این سه نوع قارچ دارای کالهک خالدار هستند .ولی این خال ها ممکن است به آسانی بیفتند یا تمام یا
قسمتی از آنها وجود نداشته باشند.

خطرناکترین قارچها
قارچهای َسمی سوئد!

مگس قارچ ُسرخ

  آمانیتا موسکاریا

کالهک بین  10تا  25سانتیمتر رنگ کالهک
ممکن است از ُسرخ پُررنگ تا نارنجی/قرمز
کمرنگ متغیّر باشد .نقطه ها سفیدرنگ هستند .پایه
این قارچ دارای یک حلقه ضخیم و قسمت پایین
پایه متورم است .در جنگلهای پهن برگ و سوزنی
برگ می روید.

مگس قارچ قهوه ای

  آمانیتا موسکاریا نوع رگالیس

کالهک قهوه ای تا قهوه ای متمایل به زرد آن
از  10تا  20سانتیمتر و دارای نقطه های سفید
متمایل به زردرنگ است .پایه این قارچ دارای یک
حلقه مشخص و قسمت پایین پایه متورم است .در
جنگلهای سوزنی برگ می روید.

مگس قارچ پَنتر

  آمانیتا پانتریا

ایست!

کالهک آن از  5تا  12سانتیمتر و دارای فام های
قهوه ای است .نقطه های آن سفیدرنگ است و حلفه
روی پایه ممکن است وجود نداشته باشد .قسمت
ً
معموال در جنگلهای پهن
پایین پایه متورم است.
برگ و پارکها ،ولی در جنگلهای سوزنی برگ نیز
می روید.
اثر و عالئم َسم
ُ
سردرگمی ،نگرانی ،کاهش
همه این قارچها دارای َسم هستند که سلسله اعصاب را مختل می کند .سرگیجه،
هوشیاری و انقباضات عضالنی ممکن است بروز کند .گاهی اوقات حالت تهوع و استفراغ نیز بروز می کند.

این بروشور توسط مرکز اطالعات سموم با همکاری اتحادیه
سراسری مشاوران قارچ تدوین شده است

عکس و صفحه بندیMichael Krikorev :

چگونه مطالب بیشتری در مورد قارچها بیاموزید؟

•سعی کنید در یک دوره آموزشی قارچ یا یک گردش در طبیعت شرکت کنید .هم آموزشگاههای
اتحادیه ای و هم انجمنها اینگونه دوره های آموزشی یا گردش در طبیعت را برگزار می کنند.
www.svampkonsulent.se
•صفحات مفید در اینترنت:
www.svampguiden.com

•از چیدن قارچهای شبیه در این بروشور خوددرای کنید!
•فقط قارچهائی را که مطمئن هستید می شناسید ،بچینید!
•مزه آنها را امتحان نکنید! قارچهای َسمّی نیز ممکن است مزه
خوبی داشته باشند!
•بگذارید فقط فرد بزرگسالی که قارچها را می شناسد آنها را تمیز کند!
•یک کتاب جدید در مورد قارچها تهیه کنید!
درصورت بروز حوادث مسمومیت به  112تلفن کنید و اطالعات در مورد
مسمومیت دریافت کنید .این شماره شبانه روزی است.
درصورت بروز حوادث اضطراری کوچکتر به  010-0076654تلفن کنید.
www.gic.se

مگس قارچ سفید
آمانیتا ویروسا

کورتیناریوس سمی نوک تیز
کورتیناریوس روبلوس (کورتیناریوس اسپسیوسیسموس)

کالهک آن از  5تا  12سانتیمتر می
باشد .بر روی ساقه آن اغلب یک حلقه
وجود دارد و گاهی ممکن است این
حلقه وجود نداشته باشد .مگس قارچهای
ً
کامال جوان شبیه تخم مرغ هستند.
قسمت تحتانی پایه قارچ که اغلب در
عمق جلبکها قرار دارد متورم است.
مگس قارچ سفید در جنگلهای سوزنی
برگ و راش جلبکی می روید.

کالهک از  4تا  8سانتیمتر .قارچ بطورکامل
سرخ مایل به قهوه ای تا طالئی مایل به قهوه
ای است .کالهک آن اغلب ولی نه در همه
موارد نوک تیز است .در جنگلهای سوزنی
برگ و راش جلبکی می روید .یک نوع قارچ
مشابه که حاوی همان َسم است کورتیناریوس
سمی قهوه ای نام دارد (کورتیناریوس اورالنوس).
این قارچ در جنگلهای پهن برگی بلوط ،راش و َفن ُدق
می روید.

اثر و عالئم َسم
َسم این قارچ به کبد صدمه وارد می کند.
عالمت مسمومیت اسهالهای آبکی ،حالت تهوع و
استفراغ است که ساعتها پس از خوردن غذای حاوی
قارچ ،بروز می کند .خطر صدمات جدی به کبد بسیار
زیاد است .مسمومیت ممکن است به مرگ منجر شود.

اثر و عالئم َسم
َسم آن به کلیه ها صدمه وارد می کند و ممکن است آنها
را بطور کامل از بین ببرد .عالئم مسمومیت چند روز بعد
ظاهر می شوند .این عالئم ممکن است شامل تشنگی ،دردهای
عضالنی و کاهش یا افزایش ادرار باشند .فرد مسموم ممکن است
برای مدتی طوالنی به درمان دیالیز و شاید پیوند کلیه نیاز داشته باشد.

مگس قارچ استطاری
آمانیتا فالویدز

کالهک آن از  5تا  12سانتیمتراست .رنگ کالهک
ممکن است از سفید کامل تا سبزفام یا خاکستری
و قهوه ای فام روشن متغیرباشد .پره های قارچ،
سفیدرنگ هستند .پایه آن دارای یک حلقه
نازک است که گاهی اوقات وجود ندارد.
قسمت پایین پایه متورم است .مگس
قارچ استطاری در جنگلهای پهن
برگی ،جنگلهای مختلط (دارای
درختهای پهن برگ و سوزنی
برگ) و مرغزارهای دارای
درختان راش ،بلوط و َفن ُدق
می روید.
اثر و عالئم َسم
حاوی َسم مشابه مگس قارچهای
سفید است .دارای عالئم بیماری
مشابه و بهمان میزان خطرناک
است – به مطالب فوق رجوع شود!

Stenmurkla
گیرومیترا اِسکولنتا

ً
کامال مجزای قارچهاست.
این قارچ متعلق به یک گروه
اندازه کالهک آن از 4تا  8سانتیمتر است .قهوه
ای رنگ ،دارای انحناء و چیندار است .پایه آن
ممکن است به رنگهای گوناگونی از خاکستری
روشن ،قهوه ای یا فام های ضعیف بنفش
باشد .این قارچ در فصل بهار از ماه
آوریل تا بازشدن برگهای درخت غوشه،
اغلب در امتداد راههای جنگلی ،کنار
ریشه های معلق درختان یا مناطق قطع
درخت می روید.
اثر و عالئم َسم
َسم این قارچ سلسله اعصاب را
مختل کرده و همچنین می تواند
گلبولهای خون و کبد را صدمه
بزند .عالئم مسمومیت سرگیجه،
دید دوبینی (دیپلوپی) و اختالل تکلم
(دیسارتری) است .حالت تهوع و
شکم درد نیز ممکن است بروز کند.

