
ÁLLJ!
•	 Ne	szedjen	a	jelen	brosúrában	található	fajokhoz	akár	

kis	mértékben	is	hasonlító	gombákat!
•	 Kizárólag	olyan	gombát	szedjen,	amelyet	felismer!
•	 Ne	kóstolja	meg	ezeket!	A	mérgező	gombák	is	ízletesek!
•	 A	gombák	tisztításának	feladatát	a	gombákat	jól	ismerő	

felnőttek	végezzék!
•	 Szerezzen	be	egy	korszerű	gombaismertető	könyvet!

Mérgezésgyanús sürgős esetekben hívja a 
112-es telefonszámot (24-órás ügyelet), és 
kérjen mérgezésre vonatkozó információt.
Kevésbé sürgős esetekben hívja a 010-456 
6700-es telefonszámot.
www.gic.se

Légyölő galóca
Amanita muscaria

Kalap: 10 - 25 cm. A kalap színe élénk 
pirostól fakó narancssárgás pirosig terjed. 
A pöttyök fehérek. A tönkön nagy gyűrű 
található, a tönk alsó része pedig duzzadt. 
Lombos és tűlevelű erdőkben terem.

Barna galóca
Amanita regalis

A barnától sárgás barnáig terjedő kalap 
10 - 20 cm átmérőjű, és sárgás fehér 
pöttyökkel rendelkezik. A tönkön jelleg-
zetes gyűrű található, a tönk alsó része 
pedig duzzadt. Tűlevelű erdőkben terem.

Párducgalóca
Amanita pantherina

A kalap 5 - 12 cm átmérőjű, és barnás 
árnyalatokban pompázik. A pöttyök fehér 
színűek, és a tönkön nem mindig látható 
gyűrű. A tönk alsó része duzzadt. Lom-
bos erdőkben és parkokban terem, illetve 
ritkán tűlevelű erdőkben.

A mérgezés hatásai és tünetei
A brosúrában szereplő összes gomba tartalmaz olyan mérget, amely zavart okoz az idegrendszerben. A 
lehetséges tünetek között megemlíthető a szédülés, zavarodottság, izgatottság, csökkent tudatállapot és a 
görcsök megjelenése. Néha ezeket rosszullét és hányás kísérheti.

Hogyan tudhat meg többet a gombákról?
•	 Iratkozzon fel egy gombaismereti képzésre vagy kirándulásra. Képzések 

és kirándulások tekintetében érdemes megkeresni az oktatási egyesületeket és 
a gombaszövetségeket.

•	 Hasznos webhelyek:  www.svampkonsulent.se 
       www.svampguiden.com

Svédország legmérge-
zöbb gombái!

Ez a három faj pöttyös kalappal rendelkezik. Azonban a pöttyök könnyedén lehull-
hatnak, így előfordulhat, hogy csak néhány marad vagy az összes lehull.

Jelen brosúrát a svéd Méreg Információs Központ készítette 
a svéd Gombaszakértők Egyesületének közreműködésével
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Hegyeskalapú galóca
Amanita virosa

A gomba teljes egészében fehér.  A 
kalap 5 - 12 cm átmérőjű. A tönkön 
általában feltűnik egy gyűrű, ám 
nem minden esetben. Rendkívül 
fiatal korban tojásalakúak. A tönk 
alsó, duzzadt része mélyen az 
avarban található. A hegyeskalapú 

galóca mohás fenyőerdőkben és 
bükkösökben terem. 

A mérgezés hatásai és tünetei
A méreg májkárosodást okoz. A tünetek 

között megemlíthető a vizes hasmenés, 
rosszullét és hányás, amely órákkal a gomba 

elfogyasztását követően jelentkezik. Súlyos májká-
rosodást okozhat. A mérgezés végzetes kimenetelű 

is lehet. 

Gyilkos galóca
Amanita phalloides

A kalap 5 - 12 cm átmérőjű. A kalap színe rendkí-
vül változó, lehet szinte teljesen fehér, de tar-

talmazhat zöld vagy szürke és világosbarna 
árnyalatokat is. A lemezek fehérek. A 

tönkön egy vékony gyűrű látható, ám 
nem minden esetben. A tönk alsó 

része duzzadt. A gyilkos galóca 
lombos és vegyes erdőkben 
(együttesen lombhullató és tű-
levelű fáknak helyet adó erdők-
ben), illetve nyírfás, tölgyes és 
mogyorófás dombokon terem. 

A mérgezés hatásai
és tünetei

Ugyanazt a mérget tartalmazza, 
mint a hegyeskalapú galóca. A 

tünetek megegyeznek, és ugyanúgy 
halálos – lásd feljebb!

Narancsvörös pókhálósgomba
Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

A kalap 4 - 8 cm átmérőjű. A gomba egészének a 
színe pirosas barnától sárgás barnáig terjed. A ka-
lap általában kúp alakú, ám nem minden esetben. 
Mohás fenyőerdőkben és bükkösökben terem. A 
mérges pókhálósgomba (C. orellanus) hasonló faj, 
amely ugyanazt a mérget tartalmazza. Tölgynek, 

bükknek és mogyorófának otthont adó lombos 
erdőkben terem.

A mérgezés hatásai és tünetei
A méreg vesekárosodást okoz, és teljes mértékben 

tönkreteheti a veséket. A mérgezés tünetei csupán 
napokkal a gombafogyasztást követően jelentkeznek. 

A tünetek között megemlíthető az émelygés, hányás, 
szomjúság, izomfájdalom, megnövekedett vagy lecsökkent 

mennyiségű vizelet. A mérgezés hosszan tartó dialízis kezelést 
vagy egyes esetekben akár veseátültetést tehet szükségessé.

Redős papsapkagomba
Gyromitra esculenta 

A redős papsapkagomba a gombák teljesen 
eltérő csoportjába tartozik. A kalap 4 - 12 cm 

átmérőjű, barna színű, és agyvelőszerű alakot 
vesz fel. A tönk színe lehet világosszürke, 

barna vagy sápadt lila árnyalatú. A redős 
papsapkagomba tavasztól, áprilistól a nyírfa 

lombhullásáig terem, előfordulási helye 
általában erdei utak vagy gyökerestől 
kitépett fatuskók környéke, illetve 
vágással irtott tisztások. 
  
A mérgezés hatásai 
és tünetei
A méreg zavart okoz az idegrend-
szerben, továbbá károsíthatja a vér-
sejteket és a májat. A tünetek között 
megemlíthető a szédülés, kettős látás 
és egybefolyó beszéd. Lehetséges 
tünet lehet továbbá a rosszullét és 
gyomorfájdalom. 


