דרײ מינים הָאבן געֿפלעקטע היטלעךָ .אבער די ֿפלעקן קענען גרינג ֿפַארשווינדן,
די ַ
אין גַאנצן ָאדער בלויז צום טייל.

די געֿפערלעכסטע
שוועמלעך אין שוועדן!

Röd flugsvamp
Amanita muscaria

היטל  25-10צ”מ .די קָאליר ֿפונעם היטל קען
גיין ֿפון שטַארק רויט ביז ַא בלייכער געלבלעך־
רויט .די ֿפלעקן זענען ווײַסע .דָאס ֿפיסל הָאט
ַא דיקן רינג און דער אונטערשטער טייל ֿפונעם
ֿפיסל איז געשווָאלן .ווַאקסט אין בלעטער־ און
נָאדל־וועלדער.

Brun flugsvamp

Amanita muscaria var. regalis

די גרייס ֿפונעם היטל ,ווָאס איז צווישן ברוין און
געלבלעך־ברוין ,איז  20-10צ”מ ,און עס הָאט
ווײַס־געלע ֿפלעקן .דָאס ֿפיסל הָאט ַא קענטיקן
רינג און דער אונטערשטער טייל ֿפונעם ֿפיסל
איז געשווָאלן .ווַאקסט אין נָאדלוועלדער.

Panterflugsvamp
Amanita pantherina

סטָאּפ!

דָאס היטל איז גרויס  12-5צ”מ און קען זײַן
ֿפון ֿפַארשיידענע ניוַאנסן ֿפון ברוין .די ֿפלעקן
זענען ווײַסע ,דָאס ֿפיסל קען ַא מָאל זײַן
ָאן ַא רינג .דער אונטערשטער טייל ֿפונעם
ֿפיסל איז געשווָאלן .ווַאקסט געוויינטלעך אין
בלעטערוועלדער און אין ּפַארקן ,נָאר קען זיך
טרעֿפן ַא מָאל אויך אין נָאדלוועלדער.

•רײַסט נישט קיין שוועמלעך ענלעכע צו די ווָאס אין דער ברָאשור!
•נעמט נָאר ַאזעלכע שוועמלעך ווָאס איר דערקענט אויף זיכער!

ווירקונג ֿפונעם גיֿפט און סימּפטָאמען
די ַאלע סָארטן שוועמלעך ַאנטהַאלטן ַא גיֿפט ווָאס שעדיקט דער נערוון־סיסטעם .עס קענען זיך בַאווײַזן
בַאטויבטקייט ,צעמישונגָ ,אּפגעשווַאכט בַאווּוסטזײַן ,און קרַאמּפן .צו מָאל אויך נישט־גוטקייט און אויסברעכן.

•ּפרּוווט ָאנטייל נעמען אין ַא קורס ָאדער אין ַא שּפַאציר וועגן שוועמלעך .עס זענען אויך
ֿפַארַאן שטודיר־גרוּפעס און ֿפַאראיינען ווָאס ָארגַאניזירן ַאזעלע אונטערנעמונגען.
www.svampkonsulent.se
•גוטע היימזײַטלעך:
www.svampguiden.com
די ברָאשור איז אויסגעַארבעט געווָארן דורך
 Giftinformationscentralenצוזאמען מיט
Svampkonsulenternas riksförbund

ֿפָאטָאגרַאֿפיע און אויסשטעלMichael Krikorev :

ווי קענט איר זיך דערוויסן מער וועגן שוועמלעך?

•ֿפַארזוכט נישט! ַא גיֿפטיק שוועמל קען ַא מָאל אויך הָאבן ַא גוטן טעם!
•לָאזט רייניקן דָאס שוועמל נָאר דורך ַא דערווַאקסענעם ווָאס קען
זיך אויס אין שוועמלעך!
•שַאֿפט זיך אײַן ַא מָאדערן שוועמלעכבוך!

קלינגט ָאן אויֿפן נומער  112בייַ די פַארסַאמונג
פארגעקומען און בעטן
 24 Giftinformationשעה ַא מעת־לעת.
אין ווייניקער דרינגענדיקע ֿפַאלן .010-4566700
www.gic.se

Vit flugsvamp
Amanita virosa

דָאס גַאנצע שוועמל איז ווײַס .די
גרייס ֿפונעם היטל איז  12-5צ”מ.
דָאס ֿפיסל הָאט ַא רינג ,נָאר ַא
מָאל איז דער רינג נישטָא .ווען ַאזַא
שוועמל איז זייער יונג איז עס ענלעך
צו ַאן איי .דער אונטערשטער טייל
ֿפונעם ֿפיסל ,ווָאס שטעקט ָאֿפט מָאל
טיף אין מָאך ,איז געשווָאלן .ווַאקסט
אין נָאדלוועלדער מיט מָאך ָאדער אין
בוקנוועלדער.

