Тези три вида имат шапки с брадавици. Но брадавиците могат лесно
да паднат или да останат само няколко.

Червена мухоморка
Amanita muscaria

Шапка 10-25 см. Цветът на шапката
варира от яркочервено до бледо
оранжево-червено. Брадавиците са
бели. Пънчето има голям пръстен, а
долната му част е удебелена. Расте в
широколистни и иглолистни гори.

Най-отровните
гъби в Швеция!

Кралска мухоморка
Amanita regalis

Кафявата до жълтеникавокафява шапка
е с размери 10-20 см и има жълтеникавобели брадавици. Пънчето има отличителен пръстен, а долната му част е
удебелена. Расте в иглолистни гори.

Пантерка (петниста мухоморка)
Amanita pantherina

Шапката е с размери 5-12 см и ма кафяви нюанси. Брадавиците са бели, а
понякога пънчето няма пръстен. Долната част на пънчето е удебелена. Расте в
широколистни гори и паркове, понякога
и в иглолистни гори.
Ефекти и симптоми при отравяне
Всички тези гъби съдържат отрови, които увреждат нервната система. Може да изпитате замайване, объркване, безпокойство, загуба на съзнание и спазми. Понякога
може да се появи гадене и повръщане.

•

Запишете се в курс за гъби или на екскурзия. Образователните
организации и обществата на любителите на гъбите организират
курсове и екскурзии.
Полезни сайтове: www.svampkonsulent.se
www.svampguiden.com
Тази брошура е съставена от шведския център
за информация за отровите в сътрудничество с
шведската асоциация на консултантите по гъбите

Снимки и оформление: Михаил Крикорев

•

Как да научите повече за гъбите?

СПРЕТЕ!
• Не събирайте гъби, които приличат на тези в брошурата!
• Събирайте само гъби, които познавате!
• Не ги опитвайте! Дори отровните гъби са вкусни!
• Помолете възрастен човек, който познава гъбите, да
ги почисти!
• Използвайте модерен наръчник за гъбите!
Обадете се на телефон 112 (24 часа в денонощието) при спешен случай на отравяне с гъби
и попитайте за информация за отровата.
Обадете се на 010-456 6700 при не толкова
спешни случаи.
www.gic.se

Бяла мухоморка
Amanita virosa

Цялата гъба е бяла. Шапка
5-12 см. Пънчето обикновено
има пръстен, но не винаги.
Когато са много млади, имат
яйцевидна форма. Долната
част на пънчето, което
обикновено се намира дълбоко
в мъха, е удебелена. Бялата
мухоморка расте в борови и
букови гори с много мъх.
Ефекти и симптоми при отравяне
Отровата уврежда черния дроб.
Симптомите включват водниста диария,
гадене и повръщане, които започват много часове след консумирането на гъбата.
Може да причини сериозно увреждане на черния дроб. Отравянето може да е смъртоносно.

Зелена мухоморка
Amanita phalloides

Шапка 5-12 см. Цветът на шапката може
да варира значително – от почти изцяло
бял до зелен или сив със светло кафяви нюанси. Пластинките са бели.
Пънчето има тънък пръстен, но не
винаги. Долната част на пънчето
е удебелена. Зелената мухоморка расте в широколистни
гори, смесени гори (широколистни и иглолистни видове,
които растат на едно място) и
поляни с бреза, дъб и леска.
Ефекти и симптоми при
отравяне
Съдържа същата отрова като
бялата мухоморка. Тя е също
толкова отровна и има същите
симптоми – вижте по-горе!

Отровни кортинариуси
Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

Шапка 4-8 см. Цялата гъба е червеникавокафява до жълтеникавокафява. Шапката обикновено е конична, но не винаги. Расте в борови и букови гори с много
мъх. Оранжево-червеният паяжинник (C.
orellanus) е подобен вид, който съдържа
същата отрова. Расте в широколистни
гори от дъб, бук и леска.
Ефекти и симптоми при отравяне
Отровата уврежда бъбреците и може да ги
унищожи напълно. Признаци на отравяне се
наблюдават няколко дни след консумирането
на гъбата. Симптомите включват гадене,
повръщане, жажда, болки в мускулите, повишено
или понижено количество урина. Отравянето може
да доведе до дългосрочна диализа, а в някои случаи
може да се наложи трансплантация на бъбреци.

Обикновена дипленка
Gyromitra esculenta

Обикновената дипленка принадлежи към
съвсем различна група гъби. Шапката е
с размери 4-12 см, кафява и прилича
на мозък. Цветът на пънчето варира
между светлосиво, кафяво или бледо
виолетово. Обикновената дипленка
расте през пролетта от април,
докато се разлистят брезите,
обикновено по горски пътеки, край
обърнати дънери или сечища.
Ефекти и симптоми
при отравяне
Отровата уврежда нервната
система, както и кръвните клетки и черния дроб. Симптомите
включват замайване, двойно
виждане и неясен говор. Други
възможни симптоми са гадене и
стомашни болки.

