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1. Kas ir sēnes? Sēņu daudzveidība un 
iedalījums

2. Sēnes tūrismā – plusi un mīnusi

3. Dažas idejas praktiskai izmantošanai



Kas ir sēnes un ko tās dara?

sporas



Kur meklēt sēnes un uz kā tās var augt?

mežā

pļavā

purvā

kāpās

augsne

koksne

ēkās

degumu vietas

mēsli

sūnas, čiekuri, 
zāles stiebri

Kukaiņi, kūniņas



Sēnes, kas nemaz nav sēnes - gļotsēnes



Sēņu dažādība – sēnes pazemē

Jumjpūpēži
Hidnotrijas

Briežtrifeles
Plēvpūpēdis

Trifeles – sīkā
un vasaras



Sēnes – kausiņi, radziņi...



Pūpēži – apaļi un ne visai



Piepes, receklīši, plēvītes... 



Sēnes – koraļļi, adataiņi, vāles...

Gada sēne 2010-
koraļļu dižadatene



Cepurīšu sēnes ar stobriņiem



Cepurīšu sēnes ar lapiņām



II. Sēnes tūrismā – plusi un mīnusi  

+
• Neskrien, nelido, nebēg, 

nekož

• Dažas atrodamas visu gadu

• Aug +/- katru gadu turpat un 
vienā laikā

• To praktiskā nozīme piesaista, 
tādēļ daudzi uzskata, ka pazīst 
sēnes

• Daļa izmantojamas praktiski

• Skaistas...

-
• Neparedzamas, sezonālas

• Katrai atsevišķi – īss mūžs

• To ir tik daudz...

• Ja mēģina iedziļināties, nav viegli 
atšķiramas, tādēļ nereti 
vajadzīga speciālista konsultācija

• Ēdot jāuzmanās, var sajaukt ar 
indīgajām, taču dažkārt var būt 
alerģija pret kādu atsevišķu sēni



Sēņošana – tikumi citviet

• Mikofili un mikofobi, bet visur ir izņēmumi!
• Dažādi uzskati par sēņu ēdamību
• Citas sēņu sugas – nedrīkst pieredzi no viena 

reģiona izmantot citviet
• Ko tik citur neēd...

Delikatese no Āfrikas Delikatese no Meksikas



Sēņošana

• Sēņošana 

Kas vajadzīgs?

Labi zināma vieta vai karte, prasme orientēties

Dažādi meži (ja mērķis ir sēņu daudzveidība)

Grozs, nazis, piemērots apģērbs

Dzēriens, maizītes, ja gadījumā kas...



Kā pareizi sēņot? 

• Sēne ir tikai sēnes “ziediņš”, tās aiznešana no 
meža nekaitē sēņotnei, ja vien nebojā zemsedzi

• Vēlams vākt vidēja vecuma sēnes – atstāt ļoti 
mazas izaugšanai un citiem sēņotājiem, vecākās –
sporu izsēšanai un savai labsajūtai 

• Sēnes jāvāc gaisa caurlaidīgos traukos, jāizmanto 
pēc iespējas ātrāk

• Nogriezt vai izcelt no augsnes?



Sēņu pagatavošana, ēšana

Kas jāzina, pirms to dara

• Tikai labi zināmas sēnes! Neeksperimentēt bez 
pieredzējuša speciālista klātbūtnes vai 
konsultācijas! Pēc grāmatām noteiktas sēnes 
pārbaudīt!

• Sēnes ātri bojājas – jāvāc groziņā, jāizmanto 
uzreiz

• Dažiem cilvēkiem var būt sēņu nepanesamība vai 
tās var izraisīt alerģiju, tādēļ jauni sēņu ēdieni 
jānogaršo tikai mazliet  

Stāsts – izplatītākais jautājums sēņu sezonas laikā, 1x ēdamās, drosmīgie mikologi



Sēņu pagatavošana, ēšana

• Ēdamās sēnes

– Dažas ēdamas svaigas – uz maizītes

– Cepamas uzreiz, bez novārīšanas

– Vārāmas, izmantojamas sālīšanai, skābēšanai utt



• Ēdamas svaigas uz maizītes

Lielā dižsardzene Egļu baravika Parastā gailene



• Cepamas bez vārīšanas

Bekas...

Gailenes

Celmenes

Rudmieses



• Citas ēdamas sēnes

Sērpiepe

Zilganā aplocene Krokainā kazbārde

Milzu apaļpūpēdis

Bumbieru pūpēdis

Jumjpūpēži



Zemestauki
Ametista bērzlapene

Rudens taurene



Rudzupuķu smilšbekas stāsts



Receptes...

• Dižsardzeņu (arī dažu bērzlapju, baraviku, 
austersēņu, vēršmēleņu) karbonāde

• Celmeņu cepurīšu (arī rudenes celmeņu, 
samtkāta ziemenes, čigāneņu) zupa

• Porcelāna tinteņu (beku, milzu apaļpūpēžu, 
rudens taureņu, zemestauku “olu”) žuljēns

• Zemestauku “olu” salātiņi

• Omlete ar ametista bēzlapenēm

• Lakas plakanpiepes zupa.........



