Lista iuper ilor o esti ile di pădurile Ro â iei
Șa pi io
augustus)

de pădure sau

iuper ă de pădure

Agaricus

Foarte gustos. Buretele apare pe un sol bogat în humus, în
păduri de o ifere, pe lâ gă pi i, razi și molizi, de asemenea în
pădurile de a este . Spe ia rește î pri ul râ d solitară,
âteodată și î grupuri i i de două la trei exe plare, de la
â pie pâ ă la u te, di iu ie-iulie pâ ă î septe rieoctombrie.

Șa pi io de pădure, iuper ă de pădure Agaricus
silvaticus)
Foarte gustos. Buretele se poate găsi î păduri de
conifere, adesea la marginea lor, crescând în grupuri cu
numeroase exemplare, de preferat sub molizi, de la
â pie pâ ă la u te, di
ai pâ ă î o to rie.

Burete do es sau oușoare. Foarte des și
(Amanita caesarea)

răiță

Foarte gustos. Buretele se poate găsi î pădurile vechi de
foioase su stejari și fagi, mai rar, în cele de conifere pe
lâ gă olizi și pini, dezvoltându-se numai în locuri calde, în
spe ial pe soluri isipoase și bazice, din iunie pâ ă
septembrie-octombrie. O confunzie cu alte specii de genul
A a ita este de fapt i posi ilă, da ă se ia î o siderare,
ă la elele, pi iorul și i elul răiței su t gal e e, pe â d la

toate celelalte albe sau alburii. Totuși, a ual se otrăves sute de persoane. O posi ilă o fuzie fii d u
uretele uștelor sau us ăriță, buretele viperei u pălărie ai gal e -verzuie.

Ciuper ă fără i el Amanita vaginata)
Destul de gustos. Ciuperca este destul de răspâ dită și se
poate găsi crescând solitar sau în grupuri mici pe fiecare
sol î păduri de foioase a olo ai ales su stejari
precum şi î ar oretele de conifere, din iunie pâ ă î
octombrie-noiembrie. Ciuper a fără i el nu are bulb sau
a șetă i el , astfel ă nu poate fi confu dată u cele
otrăvitoare.

Ghe ă de vară Armillaria tabescens)
Foarte gustos. A est urete este o spe ie saprofită, dar î
pri ul râ d parazitară are rește î tufe u ulte
exe plare, pri păduri de foioase, dar şi prin parcuri sau
grădi i, pe tru chiuri aflate î putrefa ție ori pe rădă i ile
de arbori, ai ales pe ele de stejari și asta i o esti ili,
provo â d putregaiul rădă i ilor. Spe ia se dezvoltă, de la
câmpie la deal, di iulie pâ ă î oie rie.

Hri ară iu, hri pu ios, hri

egru sau

â ătar ă Boletus aereus)

Foarte gustos. Buretele rește solitar sau în grupuri mici, numai în
păduri ălduroase de foioase, î pri ul râ d su stejari şi pe sub fagi
sau arpe i, fii d găsit hiar și pri par uri sau i itire sub arborii lui
preferați, din mai-iu ie pâ ă î o to rie.

Buretele vrăjitoarei,
luridus)

itar ă grasă, pitar ă Boletus

Foarte gustos.
Buretele se dezvoltă pe tere uri
calcaroase, i iodată a ide, res â d de la deal la munte,
î ge eral solitară, u predile ție î păduri de foioase cu
fagi, este e i și stejari și ult ai rar î păduri de
conifere, din iunie-iulie pâ ă î oie rie.

Burete de mai, Buretele lui Sf. Gheorghe (Calocybe
gambosa)
Gustos. Se poate o fu da u ureții otrăvitori
pre u iuper a pieptă așului sau uretele
ără iziu. Creşte pri pajiști și pășu i de u te,
tufișuri, par uri, liziere și lu i ișuri ai rar î păduri
de conifere). Apare timpuriu, u i di ă și u ele,
(ziua lui Sfântul Gheorghe = 23 aprilie), din aprilie
pâ ă iu ie ai rar pâ ă î septe rie, hiar
octombrie).

Băluș ă purpurie Chroogomphus rutilus)
Gustos. Fre ve tă este confuzia cu periculosul burete
porcesc. Ciuperca se dezvoltă solitară, deseori și î
grupuri i i, pri păduri de o ifere, des pe uș hi și
u preferi ță pe lâ gă pi i, deseori la argi i și ărări
de pădure, de la â pie la munte, începând în iulieaugust pâ ă î oie rie.

Morăriță, i orete Clitopilus prunulus)
Foarte gustos. Foarte periculoasă este o fuzia u
ureți otrăvitori, hiar ortali, u ar fi pâl ioară de
fildeș, pâl ie eroasă foarte otrăvitoare), se dezvoltă
î a elași lo uri a uretele de ai, dar este ceva mai
i ă. Se poate găsi oriu de pe sol, res â d î
olo ii pri păduri de foioase pre u î ele de
o ifere, dar de ase e ea pe pajiști și zo e des hise
u iar ă. Buretele rește di iu ie-iulie pâ ă î
noiembrie, de la câmpie la munte.

