
 

 
 
 
 

Mic ghid de ciuperci comestibile  
 

 
 

 

 

 



 

 

Lista ciupercilor comestibile din  

pădurile din jurul orașului Uricani 
 

 

 

Champinion de pădure sau ciupercă de pădure (Agaricus 

augustus) 

Foarte gustos. Buretele apare pe un sol bogat în humus, în păduri 

de conifere, pe lângă pini, brazi și molizi, de asemenea în pădurile 

de amestec. Specia crește în primul rând solitară, câteodată și în 

grupuri mici de două la trei exemplare, de la câmpie până la 

munte, din iunie-iulie până în septembrie- octombrie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Champinion de pădure, ciupercă de pădure 

(Agaricus  silvaticus) 

Foarte gustos. Buretele se poate găsi în păduri de 

conifere, adesea la marginea lor, crescând în grupuri cu 

numeroase exemplare, de preferat sub molizi, de la 

câmpie până la munte, din mai până în octombrie. 

 

 

 

 

Burete domnesc   sau   oușoare.   Foarte   des   și   crăiță 

(Amanita caesarea) 
 

Foarte gustos. Buretele se poate găsi în pădurile vechi de 

foioase sub stejari și fagi, mai rar, în cele de conifere pe 

lângă molizi și pini, dezvoltându-se numai în locuri calde, în 

special pe soluri nisipoase și bazice, din iunie până 

septembrie-octombrie. O confunzie cu alte specii de genul 

Amanita este de fapt imposibilă, dacă se ia în considerare, că 

lamelele, piciorul și inelul crăiței sunt galbene, pe când la 



toate celelalte albe sau alburii. Totuși, anual se otrăvesc sute de persoane. O posibilă confuzie fiind cu buretele 

muștelor sau muscăriță, buretele viperei cu pălărie mai galben-verzuie. 

 

 

Ciupercă fără inel (Amanita vaginata) 
 

Destul de gustos. Ciuperca este destul de răspândită și se 

poate găsi crescând solitar sau în grupuri mici pe fiecare 

sol în păduri de foioase (acolo mai ales sub stejari) 

precum şi în arboretele de conifere, din iunie până în 

octombrie-noiembrie. Ciuperca fără inel nu are bulb sau 

manșetă (inel), astfel că nu poate fi confundată cu cele 

otrăvitoare. 

 

 

 

 

 

 
 

Ghebă de vară (Armillaria tabescens) 
 

Foarte gustos. Acest burete este o specie saprofită, dar în 

primul rând parazitară care crește în tufe cu multe 

exemplare, prin păduri de foioase, dar şi prin parcuri sau 

grădini, pe trunchiuri aflate în putrefacție ori pe rădăcinile 

de arbori, mai ales pe cele de stejari și castani comestibili, 

provocând putregaiul rădăcinilor. Specia se dezvoltă, de la 

câmpie la deal, din iulie până în noiembrie. 

 

 

 

 

Hrib arămiu, hrib pucios, hrib negru sau mânătarcă (Boletus 

aereus) Foarte gustos. Buretele crește solitar sau în grupuri mici, 

numai în 

păduri călduroase de foioase, în primul rând sub stejari şi pe sub fagi 

sau carpeni, fiind găsit chiar și prin parcuri sau cimitire sub arborii lui 

preferați, din mai-iunie până în octombrie. 



 
 

Buretele vrăjitoarei, mitarcă grasă, pitarcă (Boletus 

luridus) 

Foarte gustos. Buretele se dezvoltă pe terenuri 

calcaroase, niciodată acide, crescând de la deal la munte, 

în general solitară, cu predilecție în păduri de foioase cu 

fagi, mesteceni și stejari și mult mai rar în păduri de 

conifere, din iunie-iulie până în noiembrie. 

 

 

 

 

 

 

Burete de mai, Buretele lui Sf. Gheorghe 

(Calocybe gambosa) 

Gustos. Se poate confunda cu bureții otrăvitori 

precum ciuperca pieptănașului sau buretele 

cărămiziu. Creşte prin pajiști și pășuni de munte, 

tufișuri, parcuri, liziere și luminișuri (mai rar în 

păduri de conifere). Apare timpuriu, cum indică și 

numele, (ziua lui Sfântul Gheorghe = 23 aprilie), din 

aprilie până iunie (mai rar până în septembrie, chiar 

octombrie). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bălușcă purpurie (Chroogomphus rutilus) 
 

Gustos. Frecventă este confuzia cu periculosul burete 

porcesc. Ciuperca se dezvoltă solitară, deseori și în 

grupuri mici, prin păduri de conifere, des pe mușchi și 

cu preferință pe lângă pini, deseori la margini și cărări 

de pădure, de la câmpie la munte, începând în iulie- 

august până în noiembrie. 



 
 

Morăriță, nicorete (Clitopilus prunulus) 
 

Foarte gustos. Foarte periculoasă este confuzia cu 

bureți otrăvitori, chiar mortali, cum ar fi pâlnioară de 

fildeș, pâlnie ceroasă (foarte otrăvitoare), se dezvoltă 

în același locuri ca buretele de mai, dar este ceva mai 

mică. Se poate găsi oriunde pe sol, crescând în 

colonii prin păduri de foioase precum în cele de 

conifere, dar de asemenea pe pajiști și zone deschise 

cu iarbă. Buretele crește din iunie-iulie până în 

noiembrie, de la câmpie la munte. 