Sēņu vērošana

• Prasa pamatzināšanas, kuras var papildināt gandrīz 
bezgalīgi (> par 4000 sēņu sugu Latvijā)

• Nepieciešams – groziņš ievākšanai, nazītis sēnes 
“izcelšanai” no augsnes

• Vēlams ievākt vairākus eksemplārus dažādās attīstības 
stadijās; jāizpēta krāsa, konsistence, dažādas detaļas...

• Palielināmais stikls, lupa, fotoaparāts
• Noteicēji, grāmatas, interneta avoti
• Iespējama visu gadu
• Lietderīgi veidot atrasto sēņu sarakstu – piemērs 

sekos...







Sēņu gads - pavasaris

Parastā bisīte
Austrijas agrene

Vizbuļu skleroderma
Dzeltenā inermīzija

Spurdžu kaussēne



Sēņu gads - vasara

Maija auzene

Sērpiepe

Raganu beka



Sēņu gads - rudens

Apšu bekas bērzu bekas ...

Ozolu pienaine

Bērzlapes

Gliemezenes, aplocenes



Sēņu gads - ziema

Korķainā ozolpiepe

Parastā ausenīte,
vecāsmātes auss

Austeru sānause

Samtainā
ziemene



Ko vēl var darīt ar sēnēm?

• Sporu nobirums

• Sēnes palielinājumā

• Sēņu smaržas

• Sēņu fotomedības

• Sēnes kā ārstniecības līdzeklis

• Dzijas krāsošana, sēņu “gleznas”, papīrs...

• Kultivētās sēnes



Sēņu sporu nobirums

• Rezultāts – sēnes “paraksts”

• Kas vajadzīgs
– Sēnes cepurīte

– Tumšs un/vai gaišs papīrs

– Kaut kas, ar ko nosegt

– Dažas stundas laika



Izpēti palielinājumā!

• Kas vajadzīgs – lupa, palielināmais stikls



Sēņu smaržas...

• Siļķu bērzlape
• Anīsa piltuvene
• Smaržīgā sētaspiepe
• Ķiploku vītene
• Baltā pūkaine
• Sēra pūkaine

Smaržas un smakas – ķiploku, rutku, miltu, riekstu, anīsa, 
konfekšu, mandeļu, rūgušpiena, zaļo sieriņu, kumarīna, 
medus, gurķu, spermas, dezinfekcijas līdzekļa, ziepju, vecu 
zivju, sēra, pūstošas gaļas, fenola, visbeidzot “sēņu”

Ķiploku vītene

Anīsa piltuvene



Sēņu foto “medības”

• Dažas stundas ap vasarnīcu Saulkrastos, 
31.oktobris...

Augļu puve Turzenīte



Koniofora Augļukoku cietpiepe

Citronu bisporella Koksnene



Sarainā tauriņpiepe Sīkā sēntiņa Alkšņu zvīņene Ķiveres sēntiņa

Brants
Gludā cietpiepe



SkaldlapīteKortīcijs 1 Ieliektā cietpiepe Ligzdenīte

Kortīcijs 2 Bumbieru rūsa



Peniofora Sarainā tauriņpiepe

Gļotsēne koksnes likogala Gļotsēne 2



Dzeltenā receklene Briežu ksilārija

SānauseNektrija



Datronija Gļotsēne 3

Zvīņene 2 Sarkokorīne



Parastā dūmaine Sēntiņa Samtkāta ziemene Tintene 1

Gļotsēne 1 Parastā celmene Tintene 2 Alkšņu spulgpiepe



Sēnes kā ārstniecības līdzekļi

• Tikai tad, ja ir pietiekamas zināšanas!

• Sēņu sugas, kuras izmanto medicīnā:

• Zemestauki

• Čaga
Befungīns, ekstra-befungīns



Sēnes dabisko šķiedru krāsošanā

• http://fungi.lv/Fungi_Dyes.htm

• Var izmantot: 

violeto tīmekleni

sarkanlapiņu

tīmekleni

brūno bērzupiepi

samtaino mieteni



Sēņu papīra taisīšana, piepju “gleznas”

– http://www.allfiberarts.com/library/aa04/aa072104i.htm



• Parastā plakanpiepe –

angliski “mākslinieku piepe”



Sēņu kultivēšana

• Atmatenes (šampinjoni, portobelo)

• Austersēnes – dažreiz var izaugt pagalmā...

• Šitake

• Trifeles



Informācija par Latvijas sēnēm internetā

• Latvijas Mikologu biedrības mājas lapa
http://miko.ld.gov.lv

• Datorenciklopēdija “Latvijas daba”
http://www.latvijasdaba.lv/senes

• Latvijas augi un sēnes
http://latvijas.daba.lv/augi_senes/senes/

• Latvijas sēnes
www.fungi.lv

• Dabas dati 
www.dabasdati.lv

http://miko.ld.gov.lv/
http://www.latvijasdaba.lv/senes
http://latvijas.daba.lv/augi_senes/senes/
http://www.fungi.lv/
http://www.dabasdati.lv/


Paldies par uzmanību!

Mikologu.biedriba@inbox.lv


