
 

Lista iuper ilor otrăvitoare di  pădurile Ro â iei  

 

Ciuper a al ă, Șa pi io ul sulfuros (Agaricus 

xanthodermus) 

Toxicitate: grav gastrointestinal. Ate ție, poate 
fi confundat cu ciupercile comestibile: ciuperca 

de ălegar șa pi io , iuper a de câmp 

șa pi io ul oilor , iuper a de pădure. Buretele 

se poate găsi pe sol al aros, ogat î  
nutrimente, în grupuri sau cercuri, pe sub foioase 

și î  pădure de amestec, precum prin iarba de pe 

pășu i, pajiști, grădi i, su  tufișuri, de la â pie 
pâ ă la u te, di  iu ie pâ ă o to rie. 

 

 

Buretele viperei (Amanita phalloides)  

Toxicitate: Letal! Responsabil pentru majoritatea 

i toxi ațiilor letale. Ate ție, se poate o fu da u 
o esti ilele: urete do es , urete de lă âie, 
iuper ă fără i el, iuper ă de ălegar 
șa pi io , iuper a de â p (șampinionul 

oilor , iuper ă de pădure, vi eți ă (hulu iță , 

vi eți ă u suroasă, vi eți ă pestriță hulu iță 
verde). A est urete se poate găsi di  ai-iunie 

pâ ă î  o to rie, ai ales î  păduri de foioase 
sub stejari, fagi, mesteceni, mai rar în cele de 

conifere, sub molizi, brazi, pini, âteodată şi în 

livezi. 

 

 

 

 



 

Buretele dracului (Boletus satanas) 

Toxicitate: Disconfort gastrointestinal major. Simptomele 

predo i a te su t de atură gastroi testi ală. Ate ție, se 
poate confunda cu comestibilele: â ătar ă țigă eas ă 
hri  ără iziu  și uretele vrăjitoarei itar ă grasă . Acest 

urete hri  este răspâ dit de-a lungul zonei temperate în 

Europa, rește pri  pășu i, tufișuri și î  poie ile di  păduri 

de foioase, preferă solurile calcaroase. Buretele  poate fi 

găsit adeseori î  zo ele ai ălduroase ale Mu ții Carpaților 
din mai-iu ie pâ ă septembrie-octombrie.  

 

 

Pâl ioară o dulată, urete de rouă fals (Clitocybe 

rivulosa) 

Toxi itate: Poate să fie letal! Ate ție, ușor de 
confundat u o esti ilul urete de rouă. Acest 

burete este o specie saprofită are rește î  grupuri 
cu multe exemplare și se poate găsi pri  lu i ișuri 
ier oase, pe pajiști și pășu i, la argi i de ogoare, 
de la â pie pâ ă la u te, di  iulie pâ ă î  
noiembrie. 

 

Corti ara de u te, pălăria e u ului (Cortinarius 

orellanus) 

Toxicitate: Letal! Su sta ța toxi ă este orela i a. 
Aceast este u a di  ele ai otrăvitoare iuper i 
u os ute, fii d a solut ortală hiar și î  azul 

consumului de numai 30 de grame. Buretele se 

dezvoltă su  fagi, stejari, alu i, iar î  sudul Europei, 
sub castani o esti ili, preferâ d ăldura şi 
lu i işurile pădurilor de foioase şi solurile mai acide. 

Poate apărea ti puriu, din august până la sfârșitul 
lui octombrie 



 

Ciuper a pieptă ușului (Entoloma sinuatum) 

Toxicitate: Grav gastrointestinal, rar hepatotoxic, 

neurotoxic. Ate ție, poate fi o fu dat ușor u 
uretele de ai i orete , ureți poru ei 
poru iță , s utul peptă așului, iuper ă de 
ălegar șa pi io , i orete ( orăriță). Buretele 

se poate găsi pe tere uri al aroase î  păduri 
foioase su  stejari și fagi, crescând în grupuri, în 

locuri umede. Apare din mai pâ ă î  o to rie-

noiembrie. 

