
Bagātīga informācija vairāk nekā
440 sēņu sugu noteikšanai. 
Padomi, kā sēnes atrast, vākt 
un izmantot.

Kompakts kabatas formāts!

Kuras sēnes ker dzīvniekus?
Kā atšķirt makstsēnes no mušmirēm?

#

Vai ragansviestu var ēst?

Palīgs sēņotājam



Stobriņu sēnes un lapiņu sēnes uzbūve

Cepurītes mikstums,

Cepurite

Maksts

Stobriņu sēne Lapiņu sēne

Stobriņi 
ar sporām 
uz iekšējās 
virsmas
Stobriņu atveres 
iespiedumu vietās 
var mainīt krāsu. Gredzens

Tīklojums Kātiņš ar zigzagveida joslām

•Mīkstums griezumā 
var būtiski mainit krāsu. 
Parasti tas sārtojas 
vai zilē.

Lapiņas ar bazīdijām, 
kurās ir sporas

Lapiņu šķautnes

BumbulisKātiņa
pamats

Sēnēm nav sakņu kā augiem, bet gan pazemes audi, ko sauc par micēliju. 
Tas sastāv no smalkiem pavedieniem jeb hifām.

Apzīmējumi un saīsinājumi
I I  Ēdama 

( I I )  Nosacīti ēdama 

Neēdama 

A  Indīga
§ Vācijā aizsargājama suga (2009)
Z, D, A, R - ziemeļi, dienvidi, austrumi, rietumi 
var. - varietāte (apzīmējums sugas nosaukumā) 
Varietātes (var.) veido sēnes, kas atšķiras no pamatsugas. 
Sp. m. - sporu masas krāsa

Katrā dzimtā ir vairākas 
ģintis, ģinti ir vairākas 
sugas, bet katrai sugai ir 
vairākas pasugas. 
Radniecīgas sugas - tās 
pašas ģints sugas, ar kurām 
iespējams sēnes sajaukt. 
Līdzīgas sugas - citu ģinšu 
vai dzimtu sugas, ar kurām 
iespējams sēnes sajaukt.

Helmūts un Renāte Grīnerti

Sēnes
Iepazīsim sēnes dabā!

386 krāsainas fotogrāfijas 
14 zīmējumi

/
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4 Ievads

Sēņu valsts daudzveidība
Lai gan sēņu valsts daudziem šķiet itin labi pazīstama, 
tom ēr tā ir noslēpumaina un pārsteigumu pilna.

Atšķirībā no augiem un dzīvniekiem sēnes 

pārstāv citu, ipašu dzīvības formu. 

Mūsdienās zinātnieki sēnes vairs nepie

skaita pie augu valsts, kā tas bija senāk, 

bet izdala tās atsevišķā grupā - sēņu valstī, 
līdzīgi kā augus izdala augu valstī, bet dzīv

niekus - dzīvnieku valstī.

Sēnes nesatur hlorofilu, tādēļ to barošanās 

pilnībā atšķiras no augu barošanās. Sēnes 

atšķirībā no augiem nespēj saražot gaismas 

ietekmē sev organiskās vielas, izmantojot 

par būvmateriāliem neorganiskās vielas - 

oglekļskābo gāzi un ūdeni. Tās, tāpat kā 

dzīvnieki, ir atkarīgas no citiem organis

miem, jo uzņem gatavas citu saražotas 

organiskās vielas. Tomēr sēnēm atšķirībā 

no dzīvniekiem nav nekādu gremošanas 

orgānu. Tās nevar pieskaitīt pie dzīvnieku 

valsts, jo to dzīvesveids, barošanās, vairo

šanās un attīstība ir pilnīgi atšķirīga. Sēņu 

micēlija pavedieni ar fermentu jeb enzīmu 

palīdzību izšķīdina organiskās vielas un ab

sorbē tās noārvides.

