لهذه األنواع الثالثة قبعات عليها بقع .ولكن عدد هذه البقع يمكن أن يتناقص حتى ال يتبقى منها إال القليل
أو ال تتبقى أي بقع على اإلطالق.

فطريات عش الغراب
ً
سمية في السويد!
األكثر

عش الغراب الذبابة
Amanita muscaria

يتراوح قطر القبعة بين  10و  25سم ،كما يتراوح
لونها من األحمر الزاهي إلى األحمر الباهت الضارب
إلى البرتقالي .أما البقع ،فلونها أبيض .ويوجد بالساق
ً
منتفخا .ينمو
حلقة كبيرة والجزء السفلي منها يبدو
هذا الفطر في الغابات الموسمية والصنوبرية.

عش الغراب الذبابة البنية

Amanita muscaria var. regalis

قطر القبعة التي يتراوح لونها بين البني والبني
الضارب إلى الصفرة ،ما بين  10و  20سم ،كما يوجد
بها بقع بيضاء مائلة إلى الصفرة .ويوجد بالساق حلقة
ً
منتفخا .وينمو هذا
بارزة والجزء السفلي منها يبدو
الفطر في الغابات الصنوبرية.

عش الغراب النمر

Amanita phanterina

احذر!

يتراوح قطر القبعة بين  5و  12سم ،ويوجد بها
ظالل بنية اللون .تتميز البقع باللون األبيض ،وال
تظهر أحيا ًنا حلقة في الساق .والجزء السفلي من
ً
منتفخا .ينمو هذا الفطر في الحدائق
الساق يبدو
والغابات الموسمية ،وأحيا ًنا ً
أيضا في الغابات
الصنوبرية.
اآلثار واألعراض الناجمة عن السم
تحتوي جميع هذه الفطريات على سموم تصيب الجهاز العصبي بالخلل .كما يمكن أن تسبب الشعور بالدوار،
والتشوش ،والتوتر ،وانخفاض مستوى الوعي ،والتشنجات .كما قد ينجم عنها أحيا ًنا الشعور بالغثيان والقيء.

•يمكنك االلتحاق بإحدى الدورات أو الرحالت التعليمية التي تتناول فطريات عش الغراب .حيث تحرص المؤسسات
التعليمية والجمعيات المعنية بفطريات عش الغراب على عقد دورات ورحالت تعليمية حول هذا الموضوع.
www.svampkonsulent.se
•مواقع إلكترونية مفيدة	 :
www.svampguiden.com

قام بجمع هذا الكتيب المركز السويدي لمعلومات السموم بالتعاون مع
الجمعية السويدية لمستشاري فطريات عش الغراب.

الصور والتخطيط :مايكل كريكوريف

كيف يمكنك معرفة المزيد عن فطريات عش الغراب؟

•ال تختر فطريات عش الغراب التي تشبه تلك الواردة في هذا الكتيب!
•ال تختر سوى األنواع التي تعرفها جي ًدا!
•ال تتذوقها! فحتى األنواع السامة من عش الغراب لذيذة المذاق!
•دع مهمة تنظيف عش الغراب لألشخاص البالغين ممن هم على
دراية بكيفية التعامل معه!
•احرص على اقتناء كتاب حديث يتناول فطر عش الغراب!
اتصل برقم ( 112خدمة متاحة على مدار  24ساعة في اليوم)
في حاالت التسمم الطارئة واطلب معلومات متعلقة بالتسمم.
اتصل برقم  010-4566700في الحاالت األقل خطورة.
www.gic.se

فطر المالك القاتل
Amanita virosa

فطر ويبكاب القاتل

(C. speciossimus) Cortinarius rubellus

هذا الفطر يكسوه اللون األبيض بالكامل.
يتراوح قطر القبعة بين  5و  12سم.
وعاد ًة ما يوجد بالساق حلقة ،ولكنها قد
تختفي أحيا ًنا .وعندما تكون هذه الفطريات
صغيرة تكون شبيهة بالبيض .والجزء السفلي
مغروسا
من الساق ،الذي عادة ما يكون
ً
ً
منتفخا .ينمو فطر
وسط الطحالب ،يبدو
المالك القاتل في غابات الصنوبر المكسوة
بالطحالب وغابات خشب الزان.

