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IevadS

Šīs grāmatas uzdevums ir iepazīstināt sēņotā-
jus ar mūsu republikā atrodamām sēnēm, norādot 
dažādu sēņu augšanas vietas un laiku. Grāmatā 
sniegtas ziņas par sēņu augšanas īpatnībām, par 
to nozīmi meža dzīvē. Sēņotāji–iesācēji varēs 
iepazīties ar noteikumiem, kas jāievēro, lai sēņo-
šana būtu veiksmīga un sniegtu prieku. Viens no 
grāmatas galvenajiem uzdevumiem ir pievērst 
uzmanību sēnēm – līdziniecēm. Ne mazāk svarīgs 
uzdevums ir dot mazāk pazīstamu un retāk sasto-
pamu sēņu aprakstus, tā paplašinot jau zināmo 
sēņu sugu loku.

Labu veiksmi!



PAVASARA
SĒNES
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aGrenes

aGrenes Sarcoscupha (1. att.) parādās pirmās 
pēc sniega nokušanas. To oranži sarkanīgie kaus-
veida augļķermeņi sasniedz 1–4 cm platumu. sē-
nes nav ēdamas, bet to košos augļķermeņus var 

izmantot plakanās vāzītēs kā sava veida agro sēņu 
«ziedus» kompozīcijā ar sūnām.

1. att.
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LĀČPurnI

ParasTaIs LĀČPurns Morchella esculenta 
(2. att.). cepurīte 6–12 cm augsta un 4–8 cm plata, 
dzeltenbrūngana, dzeltenpelēka, lodveida vai ol-
veida ar šūnveida krokām, noapaļota. Kātiņš balt-
gans vai gaiši dzeltenīgs, pie pamatnes resnāks, 
dobs. Mīkstums maigs, vaskveida, ļoti trausls, ar 
patīkamu garšu un smaržu. Sēne sastopama aprīlī, 
maijā lapu koku mežos, parkos, zālājos, visbiežāk 
kaļķainās, mālainās, retāk smilšainās vietās, daž-
kārt lielos daudzumos degumos.

ēdama sēne. Taču literatūrā ir atzīmēts, ka 
šī sēne atsevišķiem cilvēkiem var izraisīt vieglu 
saindēšanos, tāpēc arī parastos lāčpurnus 10–15 
minūtes vajag novārīt un novārījuma ūdeni izliet.

2. att.
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3. att.

smaILaIs LĀČPurns Morchella conica (3. att.). 
cepurīte sasniedz 2–7 cm platumu, iegareni ko-
niska vai olveida, galotnē sašaurināta. Lāčpurnu 
cepurīte ar malu pieaugusi kātiņam. cepurīte vidū 
doba, ārpusē ar gareniskām krokām, starp kurām 
horizontālas šķērskrokas veido taisnstūrainus ie-
dobumus, brūna vai melngana. Kātiņš cilindrisks, 
dobs, 2–4 cm garš, baltgani dzeltenīgs. Mīkstums 
balts, maigs, trausls, bez īpašas garšas vai smar-
žas. Sastopams skuju koku un lapu koku mežos, 
to zāļainos laukumiņos, arī vecos degumos no 
aprīļa līdz maija beigām. Laba ēdama sēne. Pirms 
ēdiena gatavošanas 10–15 minūtes jānovāra, 
novārījuma ūdens jāizlej. Lāčpurni piemēroti arī 
žāvēšanai. 


