الغاریقون الذبابي األحمر  /الغاریقون الذبابي البني /
األمانیت األرقط (Amanita muscaria var.
)muscaria / var. regalis /pantherina
(بالنرویجیة)Rød /Brun/Panter fluesopp :
لهذه الفطور خیاشیم ضاربة الی البیاض وساق علیه حلقات.
قاعدة الساق بصلیّة الشکل والقبّعة إمّا حمراء أو ضاربة الی
اللون البني ومُن ّقطة باللون األبیضّ ،إال أ ّنها قد تسقط.

أنواع الفطور السامة في النرویج
 -نسخة موجزة من منشور " "Giftige sopperباللغة النرویجیة

س ِّم َّیة
ال ُ
تحتوي فطور الغاریقون الذبابيّ الثالثة هذه علی س ّم ّ
یؤثر علی الجهاز العصبي لإلنسان .تظهر األعراض في
الغالب خالل ½  4 -ساعات بعد تناول الفطر .تناول کمیّات قلیلة من الفطر قد تسبّب التشوّ ش ،الدوخة ،خفقان
القلب وآالم المعدة .قلّما یُصاب المرء بتسمّم خطیر جراء تناول هذه الفطور ،ولکن تناول کمیّات کبیرة منها قد
تؤدي الی ظهور أعراض تستدعي الخضوع للمعالجة في المستشفی.

البولیطس البرتقالي Leccinum versipelle
(بالنرویجیة)Rødskrubb :
لهذا الفطر المساميّ قبّعة ُع ّن ِابیّة اللون وساق ضارب الی
البیاض م ّ
ُغطی بحراشف سوداء .یصبح لون لحم الفطر
داکنا ً عند تقطیعه .ینمو هذا الفطر في ک ّل أنحاء النرویج.

تتکاثر في الغابات النرویجیة أنواع عدیدة من الفطور ،بعضها صالحة لألکل وبعضها
غیر صالحة لألکل أو سامّة.

بعضا ً من الفطور السامّة في النرویج تشبه الفطور البریّة الصالحة لألکل في البلدان األخری الی ح ّد
الخلط بینها.

س ِّم َّیة
ال ُ
البولیطس البرتقالي هو فط ٌر صال ٌح لألکل إذا ما طبخ لم ّدة  15دقیقة کح ّد أدنی .یقف البولیطس البرتقالي
الذي ال یُطبخ بدرجة کافیة علی األرجح وراء معظم حاالت اإلزعاجات المعدیّة في النرویج .في الغالب،
تظهر أعراض الغثیان والقيء واإلسهال وآالم المعدة بعد ساعات قلیلة من تناول الفطر ،و تزول هذه
األعراض عاد ًة خالل یوم أو یومین .قد تصبح األعراض المعدیّة حادّة جداً عند تناول کمیّات کبیرة من
الفطر ممّا یستدعي اإلدخال الی المستشفی.

باكسیل انفوالتوس Paxillus involutus
(بالنرویجیة)Pluggsopp :
لهذا الفطر قبعة بنیّة اللون ذات حافة مُکوّ رة نحو الداخل
وساق بنيّ اللون وخیاشیم تصبح داکنة إذا ضُغط علیها .ینمو
هذا الفطر بکثرة في النرویج.

نصائح مفیدة حول جمع الفطر:
تأ ّکد مائة في المائة من صالحیّة الفطور التي تجمعها لألکل
تج ّنب تماما ً تذوّ ق أي جزء من الفطر الذي ال تعرف نوعه  -فللعدید من الفطور السامّة طع ٌم خفیف
د ّع خبراء سالمة الفطر الرسمیین (تسمی بالنرویجیة )‘soppkontrollene’ :یتأکدون من نوع الفطر
صة بالتعرّف علی أنواع الفطر
الذي جمعته والتحق بدورة تعلیم ّیة خا ّ
ا ّتصل بمرکز معلومات السمّوم ( )Giftinformasjonenفي حال االشتباه بحدوث حالة تسمّم
مرکز معلومات السموم ()Giftinformasjonen
هاتف( 22 59 13 00 :مفتوح لمدة  24ساعة)
www.giftinfo.no

س ِّم َّیة
ال ُ
یحتوي فطر باكسیل انفوالتوس علی مواد سامّة مختلفة ویمکن لهذه السمّوم أن تسبّب ظهور أعراض متباینة.
قد تظهر أعراض مثل القيء واإلسهال وآالم المعدة خالل ½  4 -ساعات بعد تناول الفطر نیئا ً .في حال
تناول الفطر المطبوخ بشکل متکرر قد یحدث تسمّم حا ّد ینتج عنه تلف خالیا الدم والکلی.
تصویرPer Marstad :

