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NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE GRZYBY 

NIEJADALNE I TRUJĄCE 

 
 

• Czubajeczka ostrołuskowa 

• Czubajka czerwieniejąca 

• Gąska siarkowa 

• Gołąbek wymiotny 

• Goryczak żółciowy 

• Krowiak podwinięty 

• Lisówka pomarańczowa 

• Maślanka wiązkowa 

• Mleczaj wełnianka 

• Muchomor cytrynowy 

 

 

• Muchomor czerwony 

• Muchomor jadowity 

• Muchomor plamisty 

• Muchomor sromotnikowy 

• Muchomor wiosenny 

• Pieczarka żółtawa 

• Piestrzenica kasztanowata 

• Strzępiak ceglasty 

• Tęgoskór pospolity 

• Zasłonak rudy 

 

 

1. Muchomor sromotnikowy (zielonawy). 
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 Kapelusz oliwkowozielony lub białawozielony, często z jaśniejszym brzegiem, 

najpierw okrągły, u dojrzałych egzemplarzy płaski, o średnicy do 15 cm. Blaszki gęste, 

zawsze czysto białe, nieprzyrośnięte do trzonu. Trzon wysmukły, pusty, z zygzakowatym 

wzorkiem jak skóra węża, z gładkim wiszącym mankietowatym pierścieniem (który 

czasem też wcześniej odpada). Przy podstawie gruba bulwa otoczona na brzegu 

błoniastą pochwą. Miąższ u młodych owocników biały, prawie bez zapachu, później 

pachnie lekko słodkawo aż do zapachu miodu. 

 

Występowanie: VI-X w lasach liściastych i iglastych, ogrodach i parkach, zwłaszcza pod 

dębami i bukami.  

Uwaga!!! GRZYB ŚMIERTELNIE TRUJĄCY!!! (pierwsze objawy zatrucia – 

kolkowate bóle brzucha, wymioty, trwała biegunka – występują przeważnie dopiero po 

9-12 h od chwili spożycia!!!) Już mała ilość owocnika wystarcza, aby śmiertelnie otruć 

dorosłego człowieka. Toksyny, z których najważniejsza jest amanityna (uszkadzają 

przede wszystkim wątrobę) są odporne na gotowanie i suszenie! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Muchomor plamisty. 
 

 

 
 

Kapelusz szarobrązowy do żółtobrązowego, z białymi, zmywalnymi łatkami; 

najpierw kulisty, wyrośnięty płaski, o średnicy 5-10 cm, u całkowicie rozwiniętych 

egzemplarzy na brzegu wyraźnie karbowany, blaszki gęste, białe, trzon wysmukły biały, z 

gładkim pierścieniem od strony zewnętrznej, przy podstawie ukośnie zakończony 

szeroką bulwką. Miąższ biały, nie zabarwia się po przekrojeniu, zapach przypomina 

rzodkiewkę. 

 

Występowanie: VII do XI w lasach liściastych i iglastych, lubi gleby piaszczyste. 

Uwaga!!! GRZYB TRUJĄCY!!! Powoduje zatrucia z objawami atropinowymi. Objawy 

zatrucia występują po 1-4 godzin po spożyciu grzyba, w postaci wymiotów, osłabienia i 

dużego zmęczenia, suchości błon śluzowych i gardzieli, dalej bólu i zawrotów głowy, 

rozszerzenia źrenic do maksimum, zaburzenia akomodacji i widzenia. Występuje 

zaczerwienienie twarzy, przyspieszenie akcji serca, zaburzenie równowagi, silne 

pobudzenie psychoruchowe, któremu towarzyszą omamy wzrokowe i słuchowe. 

Spożycie może spowodować zgon.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Muchomor jadowity. 
 

 
 . 

 

 

 
 

Kapelusz śnieżnobiały, na środku lekko żółtawy, u młodych egzemplarzy kształt 

jajowaty, później kulisty aż do wypukłego, ale nie całkiem płaskiego, o średnicy do 10 cm. 

