
Felhívás - gyilkos galócák az erdeinkben

Írta: Gábor Emese

Gombaszedők vigyázzanak: gyilkos galóca veszély! 
  

  

Mi, akik Budakeszin ?Budapest zöld tüdejében?, a Budai hegység erdők övezte szívében élünk,
lépten-nyomon rábukkanhatunk a legveszélyesebb gombára. 

      

  

Mivel Budakeszin és környékén sajnos nincs gombavizsgáló hely, ezért az itt élők és az itt
kirándulók fokozottan ki vannak téve a mérgezés veszélyeinek! 
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Sajnos az iskolai biológia oktatásban nem kapunk elég információt a gombákról, ezért sokan
egyáltalán nem ismerik a rettegett gyilkos galócát sem, pedig gyermekeink védelmében
életmentő lenne ha kötelező jellegű volna ennek a fajnak a biztos felismerése. 

  

Van, aki azt hiszi, azonos a piros ?fehér pettyes? kalapú légyölő galócával, de ez tévedés!

A gyilkos galóca kalapja leggyakrabban olajzöld, de lehet hófehér, barnászöld és néha egész
sárgásbarna is. Óvakodjunk tehát a zöldes kalapú és fehér lemezű gombáktól is, hiszen sokan,
szép karcsú megjelenése, fényes kalapja miatt szedik le - tévedésből. Fiatalon egy ?tojásból?
(teljes burok) fejlődik, ki, ilyenkor pöfetegnek nézhetik. 

  

  

Kalapján nincsenek ?pettyek? (burokmaradványok) egészen sima, fényes, sugarasan szálas. 

  

Lemezei sűrűn állóak, fehérek.

  

Tönkje sokszor kígyóbőrszerűen mintázott.

  

Gallérja lecsüngő, néha hiányzik (letörli egy fűszál stb.). 

  

Bocskora van, de a gyanútlan gombaszedő nem tudja, hogy ha nem látható, akkor a földben
kellene keresni.
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   A mérgezés:
  

Már az is baj, ha megfogjuk és utána uzsonnázunk, vagy olyan késsel vágjuk, amellyel később
más gombát vagy ételt vágunk. Egy-egy letört darab is halált okozhat, amely véletlenül más
ételhez tapad.  Egyetlen gomba elfogyasztása, akár egy egész család halálát is okozhatja. Ez a
gyilkos gomba: 24-26 féle, egyenként is mérgező anyagot tartalmaz. A tévhitekkel ellentétben
leforrázva is mérgező marad, hiszen csak a hőre bomló mérgek tűnnek el a forrázástól, a többi
mérgező marad. Sajnos, hogy még alattomosabb legyen, a mérgezés lefolyása is kritikus: csak
6-48 óra lappangási idő múltán jelentkeznek az akkorra már visszafordíthatatlan tünetek, mint a
kolerikus hányás, a vérkeringés összeomlása, eszméletvesztés és halál. A véletlen túlélők is
olyan súlyos károsodásokat szenvednek, hogy már csak félemberek maradhatnak az
idegrendszeri, sejt, máj, vese és egyéb károsodásokat követően. 

Nem elég a gyilkos galócát ismernünk, sok más kinézetű erősen mérgező gomba létezik még! 
Óvatosan gyűjtsük tehát a gombákat, és mindig vizsgáltassuk meg hivatalos gombavizsgáló
szakellenőrrel! Mindig ?egész? (teljes tönkkel, kalappal együtt) gombákat gyűjtsünk, és
fajonként elkülönítve helyezzük el kosarunkba - soha ne zacskóba!
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Gyilkos galóca (Amanita phalloides)

  

- szöveg és kép: Gábor Emese
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