 

 

Ciuperca bufniței, Cortinaria uriașă (Cortinarius 

praestans) 
 

Foarte gustos. Acest burete ușor de recunoscut 

datorită mărimii evidente. În stadiu tânăr poate fi 

confundat cu ciuperca otrăvitoare: văloasa caprei 

(lamele ocru roșcate, devenind apoi ruginiu până 

brune, inițial acoperite de o cortină violetă, carne 

șafronie). Buretele crește solitar sau în grupuri mici, 

pe soluri calcaroase, în păduri de foioase, în special 

sub fagi, dar şi sub stejari sau aluni. Timpul apariției 

este din iunie-iulie până în octombrie-noiembrie. 
 

 

 

 

Burete de toamnă, trâmbița piticilor 

(Craterellus cornucopioides) 
 

Foarte gustos. Această specie, care formează 

micorize pe rădăcinile arborilor, este foarte răspândită 

și crește în grupuri, dezvoltându-se în primul rând în 

păduri de foioase (mai ales sub fagi), uneori în păduri 

mixte cu conifere, care se bucură de soluri grele, 

calcaroase, argiloase și foarte umede. Sezonul 

important al apariției este de la mijlocul lunii 

septembrie până toamna târziu, în noiembrie- 

decembrie, înainte de primul ger. 



 
 

Scutul pieptănușului, bureți de prun (Entoloma 

clypeatum) 

Gustos. Poate fi confundat lesne cu letalul burete 

cărămiziu. Se recomandă renunțarea privind 

culegerea și ingerarea soiului pentru începători. 

Specia este numai una pentru specialiști cu 

cunoștințe profunde. Buretele formează micorize pe 

rădăcinile arborilor şi cresc în grupuri pe terenuri 

ierboase sub pomi fructiferi și arbuști din familia 

Rosaceae (cireș, gutui, măr, merișor de miere, păr, 

prun păducel, porumbar), de la câmpie la munte, 

primăvara, din aprilie până în iunie-iulie. 

 

 

 

 

Bălușca molidului (Gomphidius glutinosus) 
 

Gustos. Fatală este confuzia cu mortalul burete 

porcesc. Ciuperca crește solitar, deseori și în 

grupuri, prin păduri de conifere în special pe mușchi 

și cu preferință pe lângă molizi tineri, deseori la 

margini și cărări de pădure, de la deal (peste 300 m) 

la munte, începând în iulie până în noiembrie. 

 

 

 

 

 

Ghebe de stejar (Gymnopus fusipes) 
 

Comestibil. Acest burete este o specie saprofită, 

dar în primul rând parazitară care crește în număr 

mare, în tufe cu multe exemplare, pe trunchiuri 

aflate în putrefacție, ori pe rădăcinile de stejar 

(foarte rar și de fagi), în păduri de foioase. Specia se 

dezvoltă în zonele de deal și de munte din iunie- 

iulie până în octombrie-noiembrie și în condiții 

climatice favorabile, unele exemplare persistă chiar 

până în iarnă. 



 

 

 
 

Gălbior fals, burete portocaliu (Hygrophoropsis 

aurantiaca) 

Comestibil. Buretele portocaliu poate fi cu otrăvitorul 

buricul măslinului ori letalul burete porcesc. Acesta se 

dezvoltă în păduri de conifere sau mixte, pe soluri sărace, 

acide, pe lângă molizi și pini, câteodată pe cioate. Soiul se 

dezvoltă, crescând solitar, împrăștiat sau în grupuri, de la 

câmpie la munte, din august până în noiembrie-decembrie. 

 

 

 

Gheaba ciobanilor, popinici (Kuehneromyces 

mutabilis) 

Foarte gustos. Poate fi confundat ușor cu 

buretele letal ghebă de brad. Acest burete este o 

specie saprofită care crește în grupuri cu multe 

exemplare, în primul rând în păduri de foioase 

pe cioate și bușteni de stejari și fagi în 

putrefacție, ocazional la peste 700 m altitudine. 

Perioada favorită de dezvoltare este din aprilie 

până în noiembrie, dar în ani cu ierni blânde, pe 

tot parcursul anului. 

 

 

 

 

Lăptucă neagră (Lactarius lignyotus) 
 

Gustos. Unul din puținii bureți comestibili cu lapte alb. 

Acest burete formează micorize pe rădăcinile arborilor. 

Buretele crește solitar, dar și în grupuri mici, în păduri de 

conifere, numai sub molizi bătrâni, printre afini, din iulie 

până octombrie. Nu se găseşte la câmpie. 



 

 

 
 

Lăptucă dulce sau vinețică cu lapte (Lactarius 

volemus) 

Comestibil. Unul din puținii bureți comestibili cu 

lapte    alb    dulceag     și     foarte     gustos. 

Buretele crește solitar, dar și în grupuri, în păduri 

de conifere, mai ales sub pini și molizi, dar şi în 

cele de amestec pe lângă fagi și stejari, din iulie 

până octombrie. 

 

 

 

 

Burete călugăresc (Leccinum scabrum) 
 

Foarte gustos. Buretele nu poate fi confundat cu ciuperci 

necomestibile sau chiar otrăvitoare, ci numai cu specii 

aproape înrudite. Buretele se dezvoltă întotdeauna în 

pădurile de şleau pe sub mesteceni, tei, chiar prin mlaștini, 

solitar sau în grupuri mici, din iunie până octombrie. 

 

 

 

 

 

 

Nicorete violet, nicorete vânăt, ciupercă mov 

(Lepista nuda) 
 

Destul de gustos. Se poate confunda cu văloasa 

caprei care, atenție, este otrăvitoare. Acest soi 

saprofit, denumit în popor ciupercă mov, crește în 

grupuri cu multe exemplare. Se poate găsi în 

păduri de foioase, dar şi de amestec cu conifere, 

prin luminișuri ierboase, grădini, livezi sau 

parcuri, de la câmpie până la munte, din 

septembrie până în noiembrie-decembrie. 



 
 

Nană de pădure (Macrolepiota mastoidea) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda cu văloasa caprei 

care, atenție, este otrăvitoare. 