Ciuper a uf iței, Corti aria uriașă
praestans)

Cortinarius

Foarte gustos. A est urete ușor de re u os ut
datorită ări ii evide te. Î stadiu tâ ăr poate fi
confu dat u iuper a otrăvitoare: văloasa aprei
la ele o ru roș ate, deve i d apoi rugi iu pâ ă
ru e, i ițial a operite de o orti ă violetă, ar e
șafro ie . Buretele rește solitar sau în grupuri mici,
pe soluri al aroase, î păduri de foioase, î spe ial
sub fagi, dar şi sub stejari sau aluni. Ti pul apariției
este din iunie-iulie pâ ă î o to rie-noiembrie.
Burete de toa ă, trâ
cornucopioides)

ița piti ilor Craterellus

Foarte gustos. A eastă spe ie, are for ează
i orize pe rădă i ile ar orilor, este foarte
răspâ dită și rește î grupuri, dezvoltâ du-se în
pri ul râ d î păduri de foioase ai ales su fagi ,
uneori î păduri ixte u o ifere, are se u ură de
soluri grele, al aroase, argiloase și foarte u ede.
Sezo ul i porta t al apariției este de la ijlo ul lu ii
septe rie pâ ă toa a târziu, î
oie riedecembrie, înainte de primul ger.

Scutul pieptă ușului,
clypeatum)

ureți de pru

Entoloma

Gustos. Poate fi confundat lesne cu letalul burete
ără iziu. Se re o a dă re u țarea privi d
ulegerea și i gerarea soiului pe tru î epători.
Spe ia este u ai u a pe tru spe ialiști u
u oști țe profunde. Buretele for ează icorize
pe rădă i ile ar orilor şi cresc în grupuri pe
terenuri ierboase su po i fru tiferi și ar uști di
fa ilia Rosa eae ireș, gutui, ăr, erișor de
iere, păr, pru pădu el, poru ar , de la â pie
la u te, pri ăvara, din aprilie pâ ă î iu ie-iulie.

Băluș a

olidului Gomphidius glutinosus)

Gustos. Fatală este o fuzia u ortalul burete
porcesc. Ciuperca rește solitar, deseori și î
grupuri, pri păduri de o ifere î spe ial pe uș hi
și u preferi ță pe lâ gă olizi tineri, deseori la
argi i și ărări de pădure, de la deal peste 00
la munte, începând î iulie pâ ă î oie rie.

Ghe ă de stejar Gymnopus fusipes)
Comestibil. A est urete este o spe ie saprofită,
dar î pri ul râ d parazitară are rește în u ăr
mare, în tufe cu multe exemplare, pe trunchiuri
aflate î putrefa ție, ori pe rădă i ile de stejar
foarte rar și de fagi , î păduri de foioase. Specia se
dezvoltă î zo ele de deal și de u te di iu ieiulie pâ ă î o to rie-noiembrie și î
o diții
li ati e favora ile, u ele exe plare persistă hiar
pâ ă î iar ă.

Găl ior fals,
aurantiaca)

urete

porto aliu

Hygrophoropsis

Comestibil. Buretele porto aliu poate fi u otrăvitorul
uri ul ăsli ului ori letalul urete por es . Acesta se
dezvoltă î păduri de o ifere sau ixte, pe soluri săra e,
a ide, pe lâ gă olizi și pi i, âteodată pe ioate. Soiul se
dezvoltă, res â d solitar, î prăștiat sau î grupuri, de la
câmpie la munte, din august pâ ă î oie rie-decembrie.

Gheba ciobanilor, popinici (Kuehneromyces
mutabilis)
Foarte gustos. Poate fi o fu dat ușor u
buretele letal ghe ă de rad. Acest burete este
o spe ie saprofită are rește î grupuri u
ulte exe plare, î pri ul râ d î păduri de
foioase pe cioate și ușteni de stejari și fagi î
putrefa ție, ocazional la peste 700 m altitudine.
Perioada favorită de dezvoltare este din aprilie
pâ ă î oie rie, dar î a i u ier i lâ de, pe
tot parcursul anului.

Lăptu ă eagră Lactarius lignyotus)
Gustos. U ul di puți ii ureți o esti ili u lapte al .
A est urete for ează i orize pe rădă i ile ar orilor.
Buretele rește solitar, dar și î grupuri i i, î păduri de
conifere, u ai su
olizi ătrâ i, printre afini, din iulie
pâ ă o to rie. Nu se găseşte la câmpie.

Lăptu ă dul e sau vi eți ă
volemus)

u lapte Lactarius

Comestibil. U ul di puți ii ureți o esti ili u
lapte
al
dul eag
și
foarte
gustos.
Buretele rește solitar, dar și î grupuri, î păduri
de conifere, ai ales su pi i și olizi, dar şi în cele
de amestec pe lâ gă fagi și stejari, di iulie pâ ă
octombrie.

Burete ălugăres Leccinum scabrum)
Foarte gustos. Buretele nu poate fi confundat cu ciuperci
e o esti ile sau hiar otrăvitoare, i u ai u spe ii
aproape înrudite. Buretele se dezvoltă î totdeau a în
pădurile de şleau pe su
este e i, tei, chiar prin
laști i, solitar sau î grupuri i i, di iu ie pâ ă
octombrie.

Ni orete violet,
(Lepista nuda)

i orete vâ ăt, iuper ă

ov

Destul de gustos. Se poate confunda cu văloasa
caprei are, ate ție, este otrăvitoare. Acest soi
saprofit, de u it î popor iuper ă ov, rește
în grupuri cu multe exemplare. Se poate găsi î
păduri de foioase, dar şi de a este u conifere,
pri lu i ișuri ier oase, grădi i, livezi sau
par uri, de la â pie pâ ă la
u te, di
septembrie pâ ă î oie rie-decembrie.

