
 65 

 
 

A farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias L.)  
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Bevezetés 
 

Az Euphorbia cyparissias L (farkas-kutyatej) különbözõ ökológiai élõhelyek szinte közönséges, évelõ 
faja. A cikk szakirodalmi adatok alapján összegezi botanikai (fõként szisztematikai, morfológiai, 
szaporodásbiológiai, hisztológiai, fenológiai és fitokémiai) sajátosságait abból a célból, hogy jobban 
megismerjük adaptációs készségének biológiai alapjait. 
 

Rendszertani helye, alakjai, népi nevei és elterjedése 
 

A faj az Euphorbiaceae (kutyatejfélék) családjának tagja, mely 307 nemzetséget és 6900 fajt foglal 
magába (JUDD et al. 1999). Fásszárúak, cserjék és lágyszárúak alkotják a család 5 alcsaládját. A vizsgált faj az 
Euphorbioideae alcsaládba tartozik. Az Euphorbia cyparissias L. 1753 szinonim neve Tithymalus cyparissias 
Scop. 1772 (SOÓ 1966).  

A faj 2 varietasa ismert: az egyik típus az Euphorbia cyparissias var. cyparissias, melynek gallérkalevelei 
szálasak és aranysárgák (f. aurea Beck 1920). Késõbb ezek is megvörösödnek, de ha kezdetben is piroslók, 
akkor külön formát alkotnak (f. purpurascens Schur 1866). A f. polyceps Beck 1920 rizómája rövid és 
többágú, míg a f. repens Beck 1920 kúszó rizómája hosszú és kevésbé elágazó. A f. longibracteata Lec. et 
Lam. 1847 gallérkalevelei keskenyek és szálasak, ellentétben a f. latebracteata Schröter tojásdad és szélesebb 
gallérkaleveleivel. A f. glauca Soó 1966 (Ktze. 1869 sub Tithymalus) növény színe szürkés-deres. A f. 
salsicola Menyh. 1878 alsó levelei sûrûn molyhosak, hasonlóan a f. velutina Nyár. 1943 hajtásához. Másik 
varietas az Euphorbia cyparissias var. esuloides DC. 1815, melynek levelei lándzsa alakúak, szemben a f. 
major Boiss. 1862 szélesebb leveleivel. Ennek a magassága 70 cm is lehet (SOÓ 1966). E formák kritikai 
revíziója még nem történt meg. 

A tetraploid (2n=40) Euphorbia cyparissias L. hibridizálhat a hexaploid Euphorbia esula L. fajjal 
(2n=60): ez a hibrid az Euphorbia × pseudoesula Schur, vagy másnéven Euphorbia figertii Dörfler (MOORE 

1958). Kromoszómaszáma 2n=50. Virágzása hosszabb a szülõkénél: június végéig tart, a másodvirágzás 
pedig szeptember végéig. A hibridek termetben magasabbak az E. cyparissias-nál és alacsonyabbak az E. 
esula-nál. A levelek mérete és száma is a szülõké közé esik. 

Magyar népi nevei: fûtej, szamártej, farkastej, farkasfûtej, tejes fû, méregfû és vizes tetûfû. A �kutya� és 
�farkas� elõtagok a faj mérgezõ voltára és használhatatlanságára utalnak. A �tej� a tejnedvre vonatkozik, 
mely az egész növényre jellemzõ. 

Õshonos Eurázsiában; Európában gyakori, kivéve az északi és déli területeket (TUTIN et al. 1968). 
Elõfordul Kanada keleti és nyugati részein, Észak-Amerikában és Új-Zélandon is. Széles tûrõképessége által 
különbözõ ökológiai paraméterekkel rendelkezõ területeken megtalálható. Száraz, xeroterm élõhelyeket 
kedvel; mészben gazdag és szegény, illetve homokos talajokon él (STAHEVITCH et al. 1988). Rétek, legelõk, 
szántóföldek, tarlók, erdõszélek és felhagyott szõlõk növénye. 
 