Ciuperca poate fi găsită pe sol uscat, sărac în 

proprietăți nutritive în păduri de foioase luminoase 

și luminișuri sub carpeni, fagi și stejari, dar de 

asemenea în locuri ierboase, prin pajiști de ienupăr 

și livezi, crescând solitar, în cercuri sau grupuri mici, 

din iunie-iulie până în octombrie-noiembrie. 

 

 

 

 

Burete de rouă (Marasmius oreades) 
 

Foarte gustos.   Ușor   de   confundat   cu   letalele 

pâlnioara de fildeș și pâlnioara ondulată. 
 

Buretele se poate găsi pe soluri de preferință 

nisipoase la margine de păduri, de-a lungul 

drumurilor de țară, cel mai mult în zone ierboase, pe 

pajiști, prin luminișuri, deseori prin grădini și parcuri, 

de la deal până la munte, din mai până în octombrie- 

noiembrie. 

 

 

 

 

Zbârciog suplu (Morchella elata) 
 

Foarte gustos. A nu se confunda cu otrăvitorul zgârciog 

uriaș. Creşte în grupuri mici sau solitar, apărând în 

păduri de conifere, pe sub molizi și pini, sau la marginea 

acestora. Formează micorize pe rădăcinile arborilor, dar 

și pe rumeguș. Buretele se poate găsi din martie până la 

începutul lunii iunie. 



 
 

Zbârciog de stepă (Morchella steppicola) 
 

Foarte gustos. A nu se confunda cu otrăvitorul zgârciog 

uriaș. Se găsește în zonele de stepă pe teren deschis, în cele 

cu plantații viticole neglijate, prin tufișuri, pe rumeguș, pe sol 

nisipos sau argilos. Din martie până la sfârșitul lui mai. 

 

 

 

 

 
 

 

Burete cornet (Pleurotus cornucopiae) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda cu specia otrăvitoare 

numită aripi de înger (de culoare mai închisă). Specia este 

un parazit care năpădește numai arbori bolnavi sau slăbiți, 

în principal plopi și ulmi, nefiind însă un dăunător al 

lemnului. Buretele se dezvoltă în buchete cu punct de 

inserție comun, mai ales în păduri naturale aluviale sau de 

foioase, prin plantații de plop și parcuri. Apariția bureților 

estee din mai până în octombrie. 

 

 

 

 

 

Laba ursului, ciupercă aurie de coral (Ramaria aurea) 
 

Gustos. Poate fi ușor confundată cu otrăvitorul meloșel sau 

tocmăgel. Buretele se dezvoltă în regiuni montane în păduri de 

conifere pe soluri calcaroase și umede, din iulie-august până în 

noiembrie. 



 

 

 
 

Vinețica ciobanului (Russula claroflava) 
 

Gustos. Buretele se dezvoltă în grupuri de mai multe 

exemplare, aproape mereu sub mesteceni, rar și sub plopi, 

numai în zone umede, preferat în bahne sau turbării. Acesta se 

găsește din iulie până în octombrie. 

 

 

 

 

 

Vinețică unsuroasă (Russula heterophylla) 
 

Foarte gustos. Poate fi confundat cu buretele viperei sau 

cu buretele călărețului, specii otrăvitoare. Ciuperca se 

poate găsi împrăștiată în locuri luminoase și călduroase în 

păduri foioase, ocazional și în acelea de amestec, sub 

stejari, fagi și frasini, dezvoltându-se de la deal la munte 

din începutul lui iunie până la sfârșitul lui octombrie. 

 

 

 

Scrumbia pădurii (Russula xerampelina) 
 

Gustos. Ciuperca se poate găsi oriunde, solitară sau în 

grupuri mai mici, prin luminișuri, în păduri de conifere, 

dar şi în cele de foioase, de la câmpie la munte, din 

iunie până în octombrie-noiembrie. 

 

 

Crețușcă (Sparassis laminosa) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda uşor cu buretele otrăvitor 

meloșel (tocmăgel). Creasta cocoșului sau crețușcă este o 

ciupercă parazitară care atacă rădăcinile arborilor. Se dezvoltă 

în păduri de foioase în special sub stejari, dar și sub fagi, din 

august până în octombrie-noiembrie. Specia crește pe toate 

continentele (în afară de Antarctica). Aceste ciuperci nu se 

găsesc foarte des, dar apar mereu pe același loc. 



 

 

 
 

Untoasa cu inel, hribul zadei, burete elegant (Suillus 

grevillei) 

Foarte gustos. Buretele se găsește prin păduri de conifere sau 

de amestec sub larice, în grupuri lineare sau în buchete, în 

apropierea pomului simbiont, din mai-iunie până în 

octombrie-noiembrie. 

 

 

 
 

Pitoașcă lipicioasă sau cenușărese (Suillus viscidus) 

Gustos. Acestă ciupercă nu este întâlnită foarte des și se 

găsește aproape numai pe sol calcaros, crescând în grupuri 

mai mici prin păduri de conifere sau mixte sub larice, 

preferând zonele alpine până subalpine, din iulie până în 

octombrie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciupercă roșie de brad, roșcovane (Tricholomopsis 

rutilans) 
 

Comestibil. Bureții cresc solitar, împrăștiat sau în grupuri 

mici, în păduri de conifere pe sau pe lângă bușteni de brazi, 

molizi sau pini, la munte, din iunie până în noiembrie. 



 
 

Zbârciog corcit (Verpa conica) 
 

Gustos. Se poate confunda ușor cu zbârciogul gras, care, 

atenție, este otrăvitor. Buretele se dezvoltă din aprilie până în 

mai-iunie, crescând solitar sau în grupuri mici prin lunci, de 

asemenea în parcuri, grădini, poieni, prin tufișuri, la margini de 

pădure și pe malurile de râuri, pâraie și iazuri. 