Skórka kapelusza dosyć często oślizgła, blaszki gęste, czysto białe, nieprzyrośnięte do trzonu, 

trzon z często rozerwanym mankietowatym pierścieniem, poniżej niego 

wełniastołuskowaty; przy podstawie z szeroką bulwką z szalowaną białą pochwą. Miąższ 

u młodych owocników biały, bez zapachu, u starszych pachnie lekko słodkawo miodem. 
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Występowanie: VII do X w lasach liściastych i iglastych, zwłaszcza pod świerkami, sosnami 

i bukami, lubi gleby kwaśne. 

Uwaga!!! ŚMIERTELNIE TRUJĄCY! Zarówno muchomor jadowity, jak i muchomor 

sromotnikowy zawierają ten sam zespół trucizn i wywołują ten sam typ zatrucia (z tymi 

samymi objawami).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Muchomor czerwony. 
 

 
 

Kapelusz półkolisty, później płaski, o średnicy do 15 cm, jaskrawoczerwony, z 

kłaczkowatymi usuwalnymi resztkami białej osłony. Blaszki gęste, czysto białe, 

nieprzyrośnięte do trzonu. Trzon z karbowanym zwisającym pierścieniem, przy podstawie 

z szerszą bulwką, która otoczona jest kłaczkowatymi resztkami osłony. Miąższ biały, 

tylko bezpośrednio pod skórką kapelusza cytrynowożółty, bez zapachu. 

 

Występowanie: VII do XI, w lasach liściastych i iglastych. Zwłaszcza pod brzozami i 

świerkami.  
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Uwaga!!! TRUJĄCY! ZAWIERA SUBSTANCJE PORAŻAJĄCE UKŁAD 

NERWOWY: m. in. KWAS IBOTENOWY. Po spożyciu objawy paraliżu, zaburzenia 

świadomości, trudności w oddychaniu, napady szału itp.). Objawy zatrucia występują 

już po 0,5-1 h od chwili zjedzenia. Występuje zwężenie źrenic i zaburzenia wzroku, 

zmęczenie, zaburzenia równowagi, wzmożone wydzielanie gruczołów, bardzo silne poty, 

ślinotok; zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, czasem niewielka 

biegunka. Później zwolnienie tętna, zaczerwienienie twarzy. Dochodzi do głębokiej 

śpiączki ze spadkiem ciśnienia krwi i zaburzeniami oddychania. Notowano zgony. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Muchomor wiosenny. 
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Kapelusz średnicy 5-10 cm, prawie zawsze nagi, cały biały. Pozostałe cechy jak u 

muchomora sromotnikowego. 

 

Występowanie: VI-VIII w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, w parkach.  

Uwaga!!! ŚMIERTELNIE TRUJĄCY! SUBSTANCJE I DZIAŁANIE TAKIE JAK 

MUCHOMORA SROMOTNIKOWEGO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Muchomor cytrynowy. 
 

 
 

Kapelusz bladożółtawy, żółtawozielony, rzadziej biały, z płatowatymi, często 

zbrązowiałymi szczątkami osłony. Trzon biały do bladożółtego, ze zwieszonym 
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pierścieniem. Bulwka z odcinającym się pieścieniowatym kantem, przeważnie bez 

resztek osłony. Zapach stęchły, taki jak kiełkujących ziemniaków. 

 

Występowanie: VIII-XI w lasach liściastych i iglastych, zwłaszcza pod sosnami, na glebach 

piaszczystych.  

Uwaga!!! TRUJĄCY!!!  Wywołuje zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Objawy występują 

po 3-4 godzinach po spożyciu grzybów-nudności, wymioty, bóle brzucha i głowy, 

biegunka, zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej, spadek ciśnienia tętniczego. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Piestrzenica kasztanowata. 
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Owocnik jest wyraźnie podzielony na główkę i trzon. Główka jest ciemnobrązowa 

do czerwonobrązowej, ma miękko pofałdowaną powierzchnię z nieregularną strukturą 

podobną do mózgu, jej szerokość to ok. 8-10 cm, nie jest pusta; trzon białawy, niekiedy 

silnie wygięty, ma podłużne fałdy i jest częściowo pusty. Miąższ pachnie przyjemnie, 

aromatycznie, jest twardy w trzonie, zaś w kapeluszu trochę łamliwy. 