Meža bērni

Sēņu galvenā dzīvesvieta ir mežs, kurā ir 

dažādu organisku vielu pārpilnība - tik

ko atmiruši lakstaugi un nedzīva koksne,

meža nedzivās zemsedzes slānis ar kritu
šām lapām, skujām un citām organiska

jām atliekām, irdena augsne, kuru caurauž 
atmirušas saknes.

Sēņu uzbūve

Sēnes organisms veidots no mikrosko

piski sīkām šūnām, kas sarindotas tievos 

pavedienos. Sos parasti bālos šūnu pa

vedienus sauc par hifām. Saaugot kopā, 

hifas veido kompleksus audus, ko sauc 

par micēliju. Makroskopisko sēņu šūn- 
apvalki ir veidoti galvenokārt no hitīna. 

Hitīns ir arī kukaiņu ārējā skeleta galvenā 

sastāvdaļa, bet augos tas nav sastopams. 

Tās sēnes, ko mēs parasti atrodam mežā un 

laukā, pieder tikai pie vienas plašas sēņu 

grupas, kurā /r tūkstošiem sugu. Šīs sēnes

Micēlijs ir balti pavedienveida audi.
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Asins sēntiņa (Mycena haematopus) aug uz koksnes kritalām (par citām sēntiņām sk. 90. Ipp.).

veido augļķermeņus. Mēs tās saucam par 

makroskopiskajām sēnēm tāpēc, ka tās ir 

labi ieraugāmas. Augļķermeņi veidojas no 

pazemē esošajiem sēņotnes pavedieniem. 

To augšanu veicina bagātīgi nokrišņi un 

piemērots temperatūras režīms. 
Augļķermeņi nepieciešami sēnes vairošanās 

procesam.Tiem ir milzīga formu daudzvei

dība. Daļa augļķermeņu veido tik elegantas 

cepures, kādas jebkura ni cepuru meistaram 

noderētu par modeli, citi ir līdzīgi neparas

tiem koraļļiem1. Māte daba mums dāvā tik 

daudz māksliniecisku un krāšņu paraugu!

Derīgās un kaitīgās sēnes

Cilvēki vienmēr cenšas visas lietas ieda

līt sev derīgajās un kaitīgajās. Arī sēnes

nav izņēmums. Dažas makroskopiskās 

sēnes tiek uzskatītas par kulinārijas de

likatesēm, turpretī citas ir nāvējoši indī

gas. Līdztekus šajā grāmatā aprakstīta
jām makroskopiskajām sēnēm eksistē 

vēl neskaitāmas mikroskopiskās sēnes, 

kuru vidū ir daudz tādu sēņu, bez kurām 

mums būtu ļoti grūti iztikt, piemēram, 

dažādas pelējuma sēnes, kas mums ražo 

antibiotikas un sieru, kā arī raugi, bez 

kuru palīdzības nebūtu iespējama maizes 

cepšana vai alus darīšana.

Tomēr ir arī daudzas tādas mikroskopis

kās sēnes, kas izraisa cilvēka, dzivnieku un 

augu slimības. Vienas bojā labību un pūdē 

kartupeļus, citas izraisa augu slimibas, pie

mēram, rūsu un miltrasu.
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Nekādas uzturvielas netiek 
noniecinātas
Nav tādu dzīvo organismu atlieku, kuras agri vai vēlu 
necauraustu kādas sēnes micēlijs. Sēnes bieži veido arī 
abpusēji izdevīgas attiecības ar dzīviem augiem.

Bez pārspīlējuma var apgalvot, ka sēnes 

dabā ir visur. Ja nebūtu sēņu, mūsu pasaule 

izskatītos pavisam citādi - visur būtu kri

talu un nobiru pārpilnība, bet augtu tikai 

atsevišķi koki. Sēņu valsts rūpējas par to, 

lai ekosistēma darbotos un būtu līdzsvarā.

