
Par telpaugiem, kuri var būt toksiski kaķim un sunim. 

 Biedrībā reizi pa reizei ienāk kāda dzīvnieka īpašnieka e-pasta vēstule ar jautājumu kā zināt, kurš 

no veikalā nopērkajamiem istabas augiem nav toksisks un kaitīgs sunim vai kaķim. Ikdienā ne suns , ne 

kaķis savā uzturā nelieto ne istabas augus, ne augus pagalmā. Tomēr ikviens dzīvnieka īpašnieks ir 

novērojis, ka tie mēdz reizi pa reizei pamieloties ar kādu telpaugu uz palodzes vai kumodes. 

Kāpēc suns un kaķis ēd telpaugus? 

  Visbiežākais iemesls ir gremošanas problēmas, kas saistītas ar salaizīto un norīto apmatojumu 

uzkrāšanos kuņģī. Apmatojums veido bumbas, kuras spiež dzīvniekam vēderu un tam jāmeklē veids kā 

no tā atbrīvoties. Tādēļ dzīvnieks ēd augus, kas sakairina rīkli un izsauc vemšanu, atbrīvojot organismu 

no apmatojuma bumbām, mezgliem un citiem veidojumiem. Otrs iemesls šādai uzvedībai var būt 

minerālvielu un vitamīnu trūkums. Dzīvnieks savu instinktu un gēnos ierakstītas informacījas vadīts 

cenšas apēst kādu augu ar mērķi šādi uzņemt nepieciešamās minerālvielas vai vitamīnus. Ja pamanāt, ka 

jūsu suns ēd istabas augus, zāli un citas zaļas lietas, pievienojiet viņa uzturam dažus zaļus 

dārzeņus. Izmēģiniet salātu lapas, spinātus vai kāpostus. Izvairieties barot ar dārzeņiem, kas gatavoti 

kopā ar sīpoliem vai ķiplokiem, jo tie ir toksiski suņiem. Kaķiem var iegādāties speciālo zāli,  kas ir 

kviešu, rudzu un auzu sajaukums audzēšanai pašrocīgi un ir nekaitīgs Jūsu mīlulim. 

 Kaķim retāk, bet sunim biežāk par telpaugu ēšanas iemeslu varētu būt psiholoģiskas dabas 

traucējumi. Kad dzīvniekam kaut kas rada lielu stresu, kaut kas nepatīk no esošās vides, arī kādas 

slimības, vēdera sāpes, zobu problēmas utt. Vienmēr pareizo cēloni šādai dzīvnieka rīcībai atradīs Jūs 

apkalpojošais veterinārārsts. 

Cik ir bīstami istabas augi? 

 Ne visi telpaugi ir toksiski vai indīgi. Indīgu augu uzņemšana var izraisīt dažādus simptomus 

atkarībā no auga un daudzuma, ko tie ir apēduši. Augi ar augstu toksicitāti var izraisīt aknu mazspēju, 

nieru mazspēju un pat nāvi. Piemēram, oleandrs satur sirds glikozīdus un izraisa  siekalošanos, sāpes 

vēderā, caureju un pat nāvi. Uzpirkstīte satur to pašu toksisko savienojumu un izraisa vemšanu, caureju, 

sirds aritmijas, sirds mazspēju un nāvi.  Citi simptomi, kas var rasties, ja jūsu mājdzīvnieks ēd indīgu 

augu, ir kuņģa-zarnu trakta traucējumi, apgrūtināta elpošana, lēna sirdsdarbība, apetītes zudums vai zems 

asinsspiediens.  

 Kaķim indīgas ir, piemēram, tik iecienītās acālijas, rīcins, dīfenbahijas, efejas, filodendri jeb 

monsteras, maijpuķītes, amariļļi, puansetijas un ciklamenas. Lai gan pieauguši kaķi parasti netuvojas 

indīgiem augiem, drošāk būs, ja tos aizvāksiet gan no telpām, gan no dārza. 

 Sunims toksiskas ir hostas, hortenzijas, alveja, lillijas, kallas, amaryllis, hiacintes. Vairāk par 

augu kaitīgumu varat izlasīt zemāk esošā linkā( angļu valodā). 

https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants?plant_toxicity=toxic-

to-dogs 

Vienmēr atcerieties, ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu kaķis vai suns ir saindējies no kāda Jūsu istabas 

auga, nekavējoties griezieties pēc palīdzības pie praktizējoša veterinārārsta. Neaizmirstiet pateikt par 

iespējamo vainīgo augu. Ja nezinat tā nosaukumu, tad nofotogrāfējiet telefonā, lai varat kopīgi ar 

veterinārārstu noteikt, kas tas ir par augu. 
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