 

 

 

 

 

Buretele de stejar (Xerocomellus rubellus) 
 

Gustos. Buretele se dezvoltă aproape mereu în grupuri, în 

pădurile de foioase, prin luminișuri ierboase pe lângă stejari, 

câteodată și tei, chiar și în parcuri, începând în iunie până în 

octombrie-noiembrie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciupercă de câmp, șampinionul oilor, ciupercă de braniște 

(Agaricus arvensis) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda ușor cu otrăvitoarea ciuperca 

albă (șampinion sulfuros), a cărei carne este colorată mereu galben, 

mirosind a iod, fenol sau cerneală. Buretele se poate găsi la 

marginea pădurile, în zone cu iarbă înaltă, de la câmpie până la 

munte, din mai-iunie până în octombrie. 



 

 

 
 

Ciupercă de pădure (Agaricus silvicola sin. 

Psalliota silvicola) 

Foarte gustos. Se poate confunda ușor cu 

otrăvitoarea ciupercă albă (șampinion sulfuros), a 

cărei carne este colorată mereu galben, mirosind a 

iod, fenol sau cerneală. Poate fi găsitp mai ales pe 

lângă fagi sau molizi, crescând solitar sau în grupuri 

mici, de la câmpie până la munte, din mai până în 

octombrie. 

 

 

 

 

Burete de lămâie (Amanita citrina) 
 

Comestibil. Foarte periculoasă și ușoară este confuzia 

cu speciile otrăvitoare precum buretele viperei, burete 

primăvăratic și burete tomnatic. Crește solitar în păduri 

de conifere, sub molizi și pini, dar și în cele de foioase 

pe lângă stejari sau fagi, mereu pe soluri acide, din 

iulie-august până în octombrie-noiembrie. 

 

 

 

 

 

Ghebe cu inel, ghebe tomnatice, halimas, ghebe 

de miere (Armillaria mellea) 
 

Foarte gustos. Atenție la confuzia cu letala ghebă de 

brad și otrăvitoarea ghebă pucioasă. Soiul este denumit 

în popor ghebe cu inel, ghebe tomnatice, halimaș, ghebe 

de miere. Regional, opintici sau popenchi/popinci (de 

toamnă). Este o specie parazitară care crește în număr 

mare, în tufe cu multe exemplare, pe trunchiuri aflate în 

putrefacție, prin păduri de foioase, dar mai ales în cele de 

conifere pe molizi. Specia se dezvoltă din septembrie 

până în noiembrie-decembrie. 



 
 

Urechea lui Iuda, burete de soc, ciupercă de lemn, 

urechi de lemn (Auricularia auricula-judae) 
 

Foarte interesant. Această ciupercă se dezvoltă în 

primul rând pe arbuști de soc, dar şi pe lemn de 

frasin, plop, arin, salcie, ulm, nuc sau mesteacăn, 

foarte rar chiar și pe molid. Deseori se poate întâlni 

chiar și în parcuri, în zone urbane. Saprofitic, 

consumând lemn deja mort, ori parazitar, atacând 

copaci vii bătrâni sau slăbiți, specia crește, 

preferând umezeala, de la câmpie la munte pe tot 

timpul anului, fiind una dintre puținele ciuperci 

care rezistă la condiții de iarnă. 

 

 

 

 
 

Hrib, hrib cenușiu, burete domnesc, mânătarcă (Boletus 

edulis) 

Foarte gustos. Cei mai apreciaţi bureţi își au habitatul pe 

suprafețe dominate de arbori de stejar, castan, mesteacăn, fag, 

dar şi pin, molid sau brad. Din iunie până în noiembrie, după 

ploi abundente. 

 

 

 

 

Hrib de pin, hribul pinului (Boletus pinophilus) 
 

Foarte gustos. Buretele crește în păduri și montane de 

conifere nisipoase sub pini, mult mai rar în cele foioase sub 

stejari, din iunie până octombrie. Având o asemănare cu 

hribul, el est denumit hrib de pin, hribul pinului. 



 

 

 

 

 
 

Laba mâței, burete creț (Clavulina coralloides) 
 

Gustos. Denumită în popor şi crețișoară este o ciupercă 

comestibilă, saprofită, care crește prin păduri umbroase și 

umede în special pe lângă molizi respectiv fagi, adesea pe 

lemn în putrefacție, fiind întâlnit mai rar în apropiere de 

stejari, carpeni, pini sau brazi. Este răspândită de la câmpie 

la munte, din iulie-august până în noiembrie-decembrie. 

 

 

 

Hreanul pădurii (Cortinarius varius) 
 

Gustos. Se poate confunda ușor cu văloasa caprei, care, 

atenție, este otrăvitoare. Se dezvoltă în păduri și montane de 

conifere pe soluri calcaroase, mai ales sub molizi, dar pe sub 

brazi și pini, din iulie-august până în noiembrie, fiind o specie 

frecvent întâlnită. 

 

 

 

 

 

Brunișor, burete brunișor (Craterellus lutescens) 
 

Foarte gustos. Atenție, se poate confunda ușor cu pălaria 

nebunului (cortinara de munte) sau pălăria ucigașă, ambele 

fiind letale. Această specie este destul de răspândită, 

crescând în grupuri mari, adesea în tufe cu multe exemplare, 

dezvoltându-se pe soluri proaspete și umede, deseori bine 

ascunsă sub iarbă și ierburi, în păduri luminoase de foioase 

(mai ales sub fagi sau stejari) de la câmpie la munte. Sezonul 

important al apariției este toamna, din septembrie până târziu 

în noiembrie și, dacă temperatura nu scade sub zero grade, 

până în decembrie. 