Nevainojama bioloģiskā 
atkritumu pārstrāde

Sēnēm ir svarīga loma dabā, jo tās ir neiz

vēlīgākās bioloģisko atlieku sadalītājas. Tās 

masveidā piedalās dzīvu un mirušu orga

nismu sašķelšanā un noārdīšanā. Nevienā 

mūsu planētas klimatiskajā joslā nav tādu 

mežu, kuros nebūtu sēņu, jo tie ir vienigie 

daudzšūnu organismi, kuri spēj sadalīt atmi

rušu koksni.Tās turpina savu darbību pat tad, 

kad ir nonākušas koksnē dzīvojošo kukaiņu 

gremošanas traktā. Bez mums bieži vien pat 

neredzamo sēņu valsts pārstāvju palīdzī

bas meži nosmaktu paši savos atkritumos.

No atlieku sadalītājiem 
līdz lamatu izticējiem

Pie organisko atlieku sadalītājiem jeb sapro- 

fītiem pieder augsnē un koksnē dzīvojošas Egļu baravika ir egļu mikorizas sēne.

sēnes. Tostarp ir šauri specializētas sēnes, 

kas atrodamas tikai uz noteiktām zem- 

sedzes struktūrām, piemēram, egļu sku

jām, dižskābaržu lapām, putnu spalvām, 

tauriņu kūniņām vai komposta kaudzēm. 

Parazītiskajām sēnēm, no mūsu viedokļa 

raugoties, ilr pilnīgi atšķirigs barošanās 

veids.Tās barojas ar dzīvu organismu orga

niskajām vielām un nodara tiem kaitējumu 

vai pat izraisa to bojāeju, piemēram, egļu 

sakņupiepe uz egles.

Visneparastākā, šķiet, ir sēņu grupa, kas ķer 

dzīvniekus. Šīs sēnes ļoti viltīgā veidā no
ķer, piemēram, nematodes. Viņām ir smalki 

izstrādāti palīglidzekļi - dažādi ķeršanas 

mehānismi, piemēram, lipigi mezgli vai 

pat cilpas, kas, nonākot kontaktā ar tārpu, 

piebriest un cieši pielīp pie tā. Sēņotnes
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Okerdzeltenās bērzlapes {Russula ochroleuca) mikoriza (sk. 140. Ipp.)

pavedieni caurauž dzīvnieku un pēc viņa 

nāves izsūc no tā barības vielas.

Burvju vārdiņš - mikoriza

Meža ekosistēmā nenovērtējama nozīme 

ir mikorizas sēnēm. Vārds "mikoriza" ir cē

lies no grieķu valodas vārda, kas tulkoju

mā nozīmē - sēņsakne. Mikoriza veidojas, 

ēņotnes pavedieniem,6ieši saistoties ar 
koku vai citu augu saknēm. Šāda sadarbība 

starp sēnēm un1 augiem ir izdevīga abiem 

organismiem, jo tās pamatā ir abpusēja 

ņemšana un došana. Bioloģijā šādu sadar

bības veidu sauc par simbiozi. No augiem 

>ēnes uzņem ar enerģiju bagātos ogļhid

rātus, bet sēņu sēņotne augiem pilda sak

ņu spurgaliņu funkcijas un piegādā tiem

ūdeni un minerālvielas. Šādā saistībā ar 

augiem dzīvo ļoti daudzas ēdamās un in

dīgās sēnes, piemēram, baravikas un zaļā 

mušmire, tīmeklenes, bērzlapes un pienai- 

nes.Turklāt daudzas no tām aug vai nu ti

kai zem lapkokiem, vai zem skujkokiem, tā

pēc ir atrodamas tikai lapkoku vai skujkoku 

mežos. Citām sugām ir tikai viens noteikts 
"dzīvesbiedrs" Piemēram, parastā apšube- 

ka atrodama tikai zem apsēm, bet zeltainā 

sviestbeka - tikai zem lapeglēm. Nereti 

gadās, ka koki vienlaikus veido mikorizu ar 

vairākām atšķirigām sēņu sugām. Šo sēņu 

sugu sastāvs ir atkarīgs no augsnes apstāk

ļiem - vai tā ir kaļķaina, neitrāla vai skāba. 