Külsõ alaktani és szaporodásbiológiai jellemzõi 
 

MOORE és LINDSAY (1952) eltérõ kromoszómaszámokat talált néhány kanadai populációnál. A 
kromoszómaszám és fertilitás között összefüggést írtak le: a steril növények diploidok (2n=20), a fertilisek 
tetraploidok (2n=40) voltak. Különbségeket mutattak ki a levelek sejtméreteiben is: a tetraploidok 
epidermiszsejtjei és sztómái nagyobbak voltak, mint a diploidoké, valamint pollenszemeik alakja és mérete is 
eltérõ volt; ezek életképesek. A steril diploidok egyforma és üres pollenszemei nem tartalmaztak 
protoplasztot, így életképtelenek. Ez a két típus morfológialiag hasonló. A diploidok öninkompatibilisek, 
rizómákkal szaporodnak. Az önkompatibilis tetraploidok rizómáik mellett magvakkal is szaporodnak. Fertilis 
diploidokat nem találtak Észak-Amerikában, csak Európában, ahol a tetraploid változat a gyakoribb. Az 
autotetraploidok egyik lehetséges magyarázata a kromoszómaduplikáció a diploidokon belül. Fertilis 
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diploidokat találtak Franciaországban, Észak-Spanyolországban, Közép-Olaszországban és Ausztriában; steril 
diploidokat csak Nagy-Britanniában. A tetraploidok Oroszországban, Skandináviában, Lengyelországban, 
Ausztriában, Németországban, Franciaországban és Olaszországban gyakoriak (PRITCHARD 1961). 

A növény magassága 10-70 cm között változhat különbözõ termõhelyeken élõ populációk esetében (PAPP 
2005). Alapjánál általában nem elágazó, feljebb találhatóak nem virágzó, leveles elágazásai (1. ábra). Szórt 
állású levelei hosszúkásak és keskenyek, 5-40 mm × 0.5-3 mm hosszúak. A fõhajtás csúcsán bogernyõ 
található (egy többesbog) 6-20 virágos elágazással (HESS 1983). A szár felálló és csupasz. A bogernyõ 
tengelyének alapja alatti szárrészt fellevelek veszik körül. Ezek a fellevelek a növény lombleveleihez 
hasonlóan a virágzás után megpirosodnak. A leveleket viaszos kutikula borítja, mely észtereket, aldehideket, 
alkoholokat, zsírsavakat és triterpéneket tartalmaz (HEMMERS- GULZ 1986). 

1. ábra. Az Euphorbia cyparissias L. CSAPODY V. rajza SIMON (2000) 
mûvébõl. 
 

A villás, dichotóm bogernyõelágazások egy vagy két ciátiumban 
végzõdnek (2. ábra). Ez a nemzetség speciális virágzata, mely a farkas-
kutyatej esetében protogyn. A legidõsebb központi ciátium általában 
abortálódik. A nõi virágot számos narancssárga porzólevél veszi körbe, 
melyek 5 forgóban helyezkednek el (3. ábra). Minden egyes porzólevél 
különálló porzós virágnak fogható fel (HESS 1983). A syncarp termõtáj 
három termõlevélbõl áll. Mindhárom bibeszál kétágú, így a 3 
termõlevélnek 6 bibekaréja van (SÁRKÁNY, SZALAI 1966).  

Takarólevelek helyett 5 fellevél található az ivarlevelek körül. A 
fellevelek között 4 vagy 5 nektármirigy helyezkedik el; ezek 1-2 mm 
hosszúak és félhold alakúak, rövid szarvakkal. A mirigyek 
kutikulaornamentációjára primer bordák jellemzõek, néhol szekunder 
tarajokkal díszítve. A bordák lefutása hullámos vagy kissé ívelt, 
elágazások nélkül (3. ábra). A nektáriumsztómák enyhén xeromorf 
helyzetûek (PAPP 2003). Az ötödik nektárium általában hiányzik, ahol a 
nõi virág lecsüng. A nektáriummirigyek kezdetben élénk sárgák, 
késõbb narancs színûek vagy barnák. A termés 3 rekeszû hasadó 
toktermés, felülete bibircses. Hosszúkás szürke magvai 1 mm 
átmérõjûek és 1-3 mm hosszúak, felszínükön kiemelkedésekkel. A 
sziklevelek lándzsa alakúak és bíbor színûek a jelenlévõ antociánok 
miatt (STAHEVITCH et al. 1988). 
 
 

2. ábra. A bogernyõ elágazási típusai (eredeti). 
 

A farkas-kutyatej rizómája révén vegetatív 
szaporodásra képes, klonális növény. A rizómák 
minden évben elágaznak (SÁRKÁNY, SZALAI 1966). 