 

 

Zbârciog gras (Gyromitra esculenta) 

Toxi itate: Provo ă alergii severe, o azio al letale! În trecut 

era o siderat o esti il, dar au apărut azuri de i toxi ații 
mortale. Ate ție, se poate o fu da ușor u o esti ilele: 
z âr iogul uriaș, itra epis opului, z âr iog țuguiat, z âr iog 
semiliber, zbârciog galben, zbârciog suplu, zbârciog de 

grădi ă . 

A est urete se poate găsi î  pădurile di  Ro â ia, ca una 

din primele specii de ciuperci deja din martie pâ ă î  iu ie, 
crescând solitar sau în grupuri pe soluri nisipoase în special 

pri  păduri de o ifere, ai ale su  pi i și lari e, adesea la 

margini de drum, sub vreascuri, zone defrișate. 

 

 

Burete ără iziu (Inocybe patrouillardii, sin. Inocybe 

erubescens) 

Toxicitate: Letal! Co ți e us ari ă î  doză extre  de are și 
poate fi o fu dat ușor u uretele lui Sf. Gheorghe (burete de 

ai , dar și u spe ii de șa pi io  au a șetă  sau hiar u 

văloasa țiga ilor sau uretele de rouă. Buretele ără iziu este, 

î preu ă u u ele alte spe ii de a est ge , u a di tre cele mai 



otrăvitoare iuper i u os ute, provo â d o i toxi ație adesea oară letală u viole te rize digestive și 
nervoase. Se poate găsi di  aprilie pâ ă î  oie rie î  păduri foioase ai ales su  fagi, dar și su  stejari 
sau tei, pri  par uri, âteodată hiar și î  livezi, ereu pe soluri al aroase sau el puți  eutre. Cele mai 

multe confuzii cu ciuperci comestibile se întâmplă atunci când uretele este î ă tâ ăr. 

 

 

Ghe ă de rad (Lepiota clypeolaria) 

Toxicitate: Ușor otrăvitor. Ea poate fi găsită pe sol 

î  grupuri, î  păduri de o ifere pe lâ gă razi și 
molizi, foarte rar sub fagi în cele foioase, de la 

â pie pâ ă la u te. Ti pul apariției este di  
iulie pâ ă î  o to rie-noiembrie. 

 

 

Aripi de înger (Pleurocybella porrigens) 

Toxi itate: Poate să fie letal! Co fuzie posi ilă u 

o esti ilul păstrăv de fag î  for ă al ă . 

A est urete este o spe ie saprofită are rește î  
grupuri u ulte exe plare pri  pădurile de 

o ifere pe ioturi și uște i î  putrefa ție, 
deseori și pe ră i ăzute și apoi a operite de 
pă â t, parazitâ d şi s oarța de o ifere. Crește 

de la câ pie pâ ă la u te, di  iulie-august pâ ă 
toamna târziu, chiar iarna, înainte de primul ger 

serios. 

 

Vi eți a o ilă (Russula nobilis) 

Toxicitate: Gastrointestinal.  Ate ție, poate fi 

co fu dat ușor u o hulu iță hulu ița  aurie , dar 
și u pâl ișoara u ului, vi eți ă sau s ru ia 
pădurii. Crește solitară sau î  grupuri mai mici, pe 

sol us at și preferat al aros, î  păduri de foioase și 



de păduri de amestec, de preferat sub fagi, de la â pie la u te, di  iulie pâ ă î  o to rie. 

Buretele ălărețului (Tricholoma equestre) 

Toxicitate: Foarte gustos, dar fatal în diverse o diții. 
Se poate confunda cu comestibila gheba ciobanului 

sau popinici. Buretele ălărețului este o iuper ă 
foarte gustoasă, dar poate fi, pentru anumite 

persoane alergice, sau ingerată î  porții ari grav 
pâ ă letal otrăvitoare. Se dezvoltă destul de des, 

res â d î  păduri de o ifere pe soluri acide sub pini, 

dar şi în cele foioase pe soluri calcaroase, (o varietate 

fiind legată de plopii tre urători , di  august-

septe rie pâ ă î  oie rie. 