Na ă de pădure Macrolepiota mastoidea)
Foarte gustos. Se poate o fu da u văloasa aprei
are, ate ție, este otrăvitoare.
Ciuperca poate fi găsită pe sol us at, săra î
proprietăți utritive î păduri de foioase lu i oase
și lu i ișuri su
arpe i, fagi și stejari, dar de
ase e ea î lo uri ier oase, pri pajiști de ie upăr
și livezi, res â d solitar, î er uri sau grupuri mici,
din iunie-iulie pâ ă î o to rie-noiembrie.

Burete de rouă Marasmius oreades)
Foarte gustos. Ușor de confundat cu letalele
pâl ioara de fildeș și pâl ioara o dulată.
Buretele se poate găsi pe soluri de preferi ță
nisipoase la margine de păduri, de-a lungul
dru urilor de țară, el ai ult î zo e ier oase, pe
pajiști, pri lu i ișuri, deseori pri grădi i și par uri,
de la deal pâ ă la u te, di
ai pâ ă î o to rienoiembrie.

Zbârciog suplu (Morchella elata)
Foarte gustos. A nu se confunda cu otrăvitorul zgârciog
uriaș. Creşte î grupuri i i sau solitar, apărâ d î
păduri de o ifere, pe sub olizi și pi i, sau la marginea
acestora. For ează i orize pe rădă i ile ar orilor, dar
și pe ru eguș. Buretele se poate găsi di
artie pâ ă la
începutul lunii iunie.

Z âr iog de stepă Morchella steppicola)
Foarte gustos. A nu se co fu da u otrăvitorul zgâr iog
uriaș. Se găsește î zo ele de stepă pe tere des his, î ele
cu plantații viti ole eglijate, pri tufișuri, pe rumeguș, pe sol
nisipos sau argilos. Di
artie pâ ă la sfârșitul lui ai.

Burete cornet (Pleurotus cornucopiae)
Foarte gustos. Se poate confunda cu specia otrăvitoare
u ită aripi de înger (de uloare ai î hisă). Specia
este u parazit are ăpădește u ai ar ori ol avi sau
slă iți, î principal plopi și ul i, efii d î să u dău ător
al lemnului. Buretele se dezvoltă în buchete cu punct de
i serție o u , ai ales î păduri aturale aluviale sau
de foioase, prin pla tații de plop și par uri. Apariția
ureților estee di
ai pâ ă î o to rie.

La a ursului, iuper ă aurie de oral Ramaria aurea)
Gustos. Poate fi ușor o fu dată u otrăvitorul eloșel sau
to ăgel. Buretele se dezvoltă î regiu i o ta e î păduri de
conifere pe soluri al aroase și u ede, di iulie-august pâ ă î
noiembrie.

Vi eți a io a ului Russula claroflava)
Gustos. Buretele se dezvoltă în grupuri de mai multe
exemplare, aproape mereu sub meste e i, rar și su plopi,
numai în zone umede, preferat în bahne sau tur ării. Acesta
se găsește di iulie pâ ă î o to rie.

Vi eți ă u suroasă Russula heterophylla)
Foarte gustos. Poate fi confundat cu buretele viperei sau
u uretele ălărețului, spe ii otrăvitoare. Ciuper a se
poate găsi î prăștiată î lo uri lu i oase și ălduroase î
păduri foioase, o azio al și î acelea de amestec, sub
stejari, fagi și frasi i, dezvoltâ du-se de la deal la munte
din începutul lui iunie pâ ă la sfârșitul lui o tombrie.

S ru

ia pădurii Russula xerampelina)

Gustos. Ciuper a se poate găsi oriunde, solitară sau î
grupuri mai mici, prin lu i ișuri, î păduri de o ifere,
dar şi în cele de foioase, de la câmpie la munte, din
iu ie pâ ă î o to rie-noiembrie.

Crețuș ă Sparassis laminosa)
Foarte gustos. Se poate o fu da uşor u uretele otrăvitor
eloșel to ăgel . Creasta o oșului sau rețuș ă este o
iuper ă parazitară are ata ă rădă i ile ar orilor. Se dezvoltă
î păduri de foioase î spe ial su stejari, dar și su fagi, di
august pâ ă î o to rie-noiembrie. Spe ia rește pe toate
conti e tele î afară de A tar ti a). Aceste ciuperci nu se
găses foarte des, dar apar ereu pe a elași lo .

Untoasa cu inel, hribul zadei, burete elegant (Suillus
grevillei)
Foarte gustos. Buretele se găsește pri păduri de o ifere
sau de amestec sub larice, în grupuri lineare sau în buchete,
în apropierea pomului simbiont, din mai-iu ie pâ ă î
octombrie-noiembrie.

Pitoaș ă lipi ioasă sau e ușărese Suillus viscidus)
Gustos. A estă iuper ă u este î tâl ită foarte des și se
găsește aproape numai pe sol calcaros, crescând în
grupuri ai i i pri păduri de o ifere sau ixte su
larice, preferâ d zo ele alpi e pâ ă su alpi e, di iulie
pâ ă î o to rie.

Ciuper ă roșie de
rutilans)

rad, roș ova e

Tricholomopsis

Comestibil. Bureții res solitar, î prăștiat sau î grupuri
i i, î păduri de o ifere pe sau pe lâ gă ușteni de brazi,
molizi sau pini, la munte, di iu ie pâ ă î oie rie.

Zbârciog corcit (Verpa conica)
Gustos. Se poate o fu da ușor u zbârciogul gras, care,
ate ție, este otrăvitor. Buretele se dezvoltă di aprilie pâ ă î
mai-iunie, crescând solitar sau în grupuri mici prin lunci, de
ase e ea î par uri, grădi i, poie i, pri tufișuri, la argi i de
pădure și pe alurile de râuri, pâraie și iazuri.

