Bu üç mantar türü noktalı şapkalara sahiptir. Ancak noktalar geride sadece birkaçını
bırakarak veya hiçbir nokta bırakmayarak kolayca düşebilir.

İsveç'teki en zehirli
mantarlar!

Röd flugsvamp
Amanita muscaria

Şapka 10-25 cm'dir. Şapkanın rengi parlak
kırmızı ile solgun turuncu-kırmızı arasında
değişir. Noktalar beyazdır. Sap büyük
bir halkaya sahiptir ve sapın alt kısmı
şişiktir. Yaprak döken ve kozalaklı ağaç
ormanlarında yetişir.

Brun flugsvamp
Amanita regalis

Rengi kahverengi ile sarımtırak kahverengi
arasında değişen şapka 10-20 cm'dir ve
sarımtırak beyaz noktalara sahiptir. Sapta
belirgin bir halka vardιr ve sapın alt kısmı
şişiktir. Kozalaklı ağaç ormanlarında yetişir.

Panterflugsvamp

STOP!

Amanita pantherina

Şapka 5-12 cm'dir ve kahverengi
nüanslara sahiptir. Noktalar beyazdır
ve sapta her zaman bir halka bulunmaz.
Sapın alt kısmı şişiktir. Yaprak döken
ağaç ormanlarında ve parklarda, bazen
de kozalaklı ağaç ormanlarında yetişir.

Zehirin etkileri ve belirtileri
Bütün bu mantarlar sinir sistemini bozan zehirler içerir. Sersemlik, şaşkınlık, korku, düşük bilinç
seviyesi ve kasılmalar görülebilir. Bazen hastalık hissi ve kusma da meydana gelebilir.

•
•

Bir mantar kursu veya gezisi için kaydolun. Eğitim kurumları ve mantar
dernekleri kurslar ve geziler düzenliyor.
Faydalı web siteleri:
www.svampkonsulent.se
		
www.svampguiden.com
Bu broşür İsveç Zehir Bilgi Merkezi tarafından
İsveç Mantar Danışmanları Birliği ile işbirliği
yapılarak hazırlanmıştır

Fotoğraflar & düzenleme: Michael Krikorev

Mantarlar hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirsiniz?

• Herhangi bir şekilde bu broşürdekilere benzeyen mantarları
toplamayın!
• Sadece bildiğiniz mantarları toplayın!
• Tatlarına bakmayın! Zehirli mantarlar bile lezzetlidir!
• Mantarları, mantar konusunda bilgi sahibi olan yetişkinlere
temizletin!
• Güncel bir mantar kitabı edinin!
Acil zehirlenme durumunda 112 (24 saat hizmet)
'yi arayın ve zehir ile ilgili bilgilendirme isteyin.
010-456 6700'i daha az acil vakalar için
arayın.
www.gic.se

Vit flugsvamp
Amanita virosa

Mantar tamamen beyazdır.
Şapka 5-12 cm'dir. Sap genelde
bir halkaya sahiptir, ancak bazen
halka bulunmaz. Çok genç
olduklarında yumurtaya
benzerler. Genelde derin bir
şekilde yosuna gömülü olan
sapın alt kısmı şişiktir. Ölüm
meleği yosunlu çam ve kayın
ormanlarında yetişir.
Zehrin etkileri ve belirtileri
Zehir karaciğere hasar verir. Belirtiler,
mantarı tükettikten uzun saatler sonra
başlayan sulu ishal, hastalık hissi ve
kusmadır. Karaciğerde ciddi hasara yol
açabilir. Zehirlenme ölümcül olabilir.

Lömsk flugsvamp
Amanita phalloides

Şapka 5-12 cm'dir. Şapka rengi çok değişkendir:
Tamamen beyazdan, yeşil, gri ve açık
kahverengiye kadar farklı nüansları
bulunur. Solungaç benzeri alt
kısımları beyazdır. Sap ince bir
halkaya sahiptir, fakat halka
her zaman bulunmaz. Sapın
alt kısmı şişiktir. Köygöçüren
mantarı yaprak döken ağaç
ormanlarında, karışık
ormanlarda (birlikte yetişen
yaprak döken ve kozalaklı
ağaçlar) ve kayın, meşe ile
fındık ağaçlı ovalarda yetişir.
Zehrin etkileri ve belirtileri
Ölüm meleği ile aynı zehri
içerir. Aynı belirtilere sahiptir
ve aynı ölçüde ölümcüldür –
bkz. yukarıda!

Toppig giftspindling

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

Şapka 4-8 cm'dir. Mantarın tümü
kırmızımsı kahverengi ile sarımtırak
kahverengi arası bir renge sahiptir.
Şapka her zaman olmasa da, genelde
koni biçimindedir. Yosunlu çam ve kayın
ormanlarında yetişir. Soytarı örümcek
mantarı (C. orellanus) aynı zehri içeren
benzer bir türdür. Meşe, kayın ve fındık
ağaçlı yaprak döken ormanlarda yetişir.
Zehrin etkileri ve belirtileri
Zehir böbreklere hasar verir ve tamamen
tahrip edebilir. Zehirlenmeye ilişkin işaretler
mantarı tükettikten birkaç gün sonra ortaya çıkar.
Belirtileri susama, kas ağrıları, artan veya azalan
idrar miktarıdır. Zehirlenme uzun süreli diyaliz tedavisine
ve bazı durumlarda böbrek nakline bile yol açabilir.

Stenmurkla

Gyromitra esculenta
Sahte kuzu göbeği mantarı tamamen farklı bir
mantar grubuna mensuptur. Şapka 4-12 cm,
kahverengi ve beyin şeklindedir. Sapın
rengi açık gri, kahverengi veya solgun
mor nüansları arasında değişir. Sahte
kuzu göbeği mantarı ilkbaharda
Nisan'dan itibaren huş ağacı
yaprak verene kadar genelde
ormanlık yol kenarlarında,
sökülmüş ağaç kütüklerinin
yanında veya kesilerek
ağaçsız bırakılan ormanlık
alanlarda yetişir.
Zehrin etkileri ve belirtileri
Zehir sinir sistemini tahrip
eder ve kan hücrelerine ve
karaciğere de hasar verebilir.
Belirtileri sersemlik, çift görme
ve geveleyerek konuşmadır.
Hastalık hissi ile mide ağrısı da
olası belirtilerdir.