 

 

Gâs ă tigrată, golu i ă otrăvitoare (Tricholoma 

tigrinum) 

Toxicitate gravă. Cauzează pro le e gastrointestinale 

puter i e. Ate ție, se poate o fu da ușor u 
o esti ila iuper a șoare elui. Buretele se dezvoltă pe 

soluri al aroase, u preferi ță î  regiu i o ta e, î  
păduri de foioase de fagi rare, dar şi în cele de conifere 

pri  lu i ișuri su  molizi, di  iu ie pâ ă în octombrie. 

 

 

Buretele cerbilor (Scleroderma citrinum) 

Toxi itate edie. Cauzează pro le e opri ia e și 
gastrointestinale. Ate ție, se poate o fu da u 
comestibilele trufe. Specia este una dintre cele mai 

răspâ dite. Crește solitară, uneori în grupuri, 

preferând solurile mai a ide și isipoase, î  spe ial 
aso iat pădurilor de amestec (foioase și conifere), dar 

şi pri  tur ării sau poieni. Perioada favorită de 
dezvoltare o are din iunie-iulie pâ ă î  oie rie.  

 



Meloșel, to ăgel (Ramaria formosa) 

Toxicitate: Destul de grav gastrointestinal.  Ate ție, 
poate fi o fu dat ușor u comestibila  laba ursului 

ar a țapului , dar și u ră ureaua opi ti i  sau 
buretele reț. Buretele se dezvoltă de la câmpie la 

munte, crescând izolat sau în grupuri, î  păduri de 
foioase pe sol al aros și u ed, de preferat sub fagi, 

din iulie-august pâ ă î  o to rie. 

 

 

Buri ul ăsli ului (Omphalotus olearius) 

Toxicitate: Grav gastrointestinal. Su sta ța toxi ă 
este illudina. Aceasta du e la greață și vărsături. 
Ciuper a este o fu dată el ai adesea cu 

găl iorul, deosebindu-se pri  faptul ă acesta nu are 

lame propriu-zise i doar iște pliuri. Acest burete 

este o spe ie saprofită are rește î  grupuri u 
ulte exe plare. După u  sugerează și u ele, 

buretele apare, cel mai des, pe trunchiurile de 

ăsli i sau castan. Se găsește la rădă i ile de 
castani comestibili, pre u  î  păduri de foioase 
us ate pe stejari și arpe i, apărâ d deseori pe sol 

(lemn îngropat, ce nu se poate distinge în cele mai 

multe cazuri), din iunie-iulie pâ ă î  septe rie. 

 

 

Ciuper ă răpată (Inocybe rimosa) 

Toxicitate: Letal! Co ți e us ari ă î  doză destul de 
mare. A est urete for ează i orize pe rădă i ile 

ar orilor. Se poate găsi foarte des, res â d, în 

grupuri, î  păduri de o ifere și de foioase, la argi i 
de dru , pri  par uri și livezi, î  zo e defrișate, di  
aprilie-mai pâ ă î  o to rie-noiembrie. Se o fu dă 
adesea cu ghebele 



 

Ciuper ă plâ gătoare (Hebeloma crustuliniforme) 

Toxicitate: Gastrointestinal. A eastă spe ie foarte 
răspâ dită e rește solitară sau î  er uri 

vrăjitorești pe sol a id, la argi ea pădurilor de 

foioase precum și de conifere, dar și prin câmpii 

ier oase, pâ ă î  zo ele o ta e, di  iulie pâ ă î  
noiembrie. 

 

 

 

Pieptă uș pri ăvărati  (Entoloma vernum) 

Toxicitate: grav gastrointestinal, rar hepatotoxic, 

neurotoxic. Ate ție, poate fi o fu dat ușor u iuper a 
șoare elui. Buretele rește solitar sau în grupuri mici, în 

păduri de amestec și de o ifere, mai rar pe pășu i î  
preajma unei păduri oreale, de la deal la munte, 

pri ăvara, di  artie pâ ă î  iu ie. 

 

 

Pălărie u igașă (Cortinarius rubellus) 

Toxicitate: Letal! Su sta ța toxi ă este orelanina. 

