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1 NUODINGI GRYBAI 

Atėjęs ruduo atsinešė ir įvairiausių gėrybių krepšį. Ne tik sodo ir daržo gėrybėmis esame 
apdalinti – miške taip pat jų gausiai randame. Pačiame gėrybių piramidės viršuje stovi grybai, kurių 
ne vienas laukiame ištisus metus ir kuriais tik rudeniop galime paskanauti. O skanauti tikrai yra 
kuom, mat šiuo metu pasaulyje yra priskaičiuojama apie 100 000 grybų rūšių. Be abejo, toli gražu 
ne visus juos galima ragauti, nes kai kurie grybai yra itin nuodingi. Jei ne itin domitės grybais, retai 
vykstate grybauti, jums pravers šį tą sužinoti apie netinkamus grybus. Tad pasikalbėkime apie 
sveikatai kenksmingus. 

     Turbūt skaičiai gali sugluminti, tačiau Lietuvoje auga net 40 rūšių grybų, kurie yra nuodingi 
tik būdami žali1

1.1 Žalsvoji musmirė 

. Valgyti tokius grybus galima tik specialiai paruošus ir apdorojus. O štai net 20 
rūšių grybų sukelia apsinuodijimą, net jei jie būna tinkamai paruošti. Kaip žinia, mirtinai nuodingi 
grybai yra: 

 

 
 
 

 
 
Amanita phalloides 

Kepurėlė 7—10(15—20) cm skersmens, iš pradžių iškili, varpelio formos, vėliau paplokščia, 
lygi, kartais netoli pakraščių su baltomis plėvelėmis, lengvai nusilupančiais lopinėliais, žalia, 
gelsvai žalia, rusvai žalia, išblukusi gelsva, pilkšva ar net balkšva. Lakšteliai balti, tankūs, minkšti, 
laisvi. Kotas 5 —15 cm ilgio, 1 — 3 cm storio, į pagrindą storėjantis, baltas, pilkšvo, gelsvai žalsvo 
atspalvio, su skersiniais žalsvais dryželiais, su odišku, baltu, rievėtu, plačiu ir lengvai nukrintančiu 
rinkių, pagrindas gumbiškai sustorėjęs, apgaubtas žalsvai skiautėta, nepriaugusiais kraštais išnara. 
Trama balta, po luobele žalsva, minkšta, švelnaus skonio, malonaus kvapo. Sporos apvalios, 8—12 
x 7—11 u m. Auga liepos—spalio mėn. mišriuose ir lapuočių miškuose, kartais grupėmis. Lietuvoje 
randama visur, drėgnais metais daug dažnesnė. Mirtinai nuodinga, joje randama 12 nuodingų 
medžiagų (muskarino, amanitino, faloidino, falaino ir kt.), stipriai ardančių kepenis ir raudonuosius 
kraujo kūnelius. Labai panaši į žalios spalvos ūmėdes, o išblukusi į pievagrybius, dėl to 
grybautojams reikia būti labai atsargiems. Kai kuriose šalyse (pvz., Šveicarijoje, Prancūzijoje ir 
Vakarų Vokietijoje) apsinuodiję žalsvąja musmire ligoniai penicilinu ir silibininu jau išgydomi. 
Į žalsvąją musmirę labai panaši balta, smailakepurė musmirė (A. verna Fr.}, auganti nuo 
vidurvasario iki spalio mėn. spygliuočių miškuose, daugiausia eglynuose. Mirtinai nuodinga. 

