Aceste trei specii au pălării cu bubiţe. Dar bubiţele pot cădea uşor,
rămânând doar câteva sau niciuna.

Cele mai otrăvitoare
ciuperci din Suedia!

Buretele muştelor
Amanita muscaria

Pălăria are 10-25 cm. Culoarea pălăriei
variază de la roşu-cireşiu la roşu-portocaliu
pal. Bubiţele sunt albe. Tulpina are un inel
mare, iar partea inferioară a tulpinii este
bombată. Creşte în pădurile de foioase şi
de conifere.

Buretele maro al muştelor
Amanita regalis

Pălăria, de culoare maro până la marogălbui, are 10-20 cm şi are bubiţe de
culoare alb-gălbui. Tulpina are un inel
distinct, iar partea inferioară a tulpinii este
bombată. Creşte în pădurile de conifere.

Buretele pestriţ

STOP!

Amanita pantherina

Pălăria are 5-12 cm şi are nuanţe maro.
Bubiţele sunt albe şi nu are
mereu un inel pe tulpină.
Partea inferioară a tulpinii este bombată.
Creşte în pădurile de foioase şi în parcuri,
uneori şi în pădurile de conifere.
Efectele şi simptomele otrăvii
Toate aceste ciuperci conţin otrăvuri care distrug sistemul nervos. Pot surveni stări de ameţeală, confuzie,
anxietate, scăderea conştienţei şi crampe. Uneori şi o stare de rău şi vărsături.

•
•

Înscrieţi-vă la un curs sau la o expediţie pe tema ciupercilor. Asociaţiile educaţionale şi societăţile care se ocupă de ciuperci organizează cursuri şi expediţii.
Site-uri Web utile:
www.svampkonsulent.se
www.svampguiden.com
Această broşură a fost concepută de Centrul de informaţii
privind otrăvurile din Suedia, în cooperare cu Asociaţia
consultanţilor din Suedia pe problemele ciupercilor
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Cum aflaţi mai multe despre ciuperci?

• Nu culegeţi ciuperci care seamănă cu cele din această
broşură!
• Culegeţi numai ciuperci pe care le recunoaşteţi!
• Nu le încercaţi gustul! Chiar şi ciupercile otrăvitoare
sunt gustoase!
• Lăsaţi adulţii care cunosc ciupercile să le cureţe!
• Cumpăraţi-vă o carte modernă despre ciuperci!
Sunaţi de urgenţă la 112 (serviciu nonstop)
în cazul unei otrăviri şi cereţi Informaţii
despre otrăvuri.
Sunaţi la 010-456 6700 în cazuri mai puţin urgente.
www.gic.se

Buretele tomnatic

Pălăria ucigaşă

Amanita virosa

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

Întreaga ciupercă este albă.
Pălăria are 5-12 cm. De obicei,
tulpina are un inel, dar este
posibil şi să nu aibă. Când sunt
tinere, ciupercile arată ca ouăle.
Partea inferioară a tulpinii, care
de obicei este băgată adânc în
muşchi, este bombată. Buretele
tomnatic creşte în pădurile de pin şi
de fag, unde pământul este acoperit
de muşchi.
Efectele şi simptomele otrăvii
Otrava deteriorează ficatul. Simptomele
includ diaree apoasă, stare de rău şi vărsături
care survin la multe ore după consumul ciupercii. Poate cauza afecţiuni grave ale ficatului. Otrăvirea poate fi fatală.

Buretele viperei
Amanita phalloides

Pălăria are 5-12 cm. Culoarea pălăriei variază
foarte mult, de la alb aproape în întregime la verde sau cu nuanţe de gri şi
maro deschis. Lamelele sunt albe.
Tulpina are un inel subţire, dar nu
întotdeauna. Partea inferioară a
tulpinii este bombată. Buretele viperei creşte în pădurile
de foioase, în păduri mixte
(foioase şi conifere care
cresc împreună) şi în lunci
cu fagi, stejari şi aluni.
Efectele şi simptomele
otrăvii
Conţine aceeaşi otravă ca
buretele tomnatic. Aceleaşi
simptome şi la fel de fatal – vedeţi mai sus!

Pălăria are 4-8 cm. Întreaga ciupercă are
culoarea de la maro-roşiatic la maro-gălbui.
Pălăria este de obicei conică, dar nu mereu.
Creşte în pădurile de pin şi de fag, unde pământul este acoperit cu muşchi. Cortinara de
munte (C. orellanus) este o specie asemănătoare care conţine aceeaşi otravă. Aceasta creşte în
pădurile de foioase cu stejari, fagi şi aluni.
Efectele şi simptomele otrăvii
Otrava afectează rinichii şi poate să-i distrugă
complet. Semnele de otrăvire nu apar decât după
câteva zile de la consumul ciupercii. Simptomele includ
greaţă, vărsături, sete, dureri musculare, creşterea
sau reducerea cantităţii de urină. Otrăvirea poate duce
la necesitatea tratamentului cu dializă pe termen lung şi, în
anumite cazuri, a transplantului de rinichi.

Zbârciogul gras
Gyromitra esculenta

Zbârciogul gras aparţine unui grup de ciuperci
complet diferit. Pălăria are 4-12 cm, este
maro şi are formă de creier. Culorile tulpinii
variază, având nuanţe de cenuşiu deschis,
maro sau violet pal. Zbârciogul gras
creşte primăvara, din aprilie, până când
înfrunzeşte mesteacănul, de obicei de-a
lungul drumurilor forestiere, lângă
buturugi dezrădăcinate sau în zone
defrişate.
Efectele şi simptomele
otrăvii
Otrava distruge sistemul nervos şi,
de asemenea, poate afecta celulele sanguine şi ficatul. Simptomele
includ ameţeală, vedere dublă şi
tulburări de vorbire. O stare de
rău şi o durere de stomac sunt, de
asemenea, posibile simptome.