 
 

 

Urechea porcului (Gomphus clavatus) 
 

Foarte gustos. Acest soi, destul de răspândit, se găsește 

dezvoltându-se de la deal până în regiuni montane, 

numai pe sol calcaros, crescând adesea în tufe, formând 

grupuri, în păduri de conifere sau în cele de amestec, 

mai ales sub fagi, brazi sau molizi. Sezonul este de la 

mijlocul lunii august până în octombrie. Dar poate fi 

găsit și toamna târziu, în noiembrie, înainte de primul 

ger. 

 

 

 

Pâlnie brumată (Laccaria laccata) 
 

Gustos. Atenție, se poate confunda ușor cu mortala 

pâlnioară ondulată, mai deschisă, cu lamele dense și fără 

miros. Această specie foarte comună se dezvoltă în mod 

general pe soluri mai sărace în substanțe nutritive, în 

grupuri numeroase - foarte rar și solitar, în locuri umede 

și răcoroase din pădurile conifere și de foioase, adesea pe 

marginea drumurilor, prin pășuni și parcuri, preferând 

simbioza cu rădăcinile de alun, anin negru, mesteacăn 

pitic, carpen, fag, larice, brad sau pin. Apare din iunie până 

în noiembrie. 

 

 

 

Lăptucă iute, iuțar (Lactarius piperatus) 
 

Comestibil, dar iute. Ciuperca crește în șiruri sau cercuri 

mari, preferind locuri umede, în păduri de conifere, mai ales 

sub pini și molizi, precum în cele foioase pe lângă fagi și 

stejari, de la deal la munte, din iunie până la sfârșitul lui 

octombrie. 



 
 

 

Găina (puiul) de pădure, iască galbenă (Laetiporus) 
 

Gustos. Buretele este un parazit care preferă arbori foioși, 

cu miez colorat, atacând rădăcinile și trunchiurile de 

stejari, salcâmi, sălcii și arbori al genului Prunus. Buretele 

crește în zona de câmpie și de munte, din iunie până 

toamna târziu, uneori chiar și iarna. 

 

 

 
 

Hrib negru (Leccinum variicolor) 
 

Gustos. Buretele se dezvoltă numai sub mesteceni, prin 

mlaștini și bahne. Crește solitar sau în grupuri mici de 3-5 

exemplare, din iunie până la sfârșitul lui octombrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tufănițe (Lyophyllum decastes) 

 

Gustos. Atenție, se poate confunda ușor cu otrăvitoarele 

gheba de brad și ciuperca pieptănașului. Cresc în tufe foarte 

numeroase pe soluri cu mult humus și afânate în păduri de 

foioase și de amestec, în luminișuri, de obicei în jurul 

trunchiurilor aflate în descompunere. Acest burete apare de 

două ori pe an: mai întâi în aprilie și mai, apoi, încă odată, 

din septembrie până noiembrie-decembrie. 



 
 

Parasol (Macrolepiota procera) 
 

Foarte gustos, în special pregătit ca un șnițel. Atenție, 

se poate confunda ușor cu otrăvitoarea ghebă de brad. 

Denumită în popor parasol, piciorul căprioarei, burete 

șerpesc sau pălăria șarpelui este o specie de ciuperci 

comestibile saprofite. Ea se poate găsi oriunde în 

păduri foioase și de conifere, prin pășuni, tufișuri, 

locuri ierboase, chiar și la margine de drum, preferând 

soluri calcaroase și silicoase, mai ales după o ploaie 

puternică de vară, din iunie până în octombrie. 

 

 

 

 

Zbârciog țuguiat (Morchella conica) 
 

Foarte gustos. Ușor de confundat cu zbârciogul gras care, 

atenție, este otrăvitor. Este iubitor de soluri acide, crescând în 

grupuri mici sau solitar, apărând foarte des în păduri de conifere 

pe lângă molizi și pini, pe soluri vătămate de defrișări sau arsuri 

vechi. Se poate găsi din aprilie până la începutul lui iunie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbârciog galben, ciuciuleț (Morchella esculenta) 
 

Foarte gustos. Ușor de confundat cu zbârciogul gras care, 

atenție, este otrăvitor. Acest burete creşte în grupuri mici 

sau solitar și se poate găsi în păduri de foioase mai ales sub 

frasini, ulmi, plopi și salcâmi, adesea prin tufișuri sau lunci 

ierboase, la margine de drum, dar şi pe sub vreascuri, de la 

sfârșitul lui martie până la începutul lui iulie. 



 
 

Zbârciog de grădină (Morchella tridentina) 
 

Foarte gustos. Ușor de confundat cu zbârciogul gras care, 

atenție, este otrăvitor. Acest burete crește în grupuri mici sau 

solitar, formează micorize pe rădăcinile arborilor, aplicând 

ambele roluri în diferite stadii ale dezvoltării sale. Specia se 

poate găsi în prin grădini, curți, de-a lungul cărărilor, prin 

luminișuri în păduri de foioase deja de la sfârșitul lui martie 

până la începutul lui iunie. 

 

 

 

 
 

 

Păstrav de   fag,   burete   negru,   păstrag,   păstrăvul   cerului 

(Pleurotus ostreatus) 
 

Foarte gustos. Ușor de confundat cu aripi de înger (de culoare mai 

închisă) care, atenție, este otrăvitor. Specia este un parazit care 

năpădește numai arborii bolnavi sau slăbiți, în primul rând fagi, 

mai rar brazi, molizi sau pini. Soiul se   dezvoltă în buchete cu 

punct de inserție comun, în păduri naturale de foioase și de 

conifere pe trunchiuri de arbori sau pe lemn mort. Apariția 

principală a acestor bureți este din septembrie până în decembrie, 

dar ei cresc și iarna, dacă vremea nu este prea geroasă. 