Buretele de stejar (Xerocomellus rubellus)
Gustos. Buretele se dezvoltă aproape ereu î grupuri, î
pădurile de foioase, pri lu i ișuri ier oase pe lâ gă stejari,
âteodată și tei, hiar și î par uri, î epâ d î iu ie pâ ă în
octombrie-noiembrie.

Ciuper ă de â p, șa pi io ul oilor,
(Agaricus arvensis)

iuper ă de

ra iște

Foarte gustos. Se poate o fu da ușor u otrăvitoarea iuper a
al ă șa pi io sulfuros , a ărei ar e este olorată ereu
gal e , irosi d a iod, fe ol sau er eală. Buretele se poate găsi
la argi ea pădurile, î zo e u iar ă î altă, de la â pie pâ ă la
munte, din mai-iu ie pâ ă î o to rie.

Ciuper ă de pădure Agaricus silvicola sin. Psalliota
silvicola)
Foarte gustos. Se poate o fu da ușor u
otrăvitoarea iuper ă al ă șa pi io sulfuros , a
ărei ar e este olorată ereu gal e , irosi d a
iod, fe ol sau er eală. Poate fi găsitp ai ales pe
lâ gă fagi sau molizi, crescând solitar sau în grupuri
i i, de la â pie pâ ă la u te, di
ai pâ ă î
octombrie.

Burete de lă âie Amanita citrina)
Comestibil. Foarte peri uloasă și ușoară este o fuzia
cu spe iile otrăvitoare pre u buretele viperei, burete
pri ăvărati și urete to ati . Crește solitar în
păduri de o ifere, su
olizi și pi i, dar și î ele de
foioase pe lâ gă stejari sau fagi, ereu pe soluri acide,
din iulie-august pâ ă î o to rie-noiembrie.

Ghebe cu inel, ghebe tomnatice, halimas, ghebe de
miere (Armillaria mellea)
Foarte gustos. Ate ție la o fuzia u letala ghe ă de
rad și otrăvitoarea ghe ă pu ioasă. Soiul este denumit
î popor ghe e u i el, ghe e to ati e, hali aș,
ghebe de miere. Regional, opintici sau popenchi/popinci
de toa ă . Este o spe ie parazitară are rește î
u ăr are, î tufe u ulte exe plare, pe tru hiuri
aflate î putrefa ție, pri păduri de foioase, dar ai ales
în cele de conifere pe molizi. Spe ia se dezvoltă din
septembrie până î oie rie-decembrie.

Ure hea lui Iuda, urete de so , iuper ă de le
urechi de lemn (Auricularia auricula-judae)

,

Foarte interesant. A eastă iuper ă se dezvoltă în
pri ul râ d pe ar uști de so , dar şi pe lemn de
frasin, plop, arin, salcie, ulm, u sau estea ă ,
foarte rar hiar și pe molid. Deseori se poate întâlni
chiar și î par uri, în zone urbane. Saprofitic,
consumând lemn deja mort, ori parazitar, atacând
opa i vii ătrâ i sau slă iți, spe ia rește,
preferând umezeala, de la câmpie la munte pe tot
ti pul a ului, fii d u a di tre puți ele iuper i
are rezistă la o diții de iar ă.

Hrib, hri
edulis)

e ușiu,

urete do

es ,

â ătar ă (Boletus

Foarte gustos. Cei ai apre iaţi ureţi își au habitatul pe
suprafețe do i ate de ar ori de stejar, castan, estea ă ,
fag, dar şi pi , olid sau brad. Di iu ie pâ ă î oie rie,
după ploi a u de te.

Hrib de pin, hribul pinului (Boletus pinophilus)
Foarte gustos. Buretele rește î păduri și o ta e de
conifere nisipoase sub pini, mult mai rar în cele foioase sub
stejari, di iu ie pâ ă o to rie. Avâ d o ase ă are u
hribul, el est denumit hrib de pin, hribul pinului.

La a

âței, urete reț Clavulina coralloides)

Gustos. De u ită î popor şi rețișoară este o iuper ă
o esti ilă, saprofită, are rește pri păduri u roase și
u ede î spe ial pe lâ gă olizi respe tiv fagi, adesea pe
le
î putrefa ție, fii d î tâl it ai rar î apropiere de
stejari, carpeni, pini sau brazi. Este răspâ dită de la â pie
la munte, din iulie-august pâ ă î oie rie-decembrie.

Hrea ul pădurii Cortinarius varius)
Gustos. Se poate o fu da ușor u văloasa aprei, are,
ate ție, este otrăvitoare. Se dezvoltă î păduri și montane de
conifere pe soluri calcaroase, mai ales sub molizi, dar pe sub
razi și pi i, di iulie-august pâ ă î oie rie, fii d o spe ie
fre ve t î tâl ită.

Bru ișor, urete ru ișor Craterellus lutescens)
Foarte gustos. Ate ție, se poate o fu da ușor u pălaria
nebunului (cortinara de munte sau pălăria u igașă, ambele
fiind letale. A eastă spe ie este destul de răspâ dită,
crescând în grupuri mari, adesea în tufe cu multe
exemplare, dezvoltându-se pe soluri proaspete și u ede,
deseori i e as u să su iar ă și ier uri, î păduri
luminoase de foioase (mai ales sub fagi sau stejari) de la
â pie la u te. Sezo ul i porta t al apariției este
toamna, din septe rie pâ ă târziu î oie rie și, da ă
temperatura nu scade sub zero grade, pâ ă în decembrie.

