwersalność i moc w wysokiej dawce 
zawdzięcza halucynogennym związkom chemicznym, 
które wywołują w organizmie człowieka zmiany w 
postrzeganiu oraz usposobieniu.



LSD NAD JEZIOREM

Olejek z tataraku zwyczajnego podany w dużej 

dawce wywołuje głównie omamy wzrokowe oraz 

podobne do tych po zażyciu LSD, 

konsekwencją częstego stosowania tej substancji 

może być zwiększone ryzyko wystąpienia chorób 

nowotworowych. 



Grzybień (Nymphaea spp.) 

▪ pąki i kwiaty.

▪zawierają substancje, z których można uzyskać olejek 
eteryczny o silnych właściwościach podniecających 

▪ afrodyzjak

▪ Odpowiada za to alkaloid nufaryna i glikozyd nymfalina.

▪ Odurzenie tą niepozorną rośliną może nastąpić po 
spożyciu naparu, wywaru lub po spaleniu zaledwie 1–2 
suchych pąków i kwiatów, tak jak ma to miejsce w 
wypadku tytoniu.



Bagno zwyczajne

▪„czarodziejska” roślina z gatunku wrzosowatych 

▪odurzające właściwości opisał już w starożytności Pliniusz. 

▪Owo magiczne, pliniuszowskie „ledum” spopularyzowali w 

nowożytnej Europie Germanie, którzy używali rośliny jako źródła 

wyrazistej goryczy przy produkcji piwa. 

▪Trunek taki był również psychoaktywny i często u spożywających 

go wywoływał ataki szału lub majaczenia.

▪Natomiast w medycynie ludowej stosowano bagno do leczenia 

krztuśca oraz długotrwałych bóli stawów i kości.



Łubin

▪Zawiera wyjątkowy alkaloid – lupinidynę,

▪w zależności od stężenia dawki działa paraliżująco 
lub pobudzająco na centralny i wegetatywny układ 
nerwowy. 

▪W dużej ilości wywołuje nudności, wymioty, 
ślinotok, trudności w przełykaniu oraz zaburzenia 
rytmu serca. 

▪Przedawkowanie lupinidyny powoduje 
postępujące porażenie, które prowadzi 
bezpośrednio do śmiertelnego paraliżu 
oddechowego przy pełnej świadomości 
poszkodowanego.



Bieluń (DATURA)

Obejmuje około 10-13 gatunków. 

Rośliny te pochodzą z Ameryki Południowej i południowej 
części Ameryki Północnej, 

W naturze rosną na ogół w miejscach suchych i skalistych, na 
półpustyniach, ale szeroko rozprzestrzenione na świecie zasiedlają 
różne siedliska, w tym towarzyszące osiedlom ludzkim 
siedliska ruderalne i ogrody, w których rosną jako chwasty.

Rośliny z tego rodzaju są silnie trujące. 

Używane były przez Indian do wywoływania halucynacji.

Współcześnie stosowane są w terapii astmy i choroby Parkinsona.



Grzyby halucynogenne

Grzyby o działaniu psychoaktywnym zawierające związki 
psychodeliczne, które po spożyciu w małych dawkach wywołują 
u człowieka głównie zaburzenia percepcji, zmienność myśli lub 
nastroju, przy zachowanej świadomości i minimalnym wpływie 
na pamięć czy orientację, natomiast rzadko wywołują prawdziwe 
halucynacje.

Wywierając wpływ na świadomość sprawiają, że czas, przestrzeń, 
kolory i dźwięk są inaczej odbierane po ich spożyciu.

Mogą pojawić się halucynacje wzrokowe, tzn. osoba po ich 
spożyciu może widzieć rzeczy w rzeczywistości nieistniejące, lubb
doświadczać rzeczy, których nie ma.

Grzyby halucynogenne nasilają też odczucia i zmieniają sposób 
postrzegania własnej osoby i otoczenia.