1.2 Margoji musmirė 
 

 

 
 
 

 
 

Amanita pantherina 

                                                 
1 Nevirti 

Nevalgykit mūsų 

Grybas 1-3 Grybas 1-2 Grybas 1-1 

Grybas 1-5 Grybas 1-4 Grybas 1-6 
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Nevalgoma 

Vaisiakūniai stambūs. Kepurėlė 5—12 cm skersmens, jauna kūgiška, iškili, vėliau paplokščia, 
pilka, pilkai ruda, pilkai violetinė ar net žalsvai rusva, žvyneliai balti, pilki. Lakšteliai balti, platūs, 
tankūs, laisvi. Kotas 7 —15 cm ilgio, 1—2 cm storio, pagrindas gumbiškai sustorėjęs, apgaubtas 
balta, tvirtai priaugusia išnara, virš kurios dar nusidriekia 1—3 gležni, sutrūkinėję, plaušingi, maži 
rinkiai. Trama [A1]balta, mėsinga, nemalonaus kvapo. Sporos beveik apvalios, 10—12 x 7—8 u m. 
Auga birželio—spalio mėn. miškuose, retai parkuose, dažniausiai pavieniui. Labai nuodinga, kartais 
mirtinai. Lietuvos miškuose dažna. Smailiakepurė musmirė, Patujaro plaušabudė ir  

1.3 Nuodingasis nuosėdis.  
 

 

 
 

 
 
Cortinarius orellanus 

Vaisiakūniai vidutinio didumo. Kepurėlė 3—7 cm skersmens, jauna pusiau apvali, senesnė 
išsiplėtusi, paplokščia, su gūbreliu, mėsinga, sausa, plaušota, apšepusi smulkiais žvyneliais, geltonai 
raudona, oranžiškai ruda, ruda, rausvo atspalvio. Lakšteliai tamsiai rudi, raudonai rudi, stori, reti, 
platūs, priaugtiniai ar pusiau nuaugtiniai. Kotas 3—9 cm ilgio, 0,5—1,5 cm storio, jaunas plaušotas, 
gelsvas, senesnis rusvai geltonas, į pagrindą smailėjantis. Trama gelsva ar net rusva, nemalonaus 
kvapo, švelnaus skonio. Sporos elipsiškos, 8—12 x 5,5—7 u m. 
Auga rugpjūčio—spalio mėn. lapuočių miškuose, dažniausiai po ąžuolais, beržais, pasitaiko 
pušynuose. Labai nuodingas, nuodinga medžiaga orelaninas pažeidžia inkstus, kepenis. 
Apsinuodijimo požymiai pasireiškia po 3—14 dienų. 

Šių grybų derėtų vengti iš tolo, nes jie sukelia negrįžtamus pakitimus. Smailiakepurės ir 
žalsvosios musmirių sukelta intoksikacija beveik visuomet baigiasi mirtimi. Pastarojoje yra 
susikaupę daugiau kaip 10 skirtingų nuodingų medžiagų: falolyzinas, amavadinas, amanitinas, 
muskarinas, muskaronas, muscimolas, faloidinas, faloinas, falinas. Šios medžiagos nuodija kepenis, 
virškinimo traktą, naikina raudonuosius kraujo kūnelius. Apsinuodijimas priklauso ir nuo suvalgyto 
nuodingųjų grybų kiekio, ir nuo žmogaus sveikatos būklės dar prieš jį suvalgant. Be minėtųjų 
musmirių, reikia saugotis ir Patujaro plaušabudės, mat šis grybas labai panašus į pievagrybius. O 
štai Nuodingasis nuosėdis gamina nuodą orelaniną, kurio veikimas suvalgius pasireiškia tik po kelių 
dienų, savaičių ar net mėnesių. Jis mirtinai lėtai atlieka savo darbą – trikdo inkstų, kepenų veiklą, 
žmogui džiūsta lūpos, burnos gleivinė, gerklė, skauda pilvą, galvą, rankas ir kojas. O štai 
Paprastosios musmirės nuodai veikia į centrinę nervų sistemą: po kelių valandų išsiplečia vyzdžiai, 
žmogus vemia, viduriuoja, pasireiškia haliucinacijos. 