 

Występowanie: III-V w lasach sosnowych na piaskach.  

Uwaga!!! PIESTRZENICA KASZTANOWATA JEST GRZYBEM TRUJĄCYM, 

ZAWIERA GYROMITRYNĘ, ROZPUSZCZALNĄ W WODZIE TRUCIZNĘ 

USZKADZAJĄCĄ WĄTROBĘ I NERKI. Toksyna nawet przy gotowaniu nie ulega 

zniszczeniu; zwłaszcza powtórne spożycie piestrzenicy kasztanowatej często prowadzi do 

przypadków śmiertelnych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Zasłonak rudy. 
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Kapelusz średnicy 3-8 cm, pomarańczoworudy, pomarańczowobrązowawy. Skórka 

delikatnie filcowato-włówkienkowata, nieraz prawie aksamitna. W środku kapelusza 

szeroki garbek. Blaszki za młodu pomarańczowożółtawe , później rdzawobrązowe, grubawe 

i dość szeroko rozstawione. Trzon żółtawy, cylindryczny, z zaostrzoną podstawą, nagi lub 

trochę podłużnie włókienkowaty, tylko bardzo młody z żółtawymi śladami osłony. Miąższ 

bladożółtawy. Słaby zapach rzodkwi. 

 

Występowanie: VIII-X w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami. 

Uwaga!!! ŚMIERTELNIE TRUJĄCY, ZAWIERA ORELANINĘ, KTÓRA 

USZKADZA NERKI I WĄTROBĘ.  Objawy zatrucia występują po 2-4, a nawet 14 

dniach po spożyciu potrawy, w postaci nudności, wymiotów, rozlanych bólów brzucha, 

dreszczy (bez podwyższenia temperatury ciała) i dłużej utrzymującego się uczucia 

zimna, objawów uszkodzenia wątroby. Po około 10 dniach rozwija się ostra 

niewydolność nerek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Krowiak podwinięty (olszówka). 
 

 
 

 

 
 

Kapelusz średnicy 4-8 (15) cm, ochrowobrązowy do cynamonowobrązowego, za 

młodu z garbkiem, później wgłębiony. Brzeg długo pozostaje podwinięty, żeberkowany i 

filcowaty, po ugnieceniu plami się brązowo. Trzon trochę jaśniejszy niż kapelusz, nagi. 

Zapach i smak korzenno-kwaskowe. 
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Występowanie: VII-X, w lasach liściastych i iglastych oraz w parkach.. 

Uwaga!!! TRUJĄCY!!!!! Czas utajenia objawów chorobowych daje duży rozrzut, ale 

najczęściej wynosi 4,5 godziny od spożycia grzybów. Występują nudności, wymioty, 

zawroty i ból głowy, rozlane bóle w nadbrzuszu, ogólne osłabienie, ślinotok, pocenie i 

dreszcze, rzadziej zwolnienie akcji serca. Olszówka powoduje rozkład krwinek, 

martwicę i ubytki w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, szczególnie żołądka i 

dwunastnicy. Niektórzy autorzy uważają, że jest przyczyną powstawania wrzodów 

żołądka. Notowano pojedyncze zgony. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Strzępiak ceglasty. 

 

 
 

Kapelusz o średnicy 3-8 cm, początkowo wyraźnie stożkowato-wypukły i białawy, 

później słomkowożółty. W późniejszym wieku od brzegu ceglasto czerwony, powierzchnia 

promieniście popękana, w środku często z  wyraźnym garbkiem. Blaszki początkowo białe, 

później jasne szarobrązowe, z wiekiem nadbiegające jak kapelusz ceglastoczerwono. Przy 

trzonie zatokowo wcięte. Trzon mięsisty pełny, za młodu biały, później czerwonawy.  

 

Występowanie: V-Vii w lasach liściastych i mieszanych, w parkach, ogrodach, także na 

łąkach, gatunek wapniolubny.  