Denu ită î  popor pălărie u igașă este, î preu ă 
cu cortinara de munte precum și u  buretele 

viperei, u a di  ele ai otrăvitoare iuper i care se 

găses  î  pădurile oastre, fiind – hiar şi în cazul 

consumului de numai câteva grame - absolut 

ortală. Buretele se poate găsi pe tere uri acide și 
u ede, î  păduri de o ifere, î  grupuri, ai ales 
sub olizi şi pi i, u de pă â tul este a operit u 

uș hi, dar şi pri  tur ării. Apare di  august pâ ă î  
noiembrie. 



 

Burete de estea ă  (Cortinarius cinnamomeus) 

Toxicitate: Medie. Su sta ța toxi ă este orela i a î  doză 
i ă.  Buretele se dezvoltă pe terenuri acide și u ede, ai 

ales î  grupuri i i, î  păduri de foioase și tur ării, predilect 

sub mesteceni, pre u  şi î  pădurile de o ifere, mai ales 

su  olizi, u de pă â tul este a operit u uș hi. Apare, 
de la câmpie la munte, din iulie pâ ă î  o to rie-

noiembrie. 

 

Pâl ioară de fildeș, iuper a ădușelii (Clitocybe 

dealbata) 

Toxi itate: Poate să fie letal! Ate ție, se poate 
o fu da ușor  cu delicioasele i orete orăriță , 

buretele lui Sfântu Gheorghe (burete de mai), burete 

de rouă extre  de peri ulos, fii d ă se dezvoltă î  

a elași lo uri , urete el es . Este o iuper ă 
extre  de otrăvitoare. Spe ie saprofită, rește în 

grupuri u ulte exe plare și se poate găsi  prin 

lu i ișuri ier oase, pe pajiști și pășu i, de la câmpie 

pâ ă la u te, di  ai-iu ie pâ ă î  oie rie. 

 

Burete pri ăvărati  (Amanita verna) 

Toxicitate: Letal! Responsabil pentru 

ajoritatea i toxi ațiilor letale. Toxina este 

a a iti a. Ate ție, se poate o fu da ușor 
u iuper a fără i el, iuper a de â p 
șa pi io ul oilor , iuper a de ălegar 
șa pi io , iuper a de pădure, urete 

păros opi uță , buretele lui Sfântu 

Gheorghe (burete de mai). For ează 

i orize pe rădă i ile ar orilor și se poate 
găsi di  ai pâ ă î  septe rie ai ales î  
păduri foioase stejar, fag, asta , hiar și 
î  livezi și par uri, pe soluri al aroase. 

 



Mus ăriță, Buretele uștelor (Amanita 

uscaria și A a ita regalis) 

Toxicitate: Neurotoxic, halucinogen. 

Toxi ele su t us i ol și pre us i ol 
(acidul ibotenic), muscarina în doze mult 

mai mici. Acidul ibotenic are efecte 

neurotoxice. Muscimolul are efecte 

halucinogene şi provoa ă agitații 
puternice. I ițial răspâ dită î  regiu ile 

te perate și ordi e ale e isferei 
boreale, Amanita muscaria a fost 

ei te țio at răspâ dită și î  u ele 
regiu i di  e isfera sudi ă, deve i d 
astfel o spe ie os opolită. Este fre ve tă 
î  pădurile de o ifere, fii d extre  de ușor de re u os ut datorită pălăriei roșii-purpurii (cu un 

diametru de pana la 20 cm), cu puncte albe.  

 

Burete tomnatic (Amanita virosa) 

Toxicitate: Letal! Respo sa il pe tru ajoritatea i toxi ațiilor 
letale. Toxina este amanitina. Ate ție, se poate o fu da ușor 
cu o esti ilul u iuper a fără i el, iuper a de â p 
șa pi io ul oilor , iuper a de ălegar șa pi io , iuper a 

de pădure, urete păros opi uță , uretele lui Sfâ tu 
Gheorghe (burete de mai). 

A eastă spe ie este u ită î  popor urete to ati . Formează 
i orize pe rădă i ile ar orilor și se poate găsi di  iu ie pâ ă î  

octombrie-noiembrie î  păduri de foioase, î  pri ul râ d su  
fagi, u de pă â tul este a operit de uș hi. Ciuper a rește 
preferat pe soluri acide. 