Urechea porcului (Gomphus clavatus)
Foarte gustos. Acest soi, destul de răspâ dit, se găsește
dezvoltându-se de la deal pâ ă î regiu i o ta e,
numai pe sol calcaros, crescând adesea în tufe, formând
grupuri, î păduri de o ifere sau în cele de amestec,
mai ales sub fagi, brazi sau molizi. Sezonul este de la
mijlo ul lu ii august pâ ă î o to rie. Dar poate fi
găsit și toa a târziu, î oie rie, î ai te de pri ul
ger.

Pâl ie ru ată Laccaria laccata)
Gustos. Ate ție, se poate o fu da ușor u mortala
pâl ioară o dulată, ai des hisă, u la ele de se și fără
miros. A eastă spe ie foarte o u ă se dezvoltă î
od
ge eral pe soluri ai săra e î su sta țe utritive, î
grupuri numeroase - foarte rar și solitar, î lo uri u ede
și ră oroase di pădurile o ifere și de foioase, adesea pe
marginea drumurilor, pri pășu i și par uri, preferâ d
si ioza u rădă i ile de alu , ani
egru, estea ă
pitic, carpen, fag, larice, brad sau pin. Apare din iunie
pâ ă î oie rie.

Lăptu ă iute, iuțar Lactarius piperatus)
Comestibil, dar iute. Ciuperca rește î șiruri sau er uri
mari, preferind locuri u ede, î păduri de o ifere, mai ales
su pi i și olizi, pre u î ele foioase pe lâ gă fagi și
stejari, de la deal la u te, di iu ie pâ ă la sfârșitul lui
octombrie.

Găi a puiul de pădure, ias ă gal e ă Laetiporus)
Gustos. Buretele este u parazit are preferă ar ori foioși,
cu miez colorat, atacând rădă i ile și tru hiurile de
stejari, sal â i, săl ii și ar ori al ge ului Pru us. Buretele
rește în zona de câmpie și de munte, din iunie pâ ă
toa a târziu, u eori hiar și iar a.

Hrib negru (Leccinum variicolor)
Gustos. Buretele se dezvoltă u ai su
este e i, prin
laști i și bahne. Crește solitar sau î grupuri i i de -5
exe plare, di iu ie pâ ă la sfârșitul lui o to rie.

Tufă ițe Lyophyllum decastes)
Gustos. Ate ție, se poate o fu da ușor u otrăvitoarele
gheba de brad și iuper a pieptă așului. Cresc în tufe
foarte numeroase pe soluri cu mult humus și afâ ate î
păduri de foioase și de amestec, în lu i ișuri, de o i ei î
jurul trunchiurilor aflate în descompunere. Acest burete
apare de două ori pe a : ai î tâi î aprilie și ai, apoi,
î ă odată, di septe rie pâ ă oie rie-decembrie.

Parasol (Macrolepiota procera)
Foarte gustos, î spe ial pregătit a u ș ițel. Ate ție,
se poate o fu da ușor u otrăvitoarea ghebă de brad.
De u ită î popor parasol, pi iorul ăprioarei, urete
șerpes sau pălăria șarpelui este o specie de ciuperci
o esti ile saprofite. Ea se poate găsi oriu de î
păduri foioase și de o ifere, pri pășu i, tufișuri,
lo uri ier oase, hiar și la argi e de dru , preferând
soluri al aroase și sili oase, ai ales după o ploaie
puter i ă de vară, di iu ie pâ ă î o to rie.

Z âr iog țuguiat Morchella conica)
Foarte gustos. Ușor de o fu dat u zbârciogul gras care,
ate ție, este otrăvitor. Este iubitor de soluri acide, crescând în
grupuri mici sau solitar, apărâ d foarte des î păduri de
o ifere pe lâ gă olizi și pi i, pe soluri vătă ate de defrișări
sau arsuri vechi. Se poate găsi di aprilie pâ ă la î eputul lui
iunie.

Z âr iog gal e , iu iuleț Morchella esculenta)
Foarte gustos. Ușor de o fu dat u z âr iogul gras are,
ate ție, este otrăvitor. Acest burete reşte în grupuri mici
sau solitar și se poate găsi î păduri de foioase mai ales
sub frasini, ulmi, plopi și sal â i, adesea pri tufișuri sau
lunci ierboase, la margine de drum, dar şi pe su
vreascuri, de la sfârșitul lui artie pâ ă la începutul lui
iulie.

Z âr iog de grădi ă Morchella tridentina)
Foarte gustos. Ușor de o fu dat u z âr iogul gras are,
ate ție, este otrăvitor. A est urete rește în grupuri mici
sau solitar, for ează i orize pe rădă inile arborilor,
aplicând ambele roluri în diferite stadii ale dezvoltării sale.
Spe ia se poate găsi î pri grădi i, urți, de-a lungul
ărărilor, pri lu i ișuri î păduri de foioase deja de la
sfârșitul lui artie pâ ă la î eputul lui iu ie.

Păstrav de fag, urete
(Pleurotus ostreatus)

egru, păstrag, păstrăvul

erului

Foarte gustos. Ușor de o fu dat u aripi de î ger (de culoare mai
î hisă) are, ate ție, este otrăvitor. Specia este un parazit care
ăpădește u ai ar orii ol avi sau slă iți, î pri ul râ d fagi,
mai rar brazi, molizi sau pini. Soiul se dezvoltă în buchete cu
pu t de i serție o u , î păduri aturale de foioase și de
o ifere pe tru hiuri de ar ori sau pe le
ort. Apariția
pri ipală a a estor ureți este di septe rie pâ ă î de e rie,
dar ei res și iar a, da ă vre ea u este prea geroasă.