 

 

 

 

 

Bureți iepurești (Polyporus umbellatus) 
 

Aproape gustos. Bureții iepurești sunt de consumat numai în 

stadiu tânăr, pentru că la maturitate devin fibroși şi au cu gust 

neplăcut, amar. Se dezvoltă în grupuri cu multe exemplare, mai 

ales pe cioturi de stejar și fag. Apare din iunie-iulie până în 

noiembrie. 



 

 

 

 

 
 

Rămurea, opintici, burete creț, creasta cocoșului 

(Ramaria botrytis) 
 

Foarte gustos. Ușor de confundat cu meloșel (tocmăgel) 

care, atenție, este otrăvitor. Buretele se dezvoltă în regiuni 

montane pe soluri calcaroase, crescând izolat în jurul 

arborilor, în păduri de foioase și de amestec, din iunie-iulie 

până în octombrie. 

 

 

Pâinișoară (Russula alutacea) 
 

Gustos. Această ciupercă se poate găsi pe sol calcaros, 

izolată sau în grupuri mai mici, în păduri foioase, în special 

sub fagi și stejari. Buretele se dezvoltă din iunie-iulie până în 

octombrie și crește de la câmpie până la munți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinețica porumbeilor, Porumbel (Russula 

cyanoxantha)  

Gustos. Există posibilitatea de a fi confundată cu mortal 

buretele al viperei, acesta având însă volva și manșeta 

perfect vizibile. Se dezvoltă în grupuri mai mici, în păduri 

de foioase și de conifere, prin luminișuri, pe pajiști, de la 

câmpie la munte, din mai-iunie până în octombrie- 

noiembrie. 



 

Pâinișoara cucului, azimioară, nitărci (Russula integra) 

Gustos. Periculoasă ar fi confuzia cu buretele călărețului 

care poate cauza o rabdomioliză (afecțiune musculară rară, 

severă). Acest burete se dezvoltă pe soluri calcaroase, 

proaspete și umede, adesea în grupuri mai mari, în păduri 

de conifere, preferat sub molizi și pini, rar în iarbă sau prin 

crânguri. Buretele crește de la câmpie la munte, din iunie- 

iulie până în octombrie. 

 

 

 

 

Vinețică (Russula vesca) 
 

Gustos. Ușor de confundat cu vinețica focului care, 

atenție, este otrăvitoare. Se poate găsi pe sol, izolată 

sau în grupuri mai mici, în păduri foioase și conifere, 

deseori și pe marginile acestora. Se dezvoltă din mai 

până în octombrie, la câmpie, mai rar în munți. 

 

 

 

 

 

 
Buretele uliului, porcan, ciupercă de pâine (Sarcodon 

imbricatus) 

Foarte gustos. Ciuperca este cunoscută în popor sub 

numele buretele uliului, porcan sau ciupercă de pâine. Se 

dezvoltă în grupuri (deseori exemplarele sunt îngrămădite 

unul în altul), în păduri de conifere, pe terenuri uscate și 

nisipoase din iunie până în noiembrie. Formează micorize 

pe rădăcinile arborilor. 



 
 

Pitoașcă cu picior gol (Suillus cavipes) 
 

Destul de gustos. Buretele este denumit în popor pitoașcă cu 

picior gol. Apare numai sub larice, tinde spre solurile acide, 

evitându-le pe cele calcaroase. Crește în grupuri de tufe, rar 

solitar, prin păduri de conifere sau de amestec, de la câmpie la 

munte, din iulie până în octombrie. 

 

 

 

 

 

 
 

Turta vacii, văcuțe (Suillus luteus) 
 

Gustos. Se dezvoltă foarte des în grupuri mari și cercuri, pe 

soluri nisipoase sărace, în păduri de conifere rare, la marginea 

acestora, pe sub pini, chiar și în plantaţii de molizi tineri, din 

iunie până în octombrie-noiembrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bureți porumbei, porumbiță, porumbițe (Tricholoma 

columbetta) 

Gustos. Periculoasă este confuzia cu bureții otrăvitori chiar 

letali, în special în stadiul de tinerețe al dezvoltării lor, 

precum: burete primăvăratic, ciuperca pieptănușului, burete 

cărămiziu. Se dezvoltă pe sol nisipos, niciodată pe unul 

calcaros, în păduri de foioase cu preferință sub stejari, și 

mesteceni, mai rar în cele de conifere, prin luminișuri, la 

margini de pădure și de drum, crescând în grupuri mari, din 

iunie până în noiembrie-decembrie. 



 

Trufă neagră și trufă de vară (Tuber magnatum 

și Tuber melanosporum) 
 

Foarte gustos. Din pricina dificultății în găsirea 

lor sunt numite și „diamantele pământului”, 

fiind foarte scumpe. Trufele se dezvoltă pe 

rădăcinile unor specii de arbori cum ar fi: stejar, 

alun, pin, fag, dar și pe rădăcinile altor specii de 

arbori cu care formează, prin simbioză, organe 

specifice numite micorize (din limba greacă 

mykes - ciupercă și rhiza - rădăcină). Planta 

aflată în simbioză cu trufa îi conferă acesteia 

gustul, mirosul și culoarea specifică. Forma se 

datorează particularității terenului, în funcție de 

moliciunea acestuia. Prin intermediul 

micorizelor are loc schimbul de elemente 

nutritive dintre arbore și ciupercă. Trufele sunt considerate alimente de lux, fiind folosite la prepararea 

celor mai rafinate rețete, în cele mai extravagante restaurante. Acestea au forma unui tubercul de cartof, 

rotundă sau ovoidă, cu protuberanțe sau circumvoluțiuni mari de formă poligonală. În comparație cu 

celelalte specii de ciuperci comestibile, trufele nu au pălărie și nici picior. Se pot găsi cu ajutorul câinilor 

dresaţi special. 