Grāmatā sniegtajos sēņu aprakstos norā
dīti arī mikorizas partneri. Šīs ziņas jums 

palīdzēs sēņu sugu noteikšanā.
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Kā pareizi noteikt sēnes
Jebkurš sēņotājs mežā vienm ēr sastapsies ar nepazīstamām sēņu 
sugām. No daudzām skaistām un ēstgribu rosinošām sēnēm viņš 
labprāt pagatavotu gardu sēņu maltīti, ja vien pamatoti nebaidītos 
no iespējamās saindēšanās ar tām.

Veiksmīga noteikšana
■ Katram  sēņotājam vispirms rūpīgi jāiepa

zīstas ar sava atraduma ārējām pazīmēm. 

Drošai noteikšanai ir svarīgi ne tikai izpētīt 

fotogrāfijas un zimējumus, bet arī rūpīgi 

izlasīt sēnes aprakstu, lai salīdzinātu visas 

ievāktā eksemplāra pazīmes. Tikai tad, ja 

šīs pazīmes kopumā sakrīt ar jūsu atrastā 

eksemplāra pazīmēm, sēne ir noteikta pa

reizi. Tomēr reizēm sēnēm ir arī tādas pa

zīmes, kuras par sēnes piederību noteiktai 
sugai liek šaubīties ne tikai iesācējam. Rei

zēm sēnes ļoti atšķiras no sugai raksturīgā

apraksta. Sēņu izskats ir atkarīgs no to ve

cuma, augšanas vietas un laikapstākļiem. 

Savus atradumus nevarēsiet noteikt, ja nezi

nāsiet vismaz dažas galveno grupu un ģinšu 

pazīmes (sk. 10.-13. Ipp.). Tas ir liels sasnie

gums, ja protat noteikt kādu pūkaini (Tricho- 

ioma, sk. 76.-81 Ipp) vai ierindot makstsēnes 

(sk. iOO. Ipp.) līdzās mušmirēm (Amanita) kā 

to radinieci. Lai justos pilnīgi droši, ietei

cams apspriesties ar citiem sēņotājiem un 

savus noteiktos atradumus parādīt kādam 

sēņu speciālistam vai labam pazinējam.

Daļējs plīvurs (Velum 
partiale, dzeltens)

Daļējs plīvurs Vispārējs
plīvurs

Vispārējs plīvurs 
( Velum universiale, violets)

Plīvura atliekas— 
(pārslas)

Gredzens

Maksts

Bumbulis

Gredzena, maksts un pārslu izveidošanās

Kā pareizi noteikt sēnes 9

Cepurītes virsma:
a) saplaisājusi,
b) šķiedraini zviņaina,
c) pārslaina jeb klāta 

ar plīvura atliekām.

Lapiņas:
a) brīvas,
b) pieaugušas,
c) pieaugušas ar zobiņu,
d) nolaidenas,
e) retas, ar īsām starplapiņām,
f) ciešas.

Svarīgākās pazīmes
Kāda ir sēnes augļķermeņa uzbūve? 

(Cepurīte un kātiņš? Vai citāda?)

Kāda ir cepurītes krāsa un citas cepurī

tes pazīmes?

Kāds ir sporas veidojošais slānis jeb 

himenofors? Dažādām sēņu grupām 

tas sastāv no stobriņiem, lapiņām vai 

adatiņām. Cepurīšu sēnēm himenofors 

vienmēr atrodas cepurītes apakšpusē.

- Kādā krāsā ir lapiņas? (Daudzu sēņu 

noteikšanā palīdz arī sporu masas krā

sas konstatēšana.) ļ
- Vai lapiņas pie kātiņa ir pieaugušas? Vai 

tās ir ciešas vdi retas?