A rovarvonzásban az élénk színû fellevelek és a 
nektáriumok játszanak fontos szerepet. A protogyn 
virgzatban a nõi virág fejlõdik elõször. Ez a jelenség 
az önbeporzás gátlásában fontos (SCHÜRCH et al. 
2000). Ezután jelennek meg a mirigyek a fellevelek 
között. Számos Diptera, Hymenoptera és Coleoptera 
fajt figyeltek meg a növényen, melyek segítik a 
beporzást; pl. Aphthona spp. (Chrysomelidae), 
Bayeria captigena Bre., Dasineura schulzei Rues, 
Dasineura capsulae Kieff és Dasineura loewi Mik 
Diptera fajok (STAHEVITCH et al. 1988). Speciális 
látogató lepkefaja a kutyatejszender (Hyles 
euphorbiae L.), melynek hazája a Földközi-tenger 
medencéje. Innen vándorol északra az Alpokon 
túlra, de vannak állandó populációi is Közép-
Európában. Színpompás hernyójának fontos 
tápnövénye a farkas-kutyatej, amelynek a levelét fogyasztja.  
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2. ábra. A ciátium felépítése (eredeti) 
 

 
3. ábra. A nektárium 
kutikulamintázata egy 

nektáriumsztóma körül, és a 
bordák néhány lefutási típusa a 

sejteken (eredeti) 
 

A 3 részes tokban a 
megtermékenyítés után 3 mag 
fejlõdik (5. ábra). Az önbeporzás 
(geitonogám megporzás, SCHÜRCH et al. 2000) mellett gyakori az önsterilitás is (MUENSCHER 1936). A 
felhasadó toktermés -magéréskor- válaszfalak mentén 3 részre esik szét, majd a magvak kihullanak. Az 
antropochor magterjesztés mellett fontos szerepet kapnak bizonyos hangyák is (myrmecochoria), pl. Formica 
pratensis Retzius, Formica cunicularia Latreille és Lasius alienus Förster fajokat találtak a vizsgált 
növényeken (SCHÜRCH et al. 2000). Az olajban gazdag magvak karunkulája különösen értékes táplálék a 
hangyáknak. A tartaléklipidek többségét az endospermium tartalmazza (LEE, STARRATT 1971).  

 

4. ábra A növény toktermése és magva. SCHERMANN 
(1967) nyomán. 

 

Eltérõ laboratóriumi körülmények között 
vizsgálták a magvak csírázását: fényben és 25 ºC-on 
nagyobb mértékben (53%), sötétben 15 ºC-on jóval 
rosszabbul (4%) csíráztak ugyanannyi idõ elteltével 
(LINCOLN 1980). A csírázóképesség romlása 
figyelhetõ meg ugyanazon növény magvainál egy év 
elteltével (SZABÓ et al. 2001). Ez utalhat hosszabb 
dormanciára, vagy a magvak magas olajtartalma 

miatt bekövetkezõ lipidperoxidáció is szerepet játszhat az életképesség csökkenésében (SZABÓ et al. 2002). 
A növény vizes kivonatainak allelopátiás hatását vizsgáltuk tesztnövény, fehérmustár (Sinapis alba L.) 

magvainak csírázására. Az 1g/100 ml arányú kivonat serkentõ, az 5g/100 ml arányú gátló hatást fejtett ki 
(SZABÓ et al. 2002). 

Vegetatív úton rizómasarjakkal szaporodik, klónt képezve (autochor terjedés): 3-10 növény is eredhet egy 
tõrõl.  
 

Belsõ alaktani jellemzõk 
 

SÁRKÁNY és SZALAI (1966) vizsgálta a faj szövettani felépítését. A geofil szerveket (rizóma, gyökér) 
periderma, másodlagos bõrszövet borítja. Belsõ szerkezetük eltér az átlagostól: a farész gyûrûjét vékonyfalú 
parenchymasejtek osztják csoportokra a másodlagos vastagodás alatt. A farész és háncsrész között 
kambiumgyûrû húzódik. A háncsrészben nagy üregû tejcsövek találhatók, kettesével vagy hármasával 
csoportokat alkotva. Egymással átlós elágazásokkal kapcsolódnak tangenciális irányban; radiális 
összeköttetéseik nincsenek. 
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A talajszint feletti szár is tartalmaz tejcsöveket. A bélszövet nagy, a szár átmérõjének több mint felét 
kitölti. Vékonyfalú parenchymasejtek határolják a nagy levegõjáratokat. A tejcsövek és epidermiszsejtek is 
vastagfalúak. A kéreg külsõ részében klorenchyma található sok kloroplasztisszal. A virágzó elágazások 
szerkezete hasonló a fõtengelyéhez, de keresztmetszetben nem kör, hanem összenyomott alakúak.  

