
Amanita virosa

: Hvit fluesopp)نارويژي(
دا ډول �ول مرخيړي سپين رن� لري

).د مرخيړي سر، ډنډر، کونجکه او تنه(
په ډنډر کې يوه کړۍ لري خو هغه ور�خه 

برخه  د ډنډر تر�ولو الندين%. غور#يدلی شي
ول دا ډ. کې (خه وي) ک�وړه(په يوه کا�% 

ونو کې خريړي په عام تو*ه لر*و او لر*ين #اي
.پيدا کيږي

Amanita phalloides

: Grønn fluesopp)نارويژي( 
.  وي د سر رن� يې شين، نصواري يا طاليی

ې يوه په ډنډر ک. کنجکه او ډنډر يې سپين وي
.کړۍ لري خو هغه ور�خه غور#يدلی شي

ا�% د ډنډر تر�ولو الندين% برخه په يوه ک
دا ډول خريړي په . کې (خه وي) ک�وړه(

.ندرت سره پيدا کيږي

Galerina marginata

: Flatklokkehatt)نارويژي(
.  ريسر او کنجکه يې نصواري طاليی رن� ل

دا يو ډول . ډنډر يې نصواري يا خړ وي
کوچنی خريړی دی چې عمومآ د ونو ډډ او 

ريړي دا ډول خ. س�و يا ري(و �ن5ته وده کوي
.ډير عام دي

مسموميت
د جدي ) دو*ر(د وژونکي ويب کيپ او نادان ويب کيپ حتی خورا کوچن% او لږه برخه هم د پ(تور*و 

ساعتونو �خه وروسته، د مسموميت عاليم د زړه بدي،  36د . ضرر المل کيدو لپاره کافي زهر لري
معدې او نس درد، د ناروغ% عمومي احساس درلودلو او د متيازو د مقدار ډيريدو يا کميدو سره 

کيدو  ور#و په اوږدو کې د پ(تور*و له کاره غور#يدو د جدي ستونزې رامين#ته 6-3د . را�ر*نديږي
بي چارو که چيرې شک مو پيدا شي چې خوړلی مو دی نو د مشورې او نورو تعقي. لوړ خطر شتون لري

.لپاره د ناروې د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز سره اړيکه ونيسئ

Amanita phalloides

Amanita virosa

Galerina marginata

Cortinarius rubellus

: Spiss giftslørsopp)نارويژي(
دا �ول مرخيړی سور رن5ه نصواري وي

).د خريړي سر، کونجکه، ډنډر او تنه(
.دا ډول مرخيړي په #ن5لونو کې عام دي
ږي دا مرخيړي په هماغه سيمو کې پيدا کي

 Craterellus tubaeformisچيرې چې د 
.مرخيړي پيدا کيږي

Cortinarius orellanus

: Butt giftslørsopp)نارويژي(
 Cortinarius rubellusدا مرخيړي د 

ې مرخيړو ته ورته دي، م5ر سر يا خول% ي
دا مرخيړي په ندرت سره . منحني ډوله ده

نو کې پيدا کيږي او په وچو او ورستو #ن5لو
.شتون لري

خطرناکه تيروتنه

Cortinarius rubellusاو

Craterellus tubaeformis  خريړي
کې  مختلف ډوله بDه لري، م5ر په ورته #ای

رمهال په که چيرې د بسته بندۍ پ. پيدا کيږي
ه دقت او توجه سره هر خريړی جال جال او پ
انفرادي ډول ونه ارزول شي نو د وژونکي 

Cortinarius rubellus ه کوچن% بيل5ې پ
.اسان% ورسره ور*ډيدلی شي

Cortinarius orellanus

Cortinarius rubellus

Cortinarius rubellusاو Craterellus tubaeformis

مسموميت
د .المل کيدی شي) زهري(د دې درې ډوله خريړيو حتی خورا کوچن% برخه هم د جدي مسموميت 

او  ساعتونه وروسته انسان ته خورا شديده اوبجنه نس ناستی يا اسهال، د معدې 6خوړلو �خه لږترلږه 
طر ور#و په لړ کې يې د #ي5ر د ژوند *وا(ونکي لوړ زيان يا خ 3-2د . نس درد او استفراغ پيدا کوي

و لپاره د که چيرې شک مو پيدا شي چې خوړلی مو دی نو د مشورې او نورو تعقيبي چار. سره مخ کوي
.ناروې د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز سره اړيکه ونيسئ