ווירקונג ֿפונעם גיֿפט און סימּפטָאמען
דער גיֿפט איז שעדלעך ֿפַאר דער לעבער.
די סימּפטָאמען ֿפון ֿפַארגיֿפטונג זענען
ַא שיטערער שילשול ,נישט־גוטקייט און
אויסברעכעניש ,ווָאס בַאווײַזן זיך לַאנגע שעהען נָאכן
עסן דָאס שוועמל .די סּכנה ֿפון ַאן ערנצטן שָאדן אין
לעבער איז גרויס .די ֿפַארגיֿפטונג קען דערֿפירן צום טויט.

Lömsk flugsvamp
Amanita phalloides

דָאס היטל איז  12-5צ”מ .די קָאליר ֿפונעם היטל קען
ווַאריִיִרן צווישן ּכמעט ווײַס ביז צו גרינלעכע,
גרויע ָאדער ברוינע ניוַאנסן .די דיסקלעך
זענען ווײַס .דָאס ֿפיסל הָאט ַא דינעם
רינג ,ווָאס קען זיך ַא מָאל נישט
בַאווײַזן .דער אונטערשטער טייל
ֿפונעם ֿפיסל איז געשווָאלן.
ווַאקסט אין בלעטערוועלדער,
געמישטע וועלדער (ווּו עס
ווַאקסן בלעטערביימער און
נָאדלביימער צוזַאמען) און
ֿפעלדער מיט בוקעס ,דעמבעס
און הָאזנניסל־ביימער.

ווירקונג ֿפונעם גיֿפט
און סימּפטָאמען
ַאנטהַאלט דעם זעלבן גיֿפט ווי די
 .Amanita virosaרוֿפט ַארויס די
זעלבע סימּפטָאמען און איז ּפונקט
ַאזוי געֿפערלעך – זע אויבן!

Toppig giftspindling
)Cortinarius rubellus (C. speciosissimus

דָאס היטל איז  8-4צ”מ .דָאס גַאנצע שוועמל
איז רויטלעך־ברוין ביז געלבלעך־ברויןָ .אֿפט
מָאל איז דָאס היטל ֿפַארשּפיצט ,נָאר נישט
שטענדיק .ווַאקסט אין נָאדלוועלדער מיט מָאך
און אין בוקנוועלדערַ .אן ענלעכער מין ווָאס
ַאנטהַאלט דעם זעלבן גיֿפט איז (.)C. orellanus
דָאס ווַאקסט אין בלעטערוועלדער מיט דעמבעס,
בוקעס און הָאזנניסל־ביימער.

ווירקונג ֿפונעם גיֿפט און סימּפטָאמען
דער גיֿפט שעדיקט די נירן ,ווָאס קענען דערֿפון
קַאליע ווערן אין גַאנצן .די סימנים ֿפון ֿפַארגיֿפטונג
בַאווײַזן זיך ערשט נָאך עטלעכע טעג .דָאס קענען
זײַן ַא בַאזונדערס שטַארקער דָארשט ,מוסקלען־
ווייטיקןַ ,אן אומגעוויינטלעך גרויס ָאדער קליין ּכמות
השּתנהַ .א ֿפַארגיֿפטער קער בַאדַארֿפן ַא לַאנג־טערמיניקע
דיַאליז־בַאהַאנדלונג ,און אֿפשר אויך ַא נירן־איבערֿפלַאנצונג.

Stenmurkla

Gyromitra esculenta

 Gyromitra esculentaגעהערט צו אין גַאנצן ַאן
ַאנדער גרוּפע שוועמלעך .דָאס היטל איז גרויס
 12-4צ”מ ,ברוין ,קײַלעכיק און געכווַאליעט.
די קָאליר ֿפונעם ֿפיסל ווַאריִיִרט צווישן העל
גרוי ,ברוין און העל ֿפיָאלעט .ווַאקסט
אין ֿפרילינג צווישן ַאּפריל און דער
בליצײַט ֿפון דער בעריָאזעָ ,אֿפט
ּפַאזע סטעזשקעס אין ווַאלד ,ב ַײ די
ווָארצלען ֿפון אויסגעריסענע ָאדער
ָאּפגעהַאקטע ביימער.

ווירקונג ֿפונעם גיֿפט
און סימּפטָאמען
דער גיֿפט שטערט דער נערוון־
סיסטעם און קען אויך שעדיקן
די בלוט־קעמערלעך און דער
לעבער .די סימּפטָאמען ֿפון
ֿפַארגיֿפטונג זענען בַאטויבטקייט,
ֿפַארטָאּפלטע ריאה ,צעקרָאכענע
רייד .עס קענען זיך אויך בַאווײַזן
נישט־גוטקייט און בויכווייטיק.