Purchawka

„królowa grzybowych narkotyków”

kulisty grzyb rośnie w każdym jasnym lesie, na polanie czy 

łące

Purchawka ma właściwości narkotyczne, które sprzyjają 

długim snom, stanom półsnu lub snu na jawie. 

Pod wpływem tego grzyba można też słyszeć dziwne, 

nieistniejące głosy.



Muchomor czerwony

Najstarszy znany halucynogenny grzyb leśny to 
muchomor czerwony (Amanita muscaria)

stosowany od czasów epoki kamiennej. 

Jest nafaszerowany substancjami czynnymi: 

◦ kwas ibotenowy, 

◦ muskaryna, 

◦ muscymol,

◦ muskazon, 

◦ butylotrójetyloamina

◦ acetylocholina.



Muchomor czerwony

W medycynie ludów zamieszkujących Syberię podawano go w 
stanach skrajnego osłabienia,

Macerat z zalanych zimną wodą suszonych owocników 
stosowano jako antidotum przy ukąszeniach jadowitych węży. 

W homeopatii był uniwersalnym środkiem na zaburzenia 
systemu nerwowego. 

Ponoć spożycie 10 owocników muchomora czerwonego ma być 
śmiertelne dla dorosłego człowieka, ale brakuje na to do dzisiaj 
rzetelnych danych naukowych. 

Pewne jest natomiast silnie halucynogenne działanie grzyba –
okres odurzenia trwa około 5–6 godzin.



Ropucha szara

Do psychoaktywnych zwierząt należy ropucha szara (Bufo bufo) – jeden z 

największych płazów, jakie występują na terenie naszego kraju. 

Długość jej ciała może dochodzić nawet do 20 cm. 

Skóra płaza jest chropowata i pokryta brodawkami. 

Ropuchy szare żyją głównie w lasach, parkach i ogrodach, nierzadko w pobliżu 

siedzib ludzkich.



Ropucha szara

Specyficzna wydzielina z gruczołów ropuchy – bufotenina –

została po raz pierwszy wyizolowana dopiero w 1920 roku. 

Substancja ta jest izomerem psylocyny i ma silne właściwości 

halucynogenne, a także podnosi ciśnienie tętnicze krwi, działa 

żrąco, podrażnia błony śluzowe jamy ustnej i nosa. 

Osoby, które znalazły się pod jej wpływem, uskarżały się na 

krótkotrwałe złudzenia optyczne przypominające błyski 

płomieni lub snop iskier. 

Takie efekty pojawiają się już przy dawce 0,05 mg na kilogram 

wagi ciała. 

Bufotenina ma również działanie znieczulające, dzięki czemu 

może być stosowana w terapii nowotworów występujących w 
obrębie gardła i nosa.



Salamandra

salamandra plamista (Salamandra salamandra)

Zamieszkuje wilgotne i cieniste lasy liściaste w górach do wysokości 1800 m n.p.m. 
Wielokrotnie stawała się „czarną bohaterką” legend i baśni. Uważano m.in., że 
można nią... zgasić ogień.

To oczywiście mit, natomiast prawdą jest, że salamandra jest jadowita – jej skóra 
zawiera gruczoły, które uwalniają wydzielinę pod wpływem bodźców 
mechanicznych. 

W jadzie odkryto alkaloidy chinolizydynowe: salamandrynę, samandaron i 
samandarydynę. W zamierzchłych czasach często wkładano żywe salamandry do 
wysokoprocentowego alkoholu i marynowano. 

Praktyki takie można spotkać jeszcze i dzisiaj w Słowenii, gdzie nadal w ten 
sposób produkuje się halucynogenną wódkę.



makrela

Popularna makrela (Scomber spp.) ma w sobie 

skombrotoksynę, będącą mieszaniną wielu związków 

chemicznych, powstających w czasie bakteryjnego 

rozkładu tkanki skórnej i mięśniowej.

Objawy zatrucia to kołatanie serca, silne bóle głowy, 

wymioty oraz wysypka skórna, a dolegliwości mogą 

występować nawet do ośmiu dni (!) od chwili 

zatrucia.