A fellevelek és lomblevelek dorziventrálisak, azaz bifaciálisak. A levelek palysad parenchymája oszlopos 
sejtekbõl áll, 2 sorban az erek felett A szállítóedények mellett találhatók a tejcsövek. Egysejtsoros 
kollenchyma kapcsolódik az epidermiszhez az abaxiális oldalon. Az enyhén süllyesztett sztómák kizárólag a 
levelek abaxiális oldalán helyezkednek el. 

Az éretlen, zöld termés epidermisze alatt vékonyfalú parenchyma és egy 3 rétegû szilárdítószövet 
található. A termésfal belsõ felszíne papillákkal és egysejtû növényi szõrökkel borított. Minden rekeszében 
egy-egy anatrop magkezdemény ül, hasi oldalán varrattal. A mikropyle mellett obturátor helyezkedik el, mely 
a placenta kinövése. Fontos a pollentömlõ táplálásában és vezetésében; a chalazogám típusú 
megtermékenyítés után pedig eltûnik. A magkezdemények szövetduzzanata a sárgásfehér karunkula, mely a 
már említett magterjesztésben fontos, mint bizonyos hangyafajok fõ tápláléka.  
 

Fenológiai jellemzõk 
 

A növény rizómarügyei már õsszel kialakulnak, a virágzat rügyei tél végén (SZUJKÓ-LACZA, FEKETE 

1974). Március elején bújnak elõ a földbõl, hóolvadás után: elõszõr a fõtengely és néhány leveles elágazás 
fejlõdik., majd 1-2 hét elteltével fejlõdésnek indulnak a virágzati rügyek. Általában május végéig, június 
elejéig tart a virágzás. A fellevelek megpirosodnak, a nektáriumok beszáradnak és barnás színûvé válnak. A 
magvak a toktermésben érnek júniusban. Ezután képez a növény dús, gazdagon elágazó leveles hajtásokat. 
Másodvirágzása augusztus végére és szeptemberre tehetõ. Õsszel a levelek és hajtások is pirosra színezõdnek. 
Tél után a rizómából új hajtások fejlõdnek, mellettük azonban megtalálható 2-4 elõzõ évi elszáradt hajtás is. 
A növény alakja és megjelenése változhat az egyes fenofázisok alatt, de ezek nem rendszertani értékûek (SOÓ 
1966).  
 

Fitokémiai jellemzõk 
 

A tejnedv számos kémiai komponenst tartalmaz, többek között flavonoidokat (6. ábra): kvercetin-3-
glükuronid, kempferol-3-glükuronid (STADTMANN, POHL 1966), és glikozidjaikat. Kimutattak gyantát, 
inozitot és szedoheptulózt, galluszsavat (LIST, HÖRHAMMER 1973), euphorbont, euphorbint, szaponinokat és 
egy speciális lektint is (LENUWEIT 1999). Ez a lektin fontos a növényt pusztító rovarok elleni védekezésben.  
Néhány triterpént (7. ábra) mutattak ki továbbá a növény tejnedvébõl (STARRATT 1966):  

 â-amyrin,  
 â-szitoszterin,  
 ingenol származékok,  
 24-metiléncikloartanol,  
 cikloart-23-én-3â,25-diol,  

 glut-5(6)-én-3-on, glut-5(6)-én-3á-ol,  
 glut-5(6)-én-3â-ol, glut-5-én-3á-

metilbutirát és  
 3â-hidroxicikloart-25-én-24-

hidroperoxid (ÖKSÜZ et al. 1994).  
A glut-5(6)-én-3-on egy frakciójaként egy ketont találtak (8. ábra), mely vegyület a hopenon-b (STARRATT 
1969, HEGNAUER 1989).  
 

6. ábra. Az Euphorbia cyparissias L. flavonoid (1 = kvercetin-3-glükuronid, 2 = kempferol-3-glükuronid) és 
tannin típusú (3 = galluszsav) vegyületei 

 

 
 

Ingenán-típusú diterpén észterek találhatók a gyökérben (8. ábra), melyek a következõk:  
 13,19-dihidroxiingenol triészterei,  
 12-O-tetradekanoil-forbol-13-acetát 

(TPA),  

 13,19,20-tris-O-(2,3-dimetilbutiril)-
13,19-dihidroxiingenol,  

 5,13,19-tris-O-(2,3-dimetilbutiril)-
13,19-dihidroxiingenol,  
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 5-O-(2,3-dimetilbutiril-13-O-izo-
dodekanoil-13)-hidroxiingenol,  

 3-O-(2,3-dimetilbutiril)-13-O-izo-
dekanoil-13-hidroxiingenol (TPA egy 
izomere) (OTT, HECKER 1980),  

 13-hidroxiingenol-3-(2,3-
dimetilbutiril)-13-dodekanoát,  

 13-hidroxiingenol-5-(2,3-
dimetilbutiril)-13-dodekanoát,  

 13-hidroxiingenol-3-(2,3-
dimetilbutiril)-13-dekanoát.  