Uwaga!!! TRUJĄCY!!!!!! ZAWIERA DUŻO MUSKARYNY I MOŻE WYWOŁYWAĆ 

CIĘŻKIE, CZASAMI ŚMIERTELNE ZATRUCIA (na skutek ustania krążenia). 

Objawy zatrucia występują po ¼- 4 godzinach w postaci wzmożonego wydzielania 

gruczołów ślinowych, potowych, łzowych, silne zwężenie źrenic, czasem zaburzenia 



 13 

wzroku dochodzące do przejściowej ślepoty. Ponadto występują bóle brzucha i biegunka 

oraz bóle w pęcherzu moczowym, duszność, zaburzenia czynności serca i spadek 

ciśnienia tętniczego krwi. W lekkich przypadkach objawy ustępują w ciągu 8-12 godzin, 

w ciężkich notuje się zgony. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Czubajka czerwieniejąca-odmiana bohemica  

 
(odmiana czubajki czerwieniejącej, która występowała na wysypiskach śmieci, 

obecnie kiedy śmieci ,,przywędrowały do lasu” rozprzestrzeniła się w lesie i 

stanowi duże zagrożenie toksykologiczne). 

 

 
 

Owocniki dość duże, bardzo podobne do czubajki kani. Kapelusz średnicy 10-18 cm, z 

jasnobrązowymi, wełnistymi  łuskami. Początkowo zamknięty kulisty, później stożkowaty, 

w końcu płaski z nieznacznym, gładkim  garbkiem. Trzon blady, prawie gładki, bez 

zygzakowatego wzorku, wewnątrz pusty, o wysokości do 15 cm z szeroką bulwiastą 

podstawą, w górnej części pierścień. Miąższ szafranowo-czerwonawo nabiegający. Blaszki 

wolne, gęste, brudnobiałe, u starszych ciemnieją. Uszkodzone barwią się na pomarańczowo 

lub czerwono. Ostrze blaszek czasem czerwonobrązowawe. 

 

Występowanie: VIII-X, w parkach i ogrodach, na glebie żyznej, zawierającej dużo kompostu 

w lasach liściastych i mieszanych, często w rzędach i czarcich kręgach. 

Uwaga!!! Odmiana ogrodowa (wyrasta w środowisku synantropijnym, np. 

kompostownik, wysypisko śmieci) jest jadalna, lecz nie każdy ją znosi; zdarzały się 
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wypadki zatrucia (przejściowe mdłości i wymioty); może powodować objawy podobne 

do tych występujących po spożyciu muchomora sromotnikowego. Grzyb ten nigdy nie 

stanowił problemu, ponieważ występował tylko na wysypiskach śmieci, gdzie nie zbiera 

się grzybów. W ostatnich czasach coraz więcej śmieci znaleźć można w lasach, dlatego 

grzyb ten ,,przywędrował” ze śmieciami do lasu, rozprzestrzenił się i zaczął stanowić 

problem toksykologiczny 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Gąska siarkowa. 

 

 
 

Kapelusz średnicy 3-8 cm, siarkowożółty, przeważnie nagi, suchy, jedwabisty. 

Blaszki siarkowożółte, grubawe, szeroko ustawione. Trzon barwy kapelusza lub z nieco 

ciemniejszymi włókienkami. Miąższ siarkowożółty. Zapach nieprzyjemny, jak karbidu 

lub gazu świetlnego. 

 

Występowanie: VII-X w lasach liściastych i iglastych.  
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Uwaga!!! TRUJĄCA, w stanie surowym zawiera substancje rozpuszczające krew. 

Gotowana niejadalna z powodu nieprzyjemnego smaku. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Gołąbek wymiotny. 

 

 
 

Kapelusz u młodych owocników kulisty, u starszych wypukły do płasko 

rozpostartego, na brzegu karbowany, o średnicy do 10 cm. Skórka kapelusza w kolorze od 

wiśniowej do jaskrawokrwistej czerwieni. Blaszki białe, często rzadkie, przy trzonie 

zatokowo wcięte, trzon cylindryczny, biały, najpierw pusty, później wypełniony 

watopodobnym miąższem. Miąższ pod kapeluszem trochę czerwonawy, łamliwy. Pachnie 

owocami,  w smaku piekąco ostry. 