Vai kātiņš ir gluds vai ar izteiktu gredze

nu, vai tikai ar šķiedrainu gredzenveida 

joslu?
- Vai pie kātiņa pamata ir bumbulis vai 

maksts?
- Kāda ir sēnes smarža?

- Kādā krāsā ir mīkstums?

Ievērojiet!
Nepazīstamu sēņu ievākšana

1. Paņem iet līdzi tikai vienu jaunu 
un labi attīstītu sēnes eksemplāru, 
nevis pilnu grozu! Vecās un bojātās 
sēnes atstājiet mežā!

2. Paņem iet visu sēni, nevis nogrieziet 
tikai tās cepurīti!

3. Rīkojieties ar sēni uzmanīgi, la i to 
nesabojātu! Bojātai sēnei var būt 
grūti saskatīt noteikšanai svarigas 
pazīmes.

4. Atzīmējiet piezīmju blociņā ziņas 
par sēnes augšanas vietu, meža tipu 
un koka sugu, zem kura tā atrasta!
Tas noderēs vēlākā sēnes noteikšanā.

5. Nepazīstamās sēnes ievāciet atsevišķi 
no ēdamajām, vislabāk - citā traukā 
vai ari atsevišķā maisiņā!
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Pārskats 
par sēnēm

Sēnes bagātina mežus un laukus ar 
savu milzīgo, neizmērojamo formu un 
krāsu bagātību. Bieži divas dažādas 
sēņu sugas pēc pirmā acu uzmetiena 
izskatās pārsteidzoši līdzīgas. Citkārt 
viena un tā pati suga atkarībā no ve 
cuma, augšanas vietas un sēņošanas 
sezonas laikapstākļiem var izskatīties 
pavisam atšķirīga. Ja  sēnes nosaka 
pavirši, iespējama pat saindēšanās. 
Nav konkrētu norādījumu, kā, iepa
zīstot šos aizraujošos organismus, 
"neapm aldīties" lielajā sugu daudz
veidībā. Turpmākās grāmatas lap
puses palīdzēs jum s savu atradumu 
vispirms ierindot kādā noteiktā sēņu 
grupā. Krāsainie laukumi un lappušu 
norādes parādīs, kurā grāmatas daļā 
meklēt šīs sēņu grupas aprakstu.

Bekas

Eiropā zināmas vairāk nekā 100 beku (Bo- 
letales) sugas, kas pieder pie bazidijsēnēm 
un ir sadal/tas apmēram 20 ģintis. Visas 
bekas ir mikorizas sēnes. Dažas no tām ir 
saistītas ar kādu noteiktu koka sugu, pie
mēram, bērzubeka (sk. 42. Ipp.) aug tikai 
zem bērziem. Bekas var pazīt pēc sūklim 
lidzīgā sporas veidojošā slāņa cepurītes 
apakšpusē. Tas sastāv no daudziem at
sevišķiem blivi sakārtotiem stobriņiem. 
Jaunām sēnēm stobriņi ir ļoti šauri, bet 
nobriestot tie atveras. Stobriņu atveres 
kļūst platas, apaļas vai stūrainas. Atkarībā 
no sugas to krāsa var atšķirties no stobriņu 
krāsas. Stobriņi var būt balti, dzelteni, zaļ
gani, sārti, sarkani vai brūngani.

(Sk. 22.-47. Ipp.)

Lapiņu sēnesSēnes ar neīstām lapiņām, 
krokām un adatiņām

Visas šīs sēnes - daudzas no tām ir arī mi
korizas sēnes - pieder pie bazidijsēnēm. 
To cepurītes apakšpusē sporas veidojošais 
slānis ir līdzīgs lapiņām, krokām, dažkārt ir 
pilnīgi gluds vai sastāv no smalkām adati
ņām. Šis tik dažādās sugas apkopotas vije- 
nā grupā praktisku apsvērumu dēļ. Stingri 
zinātniski raugoties, piemēram, kailā mie- 
tene (sk. 48. Ipp.) ir beku radiniece, lai gan 
tai zem cepurītes ir lapiņas, bet austeru 
sānause (sk. 56. Ipp.) pieskaitāma pie lapi
ņu sēnēm. Parastā gailene, kā ari citas gai
lenes ar krokām cepurītes apakšpusē (sk. 
58.-60. Ipp.), tāpat kā adateņu sēnes, pie
skaitāma piepju sēnēm (Aphyllophorales; 
par pārējām iīs grupas sēriem sk. 156. Ipp.).