Bureți iepurești Polyporus umbellatus)
Aproape gustos. Bureții iepurești su t de o su at u ai î
stadiu tâ ăr, pe tru ă la maturitate devi fi roși şi au u gust
eplă ut, amar. Se dezvoltă î grupuri u multe exemplare, mai
ales pe ioturi de stejar și fag. Apare din iunie-iulie pâ ă î
noiembrie.

Ră urea, opi ti i,
(Ramaria botrytis)

urete

reț,

reasta

o oșului

Foarte gustos. Ușor de o fu dat u eloșel to ăgel
are, ate ție, este otrăvitor. Buretele se dezvoltă î
regiuni montane pe soluri calcaroase, crescând izolat în
jurul ar orilor, î păduri de foioase și de amestec, din
iunie-iulie pâ ă î o to rie.

Pâi ișoară Russula alutacea)
Gustos. A eastă iuper ă se poate găsi pe sol calcaros,
izolată sau î grupuri ai i i, î păduri foioase, î spe ial
su fagi și stejari. Buretele se dezvoltă di iunie-iulie pâ ă î
octombrie și rește de la â pie pâ ă la u ți.

Vi eți a poru

eilor, Poru

el Russula cyanoxantha)

Gustos. Există posi ilitatea de a fi o fu dată u ortal
buretele al viperei, acesta având î să volva și a șeta
perfect vizibile. Se dezvoltă în grupuri mai mici, în păduri de
foioase și de o ifere, pri lu i ișuri, pe pajiști, de la
câmpie la munte, din mai-iu ie pâ ă în octombrienoiembrie.

Pâi ișoara u ului, azi ioară, ităr i Russula integra)
Gustos. Peri uloasă ar fi o fuzia u buretele ălărețului
care poate cauza o ra do ioliză afe țiu e us ulară rară,
severă . A est urete se dezvoltă pe soluri calcaroase,
proaspete și u ede, adesea î grupuri ai ari, î păduri
de o ifere, preferat su
olizi și pi i, rar î iar ă sau prin
râ guri. Buretele rește de la câmpie la munte, din iunieiulie pâ ă î o to rie.

Vi eți ă Russula vesca)
Gustos. Ușor de o fu dat u vi eți a fo ului are,
ate ție, este otrăvitoare. Se poate găsi pe sol, izolată
sau î grupuri ai i i, î păduri foioase și o ifere,
deseori și pe argi ile acestora. Se dezvoltă di
ai
pâ ă î o to rie, la câmpie, mai rar î
u ți.

Buretele uliului, por a , iuper ă de pâi e Sarcodon
imbricatus)
Foarte gustos. Ciuper a este u os ută î popor su
numele buretele uliului, por a sau iuper ă de pâi e. Se
dezvoltă î grupuri deseori exe plarele su t î gră ădite
u ul î altul , î păduri de o ifere, pe tere uri us ate și
nisipoase di iu ie pâ ă î oie rie. For ează i orize
pe rădă i ile ar orilor.

Pitoaș ă u pi ior gol Suillus cavipes)
Destul de gustos. Buretele este de u it î popor pitoaș ă u
picior gol. Apare numai sub larice, tinde spre solurile acide,
evitându-le pe cele calcaroase. Crește î grupuri de tufe, rar
solitar, pri păduri de o ifere sau de amestec, de la câmpie la
u te, di iulie pâ ă î o to brie.

Turta va ii, vă uțe Suillus luteus)
Gustos. Se dezvoltă foarte des î grupuri ari și er uri, pe
soluri isipoase săra e, î păduri de o ifere rare, la argi ea
acestora, pe su pi i, hiar și î pla taţii de molizi tineri, din
iu ie pâ ă î octombrie-noiembrie.

Bureți poru
columbetta)

ei, poru

iță, poru

ițe

Tricholoma

Gustos. Peri uloasă este o fuzia u ureții otrăvitori hiar
letali, î spe ial î stadiul de ti erețe al dezvoltării lor,
precum: urete pri ăvărati , ciuperca pieptă ușului,
urete ără iziu. Se dezvoltă pe sol isipos, i iodată pe
u ul al aros, î păduri de foioase u preferi ță su stejari,
și este e i, ai rar î ele de o ifere, pri lu i ișuri, la
argi i de pădure și de dru , res â d î grupuri ari, din
iu ie pâ ă î oie rie-decembrie.

Trufă eagră și trufă de vară Tuber magnatum
și Tuber ela osporu )
Foarte gustos. Din pricina difi ultății î găsirea
lor su t u ite și „dia a tele pă â tului”,
fiind foarte scumpe. Trufele se dezvoltă pe
rădă i ile u or specii de arbori cum ar fi: stejar,
alu , pi , fag, dar și pe rădă i ile altor spe ii de
ar ori u are for ează, pri si ioză, orga e
spe ifi e u ite i orize di li a grea ă
mykes - iuper ă și rhiza - rădă i ă . Planta
aflată î si ioză u trufa îi o feră a esteia
gustul, irosul și uloarea spe ifi ă. For a se
datorează parti ularității tere ului, î fu ție de
moliciunea
acestuia.
Prin
intermediul
micorizelor are loc schimbul de elemente
utritive di tre ar ore și iuper ă. Trufele sunt considerate alimente de lux, fiind folosite la prepararea
elor ai rafi ate rețete, î ele ai extravaga te restaura te. Acestea au forma unui tubercul de
artof, rotu dă sau ovoidă, u protu era țe sau ir u voluțiu i ari de for ă poligo ală. Î
o parație u elelalte spe ii de iuper i o esti ile, trufele u au pălărie și i i pi ior. Se pot găsi u
ajutorul âi ilor dresaţi spe ial.