د ويب پاDې �خه په نارويجي ). www.giftinfo.no(دا بروشور د ناروې د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز لخوا توليد شوی دی 
د مرخيړو کورسونه او د ) www.soppognyttevekster.no(د ناروې ميکولوژيکي �ولنه . ژبه تفصيلي بروشور ډاونلوډ کولی شئ

.مرخيړو تفتيش په الره اچوي

Amanita muscaria var. muscaria / var. regalis 
/ pantherina

-Rød/brunنارويژي ( og panterfluesopp :(

.  ړۍ لريدا ډول مرخيړي سپين کونجکې لري او ډنډر يې يوه ک

يا خړ ډوله  خول% يا سر يې سور. د ډنډر پ(ه يې پړسيدلې وي
.  رن� لري او سپين �اکي پکې وي

مسموميت
ساعتونه وروسته  3-½عاليم يې د خوړل کيدو �خه . خريړي په عصبي سيس�م اغيزه کونکي زهر لري دا

او نس د  د کوچني مقدار خوړل يې د *يچ کيدو، *ن5س کيدو، د عضالتو د درد او د معدې. را�ر*نديږي
ار خوړل د دې له امله جدي مسموميت په ندرت سره رامين#ته کيږي، م5ر د ډير مقد. ستونزو المل کيږي

.يې د داسې ناروغيو او عاليمو المل کيږي چې د روغتون درملنې ته اړتيا لري

Leccinum versipelle
): Rødskrubbنارويژي (

ن ډنډر مرخيړي سور نسواري رن5ه سر يا خول% او په سپي دا
دا . يږيکله چې پرې شي نو بدنه يې تياره ک. تور �کي لري

.ډول مرخيړي په �ول هيواد کې عام دي

مسموميت
Leccinum versipelle  که چيرې په . دقيقو لپاره پوخ شي 15د خوړلو وړ فنجي دی که چيرې لږترلږه د

(و المل کافي اندازه پوخ او *رم نشي، نو دا به شايد هغه مرخيړي وي چې په ناروې کې د نس ډيری پي
 زړه بدی، استفراغ، اسهال او د نس درد هغه ناروغ% دي چې د دې مرخيړي د خوړلو �خه يو �و. کيږي

که چيرې ډير مقدار يې . ساعتونو پورې دوام کوي 2-1عاليم يې عمومآ تر . ساعتونه وروسته پي(يږي
وخوړل شي،

.د نس درد ډير کيدی شي او په روغتون کې بستري کيدو ته اړتيا پيدا کيږي

Paxillus involutus
): Pluggsoppنارويژي(  

ډه دا ډول مرخيړي خړ سر لري چې دننه لور ته تاو شوې �ن  
 هم لري، او ډنډرې او کونجکې يې هم خړې وي او کله چې

.  ورباندې فشار راوړل شي نو رن� يې تياره کيږي

Paxillus involutus ډيرعام دي.

مسموميت
Paxillus involutus ا ډول خام د د. ډيری مختلف ډوله زهر لري او د بيالبيل توپيري عاليمو المل کيدی شي
وي يا د پاخه ش. ساعتونه وروسته استفراغ، اسهال او د نس درد رامين#ته کيدی شي 3-½مرخيړو خوړلو �خه 

نې حجرو او په مکرر ډول خوړلو وروسته، جدي مسموميت رامين#ته کيږي چې پايله يې د ويدا مرخيړي *رم 
.پ(تور*و زيامن کيدو په صورت کې راو#ي

پر مرستاد: عکس

په ناروې کې زهري مرخيړي 

پيدا  د خوړلو وړ مرخيړي، نه خوړل کيدونکي مرخيړي او زهري مرخيړي �ول په #ن5لونو کې
تيروتنې  د ناروې #ينې ډيری زهري مرخيړي په نورو هيوادونو کې سهوآ يا د. کيږي او وده کوي

نو د  که چيرې د مسموميت شک پيدا شي. له مخې د خوړلو وړ ورته مرخيړي *Dل کيدی شي
.ناروې د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز سره اړيکه ونيسئ

:د مرخيړو د را ولو په اړه غوره مشوره

ډاډه ياست، %100يوازې هغه مرخيړي وخورئ چې تاسې ور�خه •

حتی زهري مرخيړي هم شايد (ه! هي�کله نا اشنا مرخيړي مه �ک% يا مه تجربه کوئ•
.خوند ولري

د مرخيړو په اړه تازه او ور#ني معلومات وکاروئ،•

.هرډول چينجن شوي يا خوسا او خراب شوي مرخيړي ليرې وغور#وئ•

د ناروې د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز
)ساعتونه – 24( 00 13 59 22 :تليفون
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