Eiropā zināmas vairāk nekā 4000 lapiņu 
sēņu sugas. Zinātnieki tās sauc par agari- 
kālēm (Agaricales) un iedala 11 dzimtās ar 
139 ģintīm.To vidū ir daudz mikorizas sēņu, 
meža kritalu sadalītāju un arī parazītu. Šīs 
grupas sēnes var pazīt pēc lapiņveida spo
ras veidojošā slāņa cepurītes apakšpusē. 
Kad sēnes augļķermeni apgriezīsiet otrādi, 
ieraudzīsiet starveidā ap kātiņu sakārtoto 
lapiņu šķautnes. Sporu nesēji ir bazīdijas, 
kas atrodas uz lapiņu plaknēm, bet pašas 
šķautnes parasti ir sterilas. Lapiņu sēnes 
ir veidotas no garenām šūnām, kas labi 
redzamas, sadalot šķiedrainos kātiņus. Šo 
sēņu noteikšanas pazīmes ir arī lapiņu 
un sporu masas krāsa. Sporu masas krāsa 
ne vienmēr ir tāda pati kā lapiņu krāsa. 
Tādēļ drošākai noteikšanai jāievēro, kāda 
ir lapiņu krāsa arī nenobriedušiem augļ
ķermeņiem.



Sēnes ar trauslām lapiņām - 
bērzlapes un pienaines

Visas bērzlapes un pienaines (Russulales) ir 
mikorizas sēnes. Lai gan cepurītes apakš
pusē ir lapiņas, šīs sēnes izdala atsevišķi no 
pārējām lapiņu sēnēm. To augļķermeņiem 
vienmēr ir trausls mīkstums, jo tas veidots 
nevis no garenām, bet gan apaļām šūnām. 
Lapiņas pārsvarā ir biezas un trauslas. Mīk
stuma garša atkarībā no sugas ir ļoti da
žāda - no maigas līdz ļoti sīvai. Daudzas 
sugas bez mikroskopa noteikt ir ļoti grūti. 
Pie bērzlapēm pieder aptuveni 200 ne
liela un ļoti liela izmēra sugu sēnes, kuru 
cepurītes var būt gan bālas, gan spilgtās 
krāsās. Cepurītes virsmiziņa bieži ir viegli 
novelkama, bet lapiņas - pieaugušas pie 
kātiņa. Sporu masa ir balta, krēmkrāsas, 
okerdzeltena vai olas dzeltenuma krāsā. 
Mīkstums ir balts, sārtojas vai melnē, bet 
nekad nesatur piensulu.
Aptuveni 100 pienaiņu sugas atšķiras no 
bērzlapēm ar to, ka tām izdalās piensula, 
kas var būt balta, oranža, sarkana un žūstot 
reizēm maina krāsu.