Burete păros, opi uță Volvariella bombycina)
Gustos. Ate ție, buretele poate fi confundat cu speciile mortale:
urete pri ăvărati , urete to ati sau buretele viperei (toate trei
u a șetă și ul . Este o spe ie saprofită, u prea fre ve tă, care
rește izolată, pe cioate și uște i de foioase î putrefa ție, î zo a de
â pie și de u te, di iu ie-iulie pâ ă toa a târziu.

Hrib murg (Imleria badia)
Foarte gustos. A est urete oa itează, fii d u si io t,
for â d i orize pe rădă i ile de molizi, larice, fagi, stejari
și, î zo e ai alde, su castani comestibili. Hribul se
dezvoltă u ai î păduri montane de conifere, foarte rar în
cele foioase, începând cu luna iunie. Sezonul principal este
î să de la ijlo ul lu ii septe rie pâ ă toa a târziu, î
noiembrie, înainte de primul ger.

Șa pi io , iuper ă de
(Agaricus campestris)

ălegar,

iuper ă de gu oi

Foarte gustos. Se poate o fu da u otrăvitoarea iuper ă
al ă șa pi io sulfuros a ărei ar e este olorată ereu
gal e , irosi d a iod, fe ol sau er eală. În întreaga lume
există ai ult de 00 de soiuri, iar î Europa se găses
aproximativ 60 de spe ii. Se găsește di a u de ță pe
târlele stânelor.

Cuc (cuci), plopenchi (Amanita rubescens)
Gustos. Ușor de o fu dat u uretele pestriț sau uretele
panterei are, ate ție, este otrăvitor. Acest soi se poate găsi
pe fie are sol î păduri foioase și de o ifere, âteodată
hiar pri par uri sau grădi i, di
ai pâ ă î o to rienoiembrie.

Mâ ătar ă țigă eas ă, hri

ără iziu Boletus erythropus)

Foarte gustos. Se poate confunda cu hribul (buretele)
dra ului are, ate ție, este otrăvitor. Se dezvoltă pe tere uri
a ide și săra e î al ar, res â d, de la deal la u te, solitar
sau în grupuri mici, î păduri de o ifere su
olizi și î ele
de foioase pe lâ gă fagi, di
ai pâ ă î o to rienoiembrie.

Hri de vară,

â ătar ă Boletus reticulatus)

Foarte gustos. Exe plarele ti ere se pot o fu da ușor u iuper i
e o esti ile, dar și otrăvitoare, ea ai peri uloasă o fuzie
fiind aceea cu hribul dracului (având uti ulă de uloare des hisă)
are, ate ție, este otrăvitor. Apare solitar sau în grupuri, preferat
sub stejari, din mai pâ ă î septe rie-octombrie.

Burete gal e , găl ior sau ure hiușă (Cantharellus
cibarius)
Foarte gustos. Se poate o fu da u uri ul ăsli ului
care, ate ție, este otrăvitor. Se dezvoltă î păduri foioase
(sub fagi, stejari), precum şi î ele de conifere, deseori pe
uș hi și pri tre afi i sau pri tufișuri de z eură și ure,
di
ai pâ ă î o to rie-noiembrie.

Ciuper ă țigă eas ă, văloasa țiganilor (Cortinarius caperatus)
Foarte gustos. Ate ție, se poate o fu da u otrăvitoarele:
văloasa aprei și uretele ără iziu. Se dezvoltă crescând în
grupuri pe soluri a ide și isipoase î păduri de o ifere, ai ales
su
olizi și pi i, î lo uri însorite de la deal la munte, din iunieiulie pâ ă î o to rie.

Tro peta
ăprioarei,
tubaeformis)

găl iori

ier ati i

Craterellus

Foarte gustos. Ate ție, a u se o fu da u spe iile
otrăvitoare pălăria e u ului ortinara de munte) și pălărie
u igașă, a ele fii d letale. A eastă spe ie rește în grupuri
mari, dezvoltându-se, i e as u să su fru ziș, î păduri de
foioase (mai ales sub fagi, ori stejari), dar şi în cele de conifere,
de la â pie la u te. Câțiva ureți ai ge ului se pot găsi deja
î iulie și august, dar sezo ul i porta t al apariției este
toa a, di septe rie pâ ă târziu î
oie rie, și da ă
temperatura nu scade sub zero grade, şi în decembrie.

Băloasă de
marzuolus)

artie,

ăloasă ti purie (Hygrophorus

Foarte gustos. Buretele poate fi confundat, î ti erețe, u
iuper a pieptă așului și uretele ără iziu, a ele fii d
otrăvitoare. A eastă spe ie, destul de rară, se dezvoltă în
grupuri u ulte exe plare pe soluri proaspete, ușor a ide
pâ ă la al ali e, relativ săra e și isipoase, î păduri de
o ifere și de foioase, de la deal pâ ă î zo ele o ta e.
Apare odată u topirea zăpezii, fii d foarte reziste tă la frig,
din ianuarie-fe ruarie pâ ă î
ai.

Hri ă de plop Leccinum aurantiacum)
Foarte gustos. Buretele nu poate fi confundat cu ciuperci
e o esti ile sau hiar otrăvitoare, i umai cu specii
înrudite.
Acesta se dezvoltă î păduri de foioase î spe ial su plopi
tre urători, dar și su săl ii, di iu ie pâ ă o to rie.