 

Występowanie: VII-XI w dość wilgotnych lasach iglastych i liściastych, zwłaszcza pod 

świerkami, także na torfowiskach. 

Uwaga!!! Grzyb niejadalny, może prowadzić do silnych rozstrojów żołądkowo-

jelitowych. Niejadalny, ostry-w większej ilości na surowo może wywołać mdłości i 

wymioty, dlatego należy brać do ust tylko maleńkie próbki i po spróbowaniu wypluwać. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Mleczaj wełnianka. 
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Kapelusz u młodych okazów z zawiniętym brzegiem, u starszych płasko 

rozpostarty, zawsze ze środkiem w kształcie lejka, o średnicy do 10 cm, łososioworóżowy 

do różowego, z kolistymi pręgami, grubofilcowata, na brzegu kapelusza frędzlowato-

kosmkowaty. Blaszki białawe do cielistoróżowych, gęste, zbiegające na trzon. Trzon 

cylindryczny, białawy lub brązowaworóżowy. Mleczko niezmiennie białe. Smak bardzo 

ostry. 

 

Występowanie: VIII-X; pod brzozami w lasach i parkach, na kwaśnych glebach 

piaszczystych i gliniastych. 

Uwaga!!! Spożycie tego grzyba może wywoływać ciężkie rozstroje żołądkowo-jelitowe. 

Zawiera żywice o ostrym smaku, które po zjedzeniu owocników bez wstępnego 

przygotowania powodują mdłości, wymioty i biegunkę. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Maślanka wiązkowa. 
 

 



 17 

 
 

Kapelusz średnicy 2-6 płowożółtawy, siarkowożółty do żółtozielonawego, 

zabarwiony jednolicie lub na szczycie trochę rdzawy, cały nagi lub na brzegu z 

jedwabiście włókienkowatymi szczątkami osłony, ułożonymi jak stebnowanie. Blaszki mają 

żółtozielonawy połysk, po dojrzeniu są ciemnooliwkowobrązowy. Trzon bladożółtawy, 

trochę włókienkowaty. Smak bardzo gorzki. 

 

Występowanie: V-XI, na martwym drewnie liściastym i iglastym, na leżących pniach i na 

pniakach.  

Uwaga!!! Może powodować kłopoty trawienne (po ½-3 godzinach powoduje biegunkę i 

wymioty). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

16. Pieczarka żółtawa. 
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Kapelusz biały z gładką powierzchnią, za młodu kulisty, później spłaszczony, w 

starszym wieku szeroki otwarty, o średnicy do 12 cm; po naciśnięciu żółkniejący. Blaszki 

gęste, najpierw różowe, później brązowoczarne. Trzon wysmukły, z wyraźnym białym 

podwójnym pierścieniem, często z bulwiastą podstawą. Biały miąższ, przebarwia się po 

przekrojeniu bulwy na intensywnie żółty kolor.  

 

Występowanie: V-X w lasach liściastych i iglastych, parkach i ogrodach, na łąkach. 

Uwaga!!! NIEPRZYJEMNIE PACHNIE KARBOLEM LUB ATRAMENTEM. SMAK  

ODRRAŻAJĄCY. Trujący, powoduje (chociaż nie u wszystkich ludzi), silne zaburzenia 

w trawieniu, połączone z mdłościami i wymiotami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Tęgoskór pospolity. 
 

 
 

Owocnik bulwiasty do maczugowatego, o szerokości do 10 cm, przypomina 

ziemniaka, skóra zewnętrzna bladożółta do ochrowej, bardzo mocna i popękana na 
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łuseczkowate poletka, u dojrzałych egzemplarzy nieregularnie pęka uwalniając zarodniki.. 

Miąższ u młodych owocników liliowoszary cętkowany, z wiekiem coraz bardziej czarny z 

białawymi żyłkami, u starszych owocników rozpada się na proszek, ze stęchłym, 

metalicznym zapachem.  