 

7. ábra. A faj egy speciális keton típusú vegyülete  
(hopenon-b) 

 

Magjában magas a cianogén glikozidok aránya (SZABÓ et 
al. 2002). A növény 3 szerin-protázt tartalmaz: euphorbain y-
1, y-2 és y-3glikoproteinek, melyekhez glükózamin 
kapcsolódik (LYNN, CLEVETTE-RADFORD 1985). A tejnedv 
keményítõszemcséje speciális alakú, lábszárcsontra hasonlít. 
Eltérõ ökológiai élõhelyeken elõforduló populációinál 
mennyiségi különbségek mutathatók ki a fõ flavonoidok esetében: a humuszban szegény talajok 
növényeinél kisebb arányban található a kvercetin- és kempferol-3-glükuronid (PAPP, SZABÓ 
2002). A flavonoidok mennyisége a ciátiumok és levelek esetében márciustól májusig csökken. A 
virágzási periódus alatt a ciátiumok tartalmazták a legtöbb, a hajtások a legkevesebb flavonoidot 
(PAPP et al. 2002). 

A vegyületek többnyire a kártevõ fogyasztók és a kórokozók elleni védelemben töltenek be 
fontos szerepet. Ezzel kapcsolatos népi gyógyászati alkalmazása is. Tejnedve emberre toxikus, pl. 
karcinogenezist, bõrgyulladást, kötõhártyagyulladást, szaruhártyaszakadást, pupillatágulást, 
keringési zavarokat és szédülést okoz. Legelõ állatokra mérgezõ zöld és száraz állapotban is: a 
tejelõ állatok tejét pirosra színezi (LIST, HÖRHAMMER 1973). Kloroformos gõzét régen altatásnál 
alkalmazták, álmatlanság és füldugulás ellen javasolták. Besûrített tejnedve az �emplastrum 
cantharides� (=kõrisbogár-tapasz) egyik alkotóeleme (VARRÓ 1997). Psoriasis és ekcéma ellen 
(LIST, HÖRHAMMER 1973), szemölcsökre és hörghurutra használták régen. Hatásos leukémia ellen 
P-388 limfocita-sejttenyészet esetében (ÖKSÜZ et al. 1994). Magolaja hashajtó hatású, de a 
gyakorlatban nem alkalmazzák. 
 

Mezõgazdasági, környezetvédelmi vonatkozások 
 

Az Euphorbia cyparissias L. rozsdagomba fajok gazdanövénye, vagyis ezekre a gombákra nincs 
gátlóanyaga. PFUNDER et al. (2001) néhány Uromyces fajt írtak le a növényen, melyek közül érdemes 
megemlíteni a következõket: Uromyces pisi, U. pisi s. striatus, U. scutellatus, U. punctatus, U. striolatus, U. 
alpestris, U. kalmusii, U. loti és U. laburni. Narancssárga foltjaik a levelek fonákán találhatók. A fertõzött 
növények hajtása nem elágazó, hosszabb és vékonyabb. A halványsárga levelek kanál-alakúak, rövidebbek, 
szélesebbek és vastagabbak az egészséges növények leveleinél. Általában korábban le is hullanak. 

A fertõzött egyedek nem virágoznak. A paraziták jelenléte miatt több aktív auxint tartalmaznak. PILET 

(1953) auxintöbblet hatását vizsgálta a növényben. A hajtások gyökérként viselkedtek a hormonmennyiség 
optimális szint fölé növekedésével: a talajhoz hajoltak. Az egészséges növények erõs UV sugárzásra alig 
reagáltak, míg a fertõzöttek elõször pozitív, majd negatív fototropizmust mutattak. A negatív fototropizmus 
magyarázata: az árnyékos oldalakon a homonkoncentráció olyan mértékben gátolt volt, hogy a megvilágított 
oldalak erõsebben növekedtek. Ez eredményezte a negatív görbületet. SCHÜRCH et al (2000) vizsgálta, vajon a 
megporzó hangyák tápanyagként hasznosítják e a gombákat. A megfigyelések azt mutatták, hogy a fertõzött 
növényeken ritkán találhatóak hangyák, ugyanis a nektár a gombaspórák miatt kevésbé élvezhetõ számukra. 