يتراوح قطر القبعة بين  4و  8سم .ويتراوح لون
الفطر بالكامل بين البني الضارب إلى الحمرة
والبني الضارب إلى الصفرة .القبعة مخروطية
الشكل ،ولكن ليس دائمًا .ينمو هذا الفطر في
غابات الصنوبر المكسوة بالطحالب وغابات خشب
الزان .يُعتبر فطر ويبكاب الخادع (سي أوريالنوس)
ً
نوعا مشابهًا لفطر ويبكاب القاتل ،ويحتوي على
نفس السم .ينمو هذا الفطر في الغابات الموسمية التي
تحتوي على شجر الزان ،والبلوط ،والبندق.

اآلثار واألعراض الناجمة عن السم
يعمل السم على إتالف الكبد .ومن أعراضه اإلسهال
المائي ،والشعور بالغثيان ،والقيء الذي يبدأ بعد عدة
ساعات من تناول الفطر .ويمكن أن يتسبب في إلحاق
ضرر جسيم بالكبد .قد تؤدي حالة التسمم إلى الوفاة.

اآلثار واألعراض الناجمة عن السم
يسبب هذا السم ً
تلفا بالكليتين ،وقد يؤدي إلى تدميرهما
بالكامل .ال تظهر عالمات التسمم إال بعد مرور عدة أيام على
تناول الفطر .ومن أعراضه الشعور بالعطش ،ووجع في العضالت،
وزيادة كميات البول أو قلتها .قد تؤدي اإلصابة بالتسمم إلى اللجوء
إلى العالج بالغسيل الكلوي لمدة طويلة ،أو حتى أحيا ًنا زرع كلى.

الفطر الزائف

فطر قبعة الموت

Gyromitra esculenta

Amanita phalloides

يتراوح قطر القبعة بين  5و  12سم .ويختلف لونها
ً
كبيرا ،حيث يتراوح من األبيض الكامل تقريبًا
اختالفا ً
إلى األخضر أو الرمادي كما تحتوي على ظالل
لونها بني فاتح .أما الخياشيم ،فلونها أبيض.
ويوجد بالساق أحيا ًنا  -وليس دائمًا  -حلقة
رقيقة .والجزء السفلي من الساق يبدو
ً
منتفخا .ينمو فطر قبعة الموت في الغابات
الموسمية والغابات المختلطة (األشجار
الموسمية والصنوبرية التي تنمو معًا)
وفي المروج التي تحتوي على
شجر الزان ،والبلوط ،والبندق.
اآلثار واألعراض الناجمة عن السم
يحتوي على نفس السم الذي
يحتوي عليه فطر المالك القاتل.
يسبب نفس األعراض وله تأثر قاتل
مماثل – انظر أعاله!

ينتمي الفطر الزائف إلى فصيلة مختلفة تمامًا من
الفطريات .يتراوح قطر القبعة بين  4و  12سم،
ولونها بني وتشبه في شكلها شكل مخ اإلنسان.
يختلف لون الساق ،وتحتوي على ظالل ذات
لون رمادي فاتح ،أو بني ،أو بنفسجي باهت.
ينمو الفطر الزائف في الربيع ابتدا ًء من
تورق أشجار القضبان،
شهر أبريل وحتى ِ
ويكون ذلك عاد ًة بمحاذاة طرق الغابات
بالقرب من الجذوع المستأصلة أو في
األراضي التي تم قطع األشجار بها.
اآلثار واألعراض الناجمة عن السم
يصيب هذا السم الجهاز العصبي
بالخلل ،وقد يؤدي ً
أيضا إلى تلف
خاليا الدم والكبد .ومن أعراضه
الشعور بالدوار ،وازدواج الرؤية،
وصعوبة الكالم .ومن األعراض
األخرى المحتمل ظهورها الشعور
بالغثيان واآلالم بالمعدة.