 

Występowanie: VII-XI w lasach liściastych i iglastych, zwłaszcza na kwaśnych, 

torfowiskowych glebach, rzadko na zmurszałym drewnie. 

Uwaga!!! Jak podaje literatura, tym słabo trującym gatunkiem fałszowano potrawy z 

truflami, nie zważając na szybko występujące i częściowo silne objawy, jak nudności, 

wymioty i utrata przytomności. Objawy występują po ½-3 godzinach. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Lisówka pomarańczowa. 
 

 
 
 

Kapelusz lejkowaty, o średnicy 2-7 cm, jaskrawopomarańczowożółty, rzadziej 

rudobrązowy, brzeg silnie podwinięty. Skórka kapelusza zamszowata i delikatnie 

oszroniona. Blaszki gęste, rozwidlone, wyraźnie zbiegające na trzon, z wiekiem bledsze. 

Trzon cylindryczny, przy podstawie węższy, barwy identycznej jak kapelusz i blaszki. 

Miąższ pomarańczowy, względnie miękki i elastyczny. Prawie bez zapachu i o łagodnym 

smaku. 
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Występowanie:  IX-XI, dość często jesienią w lasach iglastych, rośnie głównie na ściółce, 

niekiedy również na kawałkach drewna. 

Uwaga!!! Nie jest wprawdzie trujący, ale może powodować dolegliwości trawienne, i 

dlatego też nie jest zalecany do spożycia. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Goryczak żółciowy. 

 
 

 
 

Kapelusz u młodych owocników półkolisty, później poduchowaty, o średnicy do 10 

cm, jasnobrązowy do czerwonawobrązowego, powierzchnia delikatnie filcowata, w okresie 

deszczu mało lepka. Rurki najpierw brudnobiałe, później brązoworóżowe; trzon 
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wysmukły, z ciemną siateczką o długich oczkach. Miąższ biały, zapach przyjemny, ale 

smak bardzo gorzki. Przerośnięte owocniki mają różowe rurki; ich gorzki smak można 

już stwierdzić dotykając czubkiem języka powierzchni kapelusza. 

 

Występowanie: nierzadko pośród ściółki i mchu, zwłaszcza pod sosnami i świerkami. 

Uwaga!!! POMIMO ŻE ZAWIERA NIEWIELKIE ŚLADOWE ILOŚCI TRUCIZNY 

MUCHOMORA CZERWONEGO (MUSKARYNY) NIE JEST W RZECZYWISTOŚCI 

TRUJĄCY. SMAKUJE BARDZO GORZKO, GORYCZ MAŁEGO OWOCNIKA 

MOŻE SPOWODOWAĆ NIEPRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA CAŁEJ POTRAWY. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Czubajeczka ostrołuskowa. 

 

 

 

 

 
Kapelusz mięsisty, u dojrzałych owocników płaski, o średnicy 10-15 cm, 

jasnobrązowawy, prawie zawsze pokryty wyraźnymi ciemnymi rdzawobrązowymi 

łuskami, stożkowatymi aż do zaostrzonych . Skórka kapelusza często łuskowato 

popękana, między pęknięciami widać biały miąższ kapelusza. Blaszki bardzo gęste, często 

rozwidlone, białe, nieprzyrośnięte do trzonu. Trzon o wysokości do 10 cm, cylindrycznie 

pusty, u podstawy lekko bulwiasty, barwy kapelusza, z szerokim i błoniastym, od strony 

górnej białawym pierścieniem, który się nie przemieszcza. Poniżej pierścienia 

czerwonobrązowy kosmkowata-łuseczkowaty. Miąższ miękki i zabarwiony na biało, pachnie 

wyraźnie jak gaz-nie należy go próbować! 
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Występowanie: VIII-X; w lasach liściastych i iglastych, w parkach i ogrodach, na glebach 

luźnych, z dużą zawartością próchnicy. 

Uwaga!!! LEKKO TRUJĄCA; NIEJADALNA Z POWODU NIEPRZYJEMNEGO 

ZAPACHU.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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