Pităr uță, ro iță Leccinum versipelle)
Foarte gustos. Buretele nu poate fi confundat cu ciuperci
e o esti ile sau hiar otrăvitoare, i u ai u spe ii î rudite.
Acesta se dezvoltă î păduri de foioase, dar şi de o ifere, dar şi prin
par uri și pajiști, îndeosebi sub meste e i, di iu ie pâ ă octombrie.

Ghe ă de pășu e Macrolepiota excoriata)
Gustos. Se poate confunda cu gheba de brad are,
este otrăvitoare. Poate fi găsită î păduri de
luminoase, poieni sau pe marginea acestora pe lângă
fagi și stejari, în locuri ier oase, pri pășu i și
crescând solitar sau în grupuri mici, din iunie-iulie
octombrie-noiembrie.

ate ție,
foioase
arpe i,
ogoare,
pâ ă î

Hulu iță aurie Russula aurea)
Gustos. Se poate confunda cu buretele vi eți a
fo ului are, ate ție, este otrăvitor. Se poate găsi pe
orice tip de sol, ai ult sau ai puți al aros,
solitară sau î grupuri ai i i, î păduri de foioase și
de o ifere, de la â pie la u te, di iulie pâ ă î
octombrie.

Vi eți ă lăptoasă, ră ță ei Russula delica)
Gustos. Apare foarte des, dar numai pe soluri
calcaroase sau neutre, î șiruri sau er uri ari, î
păduri de o ifere, mai ales sub molizi, precum în cele
de foioase pe lâ gă alu i, arpe i, fagi pădu ei și
stejari, de la â pie la u te, di iu ie pâ ă la
sfârșitul lui o to rie.

Oiță, vi eți ă pestriță, hu uliță verde (Russula virescens)
Foarte gustos. Se poate confunda cu buretele viperei
(exemplarele tinere) sau buretele ălărețului are,
ate ție, sunt otrăvitori. Se poate găsi izolată sau î
grupuri ai i i, î păduri de foioase, o azio al și î ele
de o ifere, î iar ă sau pri
râ guri. Buretele se
dezvoltă di î eputul lui iu ie pâ ă î o to rie, rește
î â pie și la deal, dar ai rar î
u ți.

Creasta o oșului, rețuș ă Sparassis crispa)
Foarte gustos. Se poate o fu da ușor u uretele eloșel
to ăgel are, ate ție, este otrăvitor. Ciuper a se dezvoltă
î păduri o ta e, de conifere, su razi, olizi și pi i, di
august pâ ă î o to rie-noiembrie. Specia rește pe toate
continentele î afară de A tar ti a).

Bureți de pru d, pestriță Strobilurus esculentus)
Foarte gustoși. Pestrița se poate confunda cu multe alte
spe ii saprofite are se dezvoltă pe o uri sau pe le
î
putregai, adesea ascunse sub frunze sau sol. Cele mai
multe sunt comestibile, unele necomestibile din cauza
irosului sau gustului eplă ut. Ciuper a rește de obicei
în grupuri, î păduri de o ifere, par uri și grădi i,
dezvoltându-se pe conuri de molid, deseori și as u se su
stratul de frunze moarte. În regiunile ai ălduroase,
apariția pri ipală este di septe rie pâ ă î
ai, î
regiuni montane soiul dispare cu pri ul ger serios și apare
din nou în februarie.

Pitoaș ă Suillus granulatus)
Gustos. Buretele se dezvoltă foarte des pe sol calcaros în
păduri de o ifere, precum şi la marginea acestora, sub
pi i, hiar și pri pășu i î grupuri i i î apropierea u ui
arbore simbiont, di iu ie pâ ă î o to rie-noiembrie.

Hri vărati , hri gal e -brun (Suillus variegatus)
Gustos. Buretele se dezvoltă foarte des, u ai su
diverse specii de pini (de exemplu Pinus silvestris sau
Pinus mugo) pe soluri acide, în păduri de o ifere sau
mixte, urmând pinul de la â pie pâ ă î zo ele
subalpine, la limita arborilor. Apare deseori solitar sau în
grupuri mai mari în apropierea arborelui simbiont, printre
per ițele de uș hi, di iu ie-iulie pâ ă î o to rienoiembrie.

Ciuper a șoare elui, iuper ă de uloarea pă â tului Tricholoma
terreum)
Foarte gustos. Ușor de o fu dat u gas ă tigrată are, ate ție, este
un burete otrăvitor. Se dezvoltă pe soluri isipoase, î păduri de
foioase u preferi ță su
este e i, dar de asemenea în cele de
o ifere pri lu i ișuri su
olizi, razi și pi i, la argi i de pădure
și de dru , pri tufișuri, res â d î grupuri ari, di iu ie pâ ă î
de e rie, dar și iar a prives di zăpadă, da ă u este ger prea
crâncen.

Hri de

ușchi, hrib auriu (Xerocomellus chrysenteron)

Gustos. Buretele se găsește mereu în grupuri, în regiuni
montane, pri pădurile de o ifere, î spe ial pe uș hi,
începâ d î iu ie pâ ă î o to rie-noiembrie.

Hrib albastru, gresie (Gyroporus cyanescens)
Gustos. Buretele se dezvoltă pe tere
isipos, de
preferat î pădurile montane de conifere, mai ales sub
pini şi pri tre afi i, di iu ie pâ ă î oie rie.

Buza caprei (Xerocomus subtomentosus)
Gustos. Buretele rește izolat sau în grupuri, prin
păduri de o ifere și de foioase, î spe ial în liziere
luminoase, pe povâr ișuri și pote i ier oase, î epâ d
în iunie până toa a târziu, î oie rie.