Sēnes 
bez lapiņām

Piepes (Aphyllophorales) pieder pie bazīdij- 
sēnēm un aptver vairāk nekā 1000 sugas, 
kas apvienotas daudzās dzimtās un ģintīs. 
To augļķermeņi ir ļoti daudzveidīgi. Tie var 
būt saplacināti un pārklāt substrātu lidzīgi 
mizai vai piestiprināti pie koka sāniski kā 
plauktiņi. Citām sēnēm augļķermeņi var 
būt ar cepurīti un kātiņu, piltuvveida, vā- 
lesveida, vienkārši vai zaraini, koraļļveida. 
Sporas veidojošais slānis var būt gluds 
un porains, ar adatiņām, krokām vai pat 
ar lapiņām. Lielākā daļa no šīm sēnēm ir 
koksnes kritalu apdzīvotājas. Dažas no kok
snes apdzīvotājām aug uz dzīviem kokiem 
un tos novājina, bet daļa ir īsti parazīti, kas 
izraisa koku bojāeju.
Receklenes (Heterobasidiomycetes) ap
tver aptuveni 250 sugas. Makroskopiski 
tās atšķiras no pārējām bazīdijsēnēm ar 
recekļveida augļķermeņiem, bet tām ir vēl 
daudzas īpašas mikroskopiskas atšķirības, 
piemēram, gareniski vai šķērseniski sada
lītas bazīdijas.

(Sk.138.-155. Ipp.) (Sk.156.-169. Ipp.)
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Zemestauki, pūpēži 
un zemeszvaigznes

I iropā sastopamas vairāk nekā 200 pūpē
žu (Gasteromycetes) sugas. Tā ir nevien
dabīga un ļoti daudzveidīga bazīdijsēņu 
grupa. Visas grupas kopīga pazīme ir sporu 
veidošanās augļķermeņa iekšpusē. Sporas 
r ietvertas recekļainā, gļotainā vai pulver
veida masā. Par zemestauku un tīkleņu iļe- 
cekļainajā masā ietverto sporu izplatīšanu 
rūpējas kukaiņi. Pūpēžiem, pūpēdīšiem un 
zemeszvaigznēm nobriedušo augļķerme
ņu virspusē izveidojas atvere, vai arī tie pil
nībā pārplīst un sporas pulverveida masas 
veidā izplatās ar vēju. Lielākā daļa pūpēžu 
sēņu aug kā saprofīti uz organiskajām at
liekām, dažām sugām ir novērota mikoriza.

Askusēnes (Ascomycetes) veido atsevišķu 
klasi. Eiropā to ir vairāk nekā 2000 sugu. 
To augļķermeņi aug gan virs zemes, kā 
lāčpurni, gan ausgnē, kā trifeles. Daudzas 
no šīm sēnēm var pazīt pēc kausveida vai 
krokotiem augļķermeņiem. Atšķirībā no 
bazīdijsēnēm askusēnēm sporas veidojas 
asku iekšpusē. Aski atrodas sporas veidojo
šajā slānī: kaussēnēm - uz iekšējās virsmas, 
lāčpurniem, bisītēm un vālenēm - uz ārē
jās virsmas. Trifelēm sporas atrodas bum
buļu iekšpusē. Vairums sugu ir saprofīti, 
dažas - parazīti, vēl citas veido mikorizu. 
Gļotsēnes (Myxomycetes}, kuru Eiropā ir 
vairāk nekā 500 sugu, pārstāv pilnīgi citu 
organismu grupu ar atšķirīgu attīstības cik
lu un izskatu.To koši dzeltenie vai sarkanie, 
gļotainie, reizēm cietie šūnu sakopojumi 
piesaista sēņotāju uzmanību.

(Sk.170.-173. Ipp.) (Sk.174.-183. Ipp.)

Askusēnes un gļotsēnes



Biežāk lietotie termini

Aski. Maisveida struktūras, kurās askusē- 
nēm veidojas sporas, parasti - 8 (sk. att.). 
Askusēnes. Sēnes, kurām veidojas asku 
sporas.
Augļķermenis. Sēnes daļa, ko sēņotājs 
parasti sauc par sēni un kas piemērotos 
apstākļos parādās virs zemes.
Bazīdijas. Vālesveida struktūras, uz kurām 
bazīdijsēnēm veidojas sporas - parasti 4 
(sk. att.).
Bazīdijsēnes. Makroskopisko sēņu klase. 
Sēņu sporas veidojas himēnija slānī uz ba- 
zīdiju smailajiem izaugumiem jeb sterig- 
mām (