Brzana

Mięso brzany (Barbus barbus) także wykazuje 

niecodzienne właściwości, ale wyłącznie w okresie 

tarła, które przypada na czerwiec. 

Również otoczka ikry tej ryby jest trująca.

Toksykolodzy zaobserwowali, że objawy zatrucia 

występują w przedziale od kilku minut do nawet 

kilkudziesięciu godzin.



Brzana

Początkowym symptomem jest zawsze swędzenie w okolicach warg i języka, rozprzestrzeniające się następnie na dłonie i stopy. 

Potem następuje powolne odrętwienie całego ciała, które jest podobne do stanu występującego po zażyciu silnego środka 

narkotycznego – z tą tylko różnicą, że po zakończeniu zażywania mogą wystąpić dodatkowo silne bóle brzucha i wymioty. 

Zagadką toksycznych substancji w mięsie europejskich ryb – przy okazji badań nad obrzędami Voodoo – zainteresowała się 

ostatnio grupa botaników z Harvard University. Naukowcy badający brzany odkryli w ich organizmie jeszcze jeden dziwny 

związek chemiczny, który po przedostaniu się do ludzkiego krwiobiegu powoduje osłabienie wszystkich mięśni. 

W dużym stężeniu substancja ta prowadzi również do krótkotrwałego paraliżu, jednakże z zachowaniem pełnej świadomości. 

Ma ona nie tylko prowadzi również do krótkotrwałego paraliżu, jednakże z zachowaniem pełnej świadomości. 

Ma ona nie tylko toksyczny, ale również halucynogenny wpływ na ludzki organizm. Dowodem są zaburzenia w odbiorze 

rzeczywistości, które polegają na tym, że osoba będąca pod wpływem tego środka przedmioty gorące uważa za zimnie i 

odwrotnie.



Konopie podział

Konopie indyjskie (Cannabis indica Lam.)

Konopie dzikie (Cannabis ruderalis Janisch.)

Konopie siewne (Cannabis sativa L.)



Konopie indyjskie

Roślina uprawiana do wielu celów:

◦ włókna roślinne można przekształcić w tkaninę. 

◦ wytwarza duże ilości tetrahydrokannabinolu (THC). 

◦ Wyższe stężenia THC zapewniają działanie euforyczne i 

odurzające, 

◦ jako lek rekreacyjny, jak i leczniczy.



Olej konopny

Z legalnych konopi siewnych pozyskuje się olej konopny tłoczony na zimno z nasion (w 
ok. 40*C). 

Posiada charakterystyczny ziemisty smak oraz zapach, mogący przypominać smak 
słonecznika lub orzechów. 

Spożywa się go wyłącznie w postaci surowej, tylko wtedy zachowuje swój oryginalny skład i 
potencjał terapeutyczny.

Ze względu na konsystencję i właściwości nie nadaje się do smażenia i nie wymaga 
dodatkowego podgrzewania, lecz jest gotowy do spożycia takim jakim jest. 

Szczególnie przydatny i efektywny w kosmetyce oraz dietetyce, a także 
profilaktycznie na wiele dolegliwości.



Marihuana 

suszone i czasem sfermentowane kwiatostany (niejednokrotnie
z niewielką domieszką liści) żeńskich roślin konopi (Cannabis 
sativa),

zawierające substancje psychoaktywne z grupy kannabinoli
działające agonistycznie na receptory kannabinoidowe. 

Za działanie psychotropowe marihuany odpowiada głównie
tetrahydrokannabinol (THC) oraz inne kannabinoidy. 

Posiada w zależności od warunków, odmiany i przyjętej dawki
działanie: uspokajające lub rozdrażniające, euforyzujące, 
przeciwbólowe, pobudzające apetyt, rozkurczające mięśnie, 
zmniejszające ciśnienie śródgałkowe i rozszerzające oskrzela. 
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