Grybas 1-9 Grybas 1-8 Grybas 1-7 
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1.4 Reikėtų paminėti 
Iš kitų nuodingų grybų verta paminėti Geltonąjį baltiką, Pilkalakštę 

plaušabudę, Stačiąją plaušabudę, Pilkąją meškutę, Paprastąją musmirę, 
Gelsvąją musmirę ir Rausvarudę musmirę. Šie grybai turi tokių 
nuodingų medžiagų, kaip muskarinas, cholinas, muskaronas, 
muscimolas. Mažiau nuodingi yra puokštinė kelmabudė, eglinė 
kūgiabudė, stambioji gijaubudė, geltonasis baltikas, nuodingasis 
pievagrybis, gleiviabudė, dryžuotasis baltikas. Šie grybai neretai būna 
panašūs į kitus – valgomus – grybus. 

     Tiesa, turbūt pasitaiko, jog, parsinešus iš miško grybų ir 
pasidarius sočią vakarienę, dažnai nepamatuojamas saikas ir grybų 
vienu kartu suvalgoma per daug. Tuomet po kelių valandų gali pakilti 
temperatūra, žmogus vemia, viduriuoja. Simptomai praeina po kelių 
dienų. Ypatingai virškinimo traktą dirgina piengrybiai ir ūmėdės. Šie 

grybai tikrai nėra nuodingi, tačiau dėl tam tikrų medžiagų gali sukelti nemalonių pojūčių. 
Atsiminkite, jog apsinuodijimą gali sukelti ir geri valgomi grybai, jei jie netinkamai apdoroti, 
valgomi sukirmiję, patižę, seni, mat juose susidaro kenksmingų amidų - aminų junginių. 

     Tad svarbiausia, norint būti sveikiems, yra nerinkti nežinomų grybų. Kai kurie nuodingi grybai 
būna panašūs į paprastus valgomus grybus, tad neapsigaukite! Jei abejojate – neimkite! Tačiau, jei 
parsinešę suvalgėte grybų, o po kelių valandų jums pasidarė bloga, ėmė pykinti, prasidėjo 
viduriavimas, pilvo, galūnių skausmai, išsiplėtė vyzdžiai, pakilo temperatūra – nieko nelaukite ir 
kuo skubiau važiuokite į artimiausią gydymo įstaigą, kad jums kuo skubiau būtų suteikta pirmoji 
pagalba, nes kiekviena sekundė tampa svarbi. 

Grybas 1-10 
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2 Dalykinė rodyklė 

Pilkalakštę plaušabudę, 5 
Gelsvąją musmirę, 5 
Margoji musmirė, 3 
Nuodingasis nuosėdis, 4 
Paprastąją musmirę, 5 
Pilkąją meškutę, 5 
Stačiąją plaušabudę, 5 
Žalsvoji musmirė, 3 
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5 Reikalavimai: 

Pasirinkti temą, gryno teksto puslapių skaičius nuo 3 iki 7 
Paraštės: virš, - 1,5cm, apač. - 1,5cm, kair. - 3cm, deš. - 1cm 
Šriftas – Times New Roman, dydis – 12pt 
Titulinio lapo: Antraštė-Times New Roman, 20pt, paryškintas, 
autorius- Times New Roman, 10pt, tema- Times New Roman, 26pt paryškintas, 
apačioje miestas ir data - Times New Roman, 14pt paryškinta 
Pastraipos. Tarpai tarp pastraipų: prieš ir po 6pt,  
pirmos eilutės atitraukimas iš kairės - 0,5cm. 
lygiuotė - abipusė (netaikomas tituliniam puslapiui) 
Įterpti ir taisyklingai išdėstyti paveikslėlius (būtinai suglaudinti) 
Sudaryti tinkamą dokumento struktūrą 
Formatuoti antraštes (pritaikyti naujus savo stilius) 
Pritaikyti antraštėms automatinį numeravimą 
Įterpti turinį 
Padaryti dalykinę rodyklę (atskirame lape) 
Padaryti iliustracijų sąrašą (atskirame lape) 
Įterpti komentarus (3) (matosi Rodymas/ženklinimas) ir išnašas (5) 
Įterpti Automatines figūras ir tekstą į juos ir nustatyti atitinkamai tvarką (savo 
nuožiūra) 
Apatiniam kolontitule (poraštėje): kairėje pavardė vardas grupė, dešinėje psl. numeris 
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