ت ّم إعداد هذا المنشور من قبل مرکز معلومات السمّوم (.)www.giftinfo.no
بإستطاعتك طلب منشور کامل مطبوع باللغة النرویجیة أو تحمیله من موقع المرکز علی االنترنت.
تقوم الجمعیة النرویجیة للفطریّات والنباتات المفیدة Norges sopp- og nyttevekstforbund
ّ
محطات میدانیّة
) (www.soppognyttevekster.noبتنظیم دورات تدریبیة حول التعرّف علی أنواع الفطر وتقیم
لمساعدة الجمهور علی تحدید أنواع الفطور التي جمعوها.
2012

كورتیناریوس روبیلوس،
Cortinarius rubellus
(بالنرویجیة)Spiss giftslørsopp :
هذا الفطر بمجمله ُع ّن ِابيّ اللون (القلنسوة،
الخیاشیم ،الساق ولحم الفطر) .الفطر موجود
بکثرة في الغابات النرویجیّة .

المّلك القاتلAmanita virosa ،
(بالنرویجیة)Hvit fluesopp :
هذا الفطر أبیض اللون بالکامل (القلنسوة ،الساق،
الخیاشیم ولحم الفطر) .توجد علی ساق الفطر حلقة،
ولک ّنها قد تسقط .الجزء السفلي من الساق موضوع
في ما یشبه الغمد (کیس) .هذا الفطر موجود بکثرة
في الغابات النرویجیة.
كورتیناریوس روبیلوس

ّ
المالك القاتل

كورتیناریوس أورالنوس،
Cortinarius orellanus
(بالنرویجیة)Butt giftslørsopp :
یشبه هذا الفطر فطر کورتیناریوس روبیلوس،
ّإال أنّ قلنسوته مُقعّرة .هذا فط ٌر ناد ٌر في
النرویج ولک ّنه قد ینمو في الغابات النفضیّة
الموسمیّة.

قلنسوة الموتAmanita phalloides ،
(بالنرویجیة)Grønn fluesopp :
یتدرّ ج لون قلنسوة هذا الفطر من األخضر الی
األصفر عبر البنيّ  .أمّا لون الخیاشیم والساق فهو
أبیض .توجد علی ساق الفطر حلقة ،ولک ّنها قد
تسقط .الجزء السفلي من الساق موضوع في ما یشبه
الغمد (کیس) .هذا الفطر نادر في الغابات النرویجیة.
كورتیناریوس أورالنوس

قلنسوة الموت
جاالرینا مارجیناتاGalerina marginata ،
(بالنرویجیة)Flatklokkehatt :
هذا الفطر بنيّ اللون بالکامل (الخیاشیم ،الساق
ولحم الفطر) .حجم هذا الفطر في العادة صغیر،
وهو من النوع الشائع .ینمو الفطر غالبا ً علی
شکل عناقید علی لحاء األشجار أو جذولها.

جاالرینا مارجیناتا

خطورة الخلط بین أنواع الفطور المختلفة
من الممکن أن ینمو فطر کورتیناریوس
روبیلوس في نفس األمکنة التي یتکاثر فیها
فطر اإلنائیّة ،وتتشابه هذه الفطور من حیث
اللون (أنظر الصورة) .من المهم جداً التأ ّکد
من کل فطرة عند جمعها لکي ال یجد فطر
کورتیناریوس روبیلوس طریقه الی سلة جمع
الفطر سویّة مع فطر اإلنائیّة.
کورتیناریوس روبیلوس وفطر اإلنائیة

س ِّم َّیة
ال ُ

س ِّم َّیة
ال ُ

تناول کمیّة مهما کانت قلیلة من الفطور الثالثة اآلنفة الذکر قد تؤدّي الی اإلصابة بتسمّم خطیر .بعد
مرور  6ساعات علی التسمّم تظهر أعراض اإلسهال الحا ّد المائي والتش ّنجات المعدیة الحادّة
(القولنجات) والقيء .وهناك خطورة ألن یتعرّ ض کبد المتسمم ألضرار ممیتة خالل  4 – 2أیام.
ا ّتصل بالخدمة الهاتفیة لمرکز معلومات السمّوم ( )Giftinformasjonenعند االشتباه بحدوث
تسمّم إلستشارته حول ما یجب عمله.

إنّ کمیة مهما کانت قلیلة من فطري کورتیناریوس روبیلوس أو کورتیناریوس أورالنوس اآلنفي
الذکر تحتوي علی کمیّة من الس ّم کافیة إلتالف الکلی بشکل بالغ .بعد مرور یومین علی األق ّل علی
التسمّم تظهر األعراض التي قد تشبه انفلونزا یصحبها شعو ٌر عا ٌم بالمرض وإزدیاد أو نقصان في
کمیّة البول .هناك خطورة کبیرة ألن یصاب المتسمّم بقصور کلوي خطیر خالل  14 – 7یوما.
ا ّتصل بالخدمة الهاتفیة لمرکز معلومات السمّوم ( )Giftinformasjonenعند االشتباه بحدوث
تسمّم إلستشارته حول ما یجب عمله.