 

 

Burete păros, opincuță (Volvariella bombycina) 
 

Gustos. Atenție, buretele poate fi confundat cu speciile mortale: burete 

primăvăratic, burete tomnatic sau buretele viperei (toate trei cu 

manșetă și bulb). Este o specie saprofită, nu prea frecventă, care crește 

izolată, pe cioate și bușteni de foioase în putrefacție, în zona de câmpie 

și de munte, din iunie-iulie până toamna târziu. 



 
 

Hrib murg (Imleria badia) 
 

Foarte gustos. Acest burete coabitează, fiind un simbiont, 

formând micorize pe rădăcinile de molizi, larice, fagi, stejari 

și, în zone mai calde, sub castani comestibili. Hribul se 

dezvoltă numai în păduri montane de conifere, foarte rar în 

cele foioase, începând cu luna iunie. Sezonul principal este 

însă de la mijlocul lunii septembrie până toamna târziu, în 

noiembrie, înainte de primul ger. 

 

 

 

 

Champinion, ciupercă   de   bălegar,   ciupercă   de   gunoi 

(Agaricus campestris) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda cu otrăvitoarea ciupercă 

albă (champinion sulfuros) a cărei carne este colorată mereu 

galben, mirosind a iod, fenol sau cerneală. În întreaga lume 

există mai mult de 200 de soiuri, iar în Europa se găsesc 

aproximativ 60 de specii. Se găsește din abundență pe târlele 

stânelor. 

 

 

 

 

Cuc (cuci), plopenchi (Amanita rubescens) 
 

Gustos. Ușor de confundat cu buretele pestriț sau buretele 

panterei care, atenție, este otrăvitor. Acest soi se poate găsi 

pe fiecare sol în păduri foioase și de conifere, câteodată chiar 

prin parcuri sau grădini, din mai până în octombrie- 

noiembrie. 



 

 

 

 

Mânătarcă țigănească, hrib cărămiziu (Boletus erythropus) 

Foarte gustos. Se poate confunda cu hribul (buretele) 

dracului care, atenție, este otrăvitor. Se dezvoltă pe terenuri 

acide și sărace în calcar, crescând, de la deal la munte, solitar 

sau în grupuri mici, în păduri de conifere sub molizi și în cele 

de foioase pe lângă fagi, din mai până în octombrie- 

noiembrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrib de vară, mânătarcă (Boletus reticulatus) 

 

Foarte gustos. Exemplarele tinere se pot confunda ușor cu ciuperci 

necomestibile, dar și otrăvitoare, cea mai periculoasă confuzie 

fiind aceea cu hribul dracului (având cuticulă de culoare deschisă) 

care, atenție, este otrăvitor. Apare solitar sau în grupuri, preferat sub 

stejari, din mai până în septembrie-octombrie. 

 

 

 

 

 

Burete galben, gălbior sau urechiușă (Cantharellus 

cibarius) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda cu buricul măslinului 

care, atenție, este otrăvitor. Se dezvoltă în păduri foioase 

(sub fagi, stejari), precum şi în cele de conifere, deseori pe 

mușchi și printre afini sau prin tufișuri de zmeură și mure, 

din mai până în octombrie-noiembrie. 



 

 

 
 

Ciupercă țigănească, văloasa țiganilor (Cortinarius caperatus) 
 

Foarte gustos. Atenție, se poate confunda cu otrăvitoarele: 

văloasa caprei și buretele cărămiziu. Se dezvoltă crescând în 

grupuri pe soluri acide și nisipoase în păduri de conifere, mai ales 

sub molizi și pini, în locuri însorite de la deal la munte, din iunie- 

iulie până în octombrie. 

 

 

 

 

 

 
Trompeta căprioarei, gălbiori iernatici (Craterellus 

tubaeformis) 

Foarte gustos. Atenție, a nu se confunda cu speciile 

otrăvitoare pălăria nebunului (cortinara de munte) și pălărie 

ucigașă, ambele fiind letale. Această specie crește în grupuri 

mari, dezvoltându-se, bine ascunsă sub frunziș, în păduri de 

foioase (mai ales sub fagi, ori stejari), dar şi în cele de conifere, 

de la câmpie la munte. Câțiva bureți ai genului se pot găsi deja 

în iulie și august, dar sezonul important al apariției este 

toamna, din septembrie până târziu în noiembrie, și dacă 

temperatura nu scade sub zero grade, şi în decembrie. 

 

 

 

Băloasă de martie, băloasă timpurie (Hygrophorus 

marzuolus) 

Foarte gustos. Buretele poate fi confundat, în tinerețe, cu 

ciuperca pieptănașului și buretele cărămiziu, ambele fiind 

otrăvitoare. Această specie, destul de rară, se dezvoltă în 

grupuri cu multe exemplare pe soluri proaspete, ușor acide 

până la alcaline, relativ sărace și nisipoase, în păduri de 

conifere și de foioase, de la deal până în zonele montane. 

Apare odată cu topirea zăpezii, fiind foarte rezistentă la frig, 

din ianuarie-februarie până în mai. 



 

 

 

 

 
 

Hribă de plop (Leccinum aurantiacum) 
 

Foarte gustos. Buretele nu poate fi confundat cu ciuperci 

necomestibile sau chiar otrăvitoare, ci numai cu specii 

înrudite. 
 

Acesta se dezvoltă în păduri de foioase în special sub plopi 

tremurători, dar și sub sălcii, din iunie până octombrie. 

 

 

 

 

 

 
Pitărcuță, roniță (Leccinum versipelle) 

 

Foarte gustos. Buretele nu poate fi confundat cu ciuperci 

necomestibile sau chiar otrăvitoare, ci numai cu specii înrudite. 