Mikorrhizás kapcsolata is ismert. TURNAU (1998) fémmel szennyezett területen vizsgálta a fajt egy 
cinkgyár közelében Lengyelországban. Számos mikorrhizás kapcsolatot talált ezen a területen. Ez a 
szimbiózis válasz a környezeti stresszre. Zn, Pb, Cd és Cu fordult elõ a hajtásokban, gyökerekben, rizómában, 
valamint a micélium epidermiszsejtjeiben és kérgében. A szimbiózisban élõ növények nehézfémtartalma így  
magasabb volt. A farkas-kutyatej tejnedvében számos szerves sav található, melyek hatásosak a detoxikációs 
folyamatokban. Ez a szimbionta kapcsolat egyben kiváló víz- és tápanyaghasznosítást tesz lehetõvé a növény 
számára (SZABÓ et al. 2002). 

Mint gyomnövény problémát jelenthet. Rendszeres talajmûveléssel pusztítható gyeptörés után. 
Kaszálással gyengíthetõk a tövek, fõként virágzás alatt. Vegyszeres gyomirtókra közepesen ellenálló 
(UJVÁROSI 1957). Herbicidek hatását vizsgálták Euphorbia cyparissias L. populációkon Québecben 
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(GAGNON, BARABE 1950). A következõ kémiai vegyületek bizonyultak hatásosnak: 2,4-D-izopropil észter 
(86,5 %-os irtás), 2,4-D-Na-só (58,9-73,9 %) és a 2,4-D-butil-észter (83,9-99,3 %). Ezek a növények nem 
hoztak magot. Az elsõ kezelés után egy évvel új növények hajtottak ki, de a második kezelés hatására ezek is 
elpusztultak (GAGNON 1951). A gyomirtás újabb szereire jelen munkában nem térek ki. 
 

8. ábra. Terpén típusú vegyületek (4 = ß-amirin, 5 = ß-szitoszterin, 6 = glut-5-én-3á-metilbutirát,  
7 = 3ß-hidroxi-cikloart-25-én-24-hidroperoxid, 8 = 3,13,19-tris-O-(2,3-dimetilbutiril)-13,19-dihidroxiingenol, 
9 = 5,13,19-tris-O-(2,3-dimetilbutiril)-13,19-dihidroxiingenol, 10 = 13,19,20-tris-O-(2,3-dimetilbutiril)-
13,19-dihidroxiingenol, 11 = 5-O-(2,3-dimetilbutiril)-13-O-izododekanoil-13-hidroxiingenol,  
12 = tiglián típusú forbol) 
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Summary 
Morphology, reproduction and phytochemistry of Euphorbia cyparissias L. 

N. PAPP 
 

The cypress spurge (Euphorbia cyparissias L.) is a common plant species in Europe and Asia. The 
morphological characteristics are variable in the populations living in different ecological habitats. It occurs 
as 2 varieties and as several forms. The special inflorescences of the Euphorbiaceae namely cyathia can be 
found in cyma which have several branch types. This inflorescence is surrounded by bracteas and nectaries. 
The nectary surface is covered by ornamental cuticle layer with xeromorphic stomata. Leaves are bifacial 
with xeromorphic stomata. Seeds are in a capsule and contain oils in the endosperm and in the form of 
caruncle which is an important nutrition for ants. The plant propagates by seeds and also vegetatively by 
rhizomes. Rhizome buds develope in the autumn, the cyathia at the end of winter. The stem springs out in 
March and the plant is in bloom until May. After flowering the bracteas become red and develop the fruit 
with seeds. After seed ripening a lot of leaves increase until the next winter. In the whole plant the latex in 
branching tubes is characteristic. It contains several phytochemical compounds, among others flavonoids, 
terpenoids, cyanogene glycosids, alkaloids and a lot of enzymes. Two main flavonoids were detected: 
kempherol-3-glucuronid and quercetin-3-glucuronid were present in different quantity in the populations 
from various habitats. These components have an important role in the protection against insects and 
bacteria.This Euphorbia species is applied against warts in the folk medicine, but the latex irritates the skin 
and causes ophtalmia. This taxon is the host plant of several Uromyces species, which parasites induce yellow 
spots on the plant leaves. These infected plants have no flowers and leafy branches. Several herbicides proved 
to be effective against this weed in the nature. 
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