Acesta se dezvoltă în păduri de foioase, dar şi de conifere, dar şi prin 

parcuri și pajiști, îndeosebi sub mesteceni, din iunie până octombrie. 

 

 

 

 

 

 

Gheabă de pășune (Macrolepiota excoriata) 
 

Gustos. Se poate confunda cu gheba de brad care, atenție, este 

otrăvitoare. Poate fi găsită în păduri de foioase luminoase, 

poieni sau pe marginea acestora pe lângă carpeni, fagi și 

stejari, în locuri ierboase, prin pășuni și ogoare, crescând 

solitar sau în grupuri mici, din iunie-iulie până în octombrie-

noiembrie. 



 

 

 

 

 
 

Hulubiță aurie (Russula aurea) 
 

Gustos. Se poate confunda cu buretele vinețica focului 

care, atenție, este otrăvitor. Se poate găsi pe orice tip 

de sol, mai mult sau mai puțin calcaros, solitară sau în 

grupuri mai mici, în păduri de foioase și de conifere, de 

la câmpie la munte, din iulie până în octombrie. 

 

 

 

 

 

 
Vinețică lăptoasă, crănțănei (Russula delica) 

 

Gustos. Apare foarte des, dar numai pe soluri 

calcaroase sau neutre, în șiruri sau cercuri mari, în 

păduri de conifere, mai ales sub molizi, precum în cele 

de foioase pe lângă aluni, carpeni, fagi păducei și 

stejari, de la câmpie la munte, din iunie până la 

sfârșitul lui octombrie. 

 

 

 

 
 

Oiță, vinețică pestriță, hubuliță verde (Russula virescens) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda cu buretele viperei 

(exemplarele tinere) sau buretele călărețului care, atenție, 

sunt otrăvitori. Se poate găsi izolată sau în grupuri mai 

mici, în păduri de foioase, ocazional și în cele de conifere, 

în iarbă sau prin crânguri. Buretele se dezvoltă din 

începutul lui iunie până în octombrie, crește în câmpie și la 

deal, dar mai rar în munți. 



 

 

 

 

 
 

Creasta cocoșului, crețușcă (Sparassis crispa) 
 

Foarte gustos. Se poate confunda ușor cu buretele meloșel 

(tocmăgel) care, atenție, este otrăvitor. Ciuperca se dezvoltă în 

păduri montane, de conifere, sub brazi, molizi și pini, din 

august până în octombrie-noiembrie. Specia crește pe toate 

continentele (în afară de Antarctica). 

 

 

 

 

 

 

Bureți de prund, pestriță (Strobilurus esculentus) 
 

Foarte gustoși. Pestrița se poate confunda cu multe alte 

specii saprofite care se dezvoltă pe conuri sau pe lemn în 

putregai, adesea ascunse sub frunze sau sol. Cele mai 

multe sunt comestibile, unele necomestibile din cauza 

mirosului sau gustului neplăcut. Ciuperca crește de obicei 

în grupuri, în păduri de conifere, parcuri și grădini, 

dezvoltându-se pe conuri de molid, deseori și ascunse sub 

stratul de frunze moarte. În regiunile mai călduroase, 

apariția principală este din septembrie până în mai, în 

regiuni montane soiul dispare cu primul ger serios și apare 

din nou în februarie. 

 

 

Pitoașcă (Suillus granulatus) 
 

Gustos. Buretele se dezvoltă foarte des pe sol calcaros în 

păduri de conifere, precum şi la marginea acestora, sub 

pini, chiar și prin pășuni în grupuri mici în apropierea unui 

arbore simbiont, din iunie până în octombrie-noiembrie. 



 

Hrib văratic, hrib galben-brun (Suillus variegatus) 

Gustos. Buretele se dezvoltă foarte des, numai sub 

diverse specii de pini (de exemplu Pinus silvestris sau 

Pinus mugo) pe soluri acide, în păduri de conifere sau 

mixte, urmând pinul de la câmpie până în zonele 

subalpine, la limita arborilor. Apare deseori solitar sau în 

grupuri mai mari în apropierea arborelui simbiont, printre 

pernițele de mușchi, din iunie-iulie până în octombrie- 

noiembrie. 

 

 

 

 
 

Ciuperca șoarecelui, ciupercă de culoarea pământului 

(Tricholoma terreum) 

Foarte gustos. Ușor de confundat cu gască tigrată care, atenție, este 

un burete otrăvitor. Se dezvoltă pe soluri nisipoase, în păduri de 

foioase cu preferință sub mesteceni, dar de asemenea în cele de 

conifere prin luminișuri sub molizi, brazi și pini, la margini de pădure 

și de drum, prin tufișuri, crescând în grupuri mari, din iunie până în 

decembrie, dar și iarna privesc din zăpadă, dacă nu este ger prea 

crâncen. 

 

 

 

 
 

Hrib de mușchi, hrib auriu (Xerocomellus chrysenteron) 
 

Gustos. Buretele se găsește mereu în grupuri, în regiuni 

montane, prin pădurile de conifere, în special pe mușchi, 

începând în iunie până în octombrie-noiembrie. 



 
 

Hrib albastru, gresie (Gyroporus cyanescens) 
 

Gustos. Buretele se dezvoltă pe teren nisipos, de 

preferat în pădurile montane de conifere, mai ales sub 

pini şi printre afini, din iunie până în noiembrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buza caprei (Xerocomus subtomentosus) 

 

Gustos. Buretele crește izolat sau în grupuri, prin 

păduri de conifere și de foioase, în special în liziere 

luminoase, pe povârnișuri și poteci ierboase, începând 

în iunie până toamna târziu, în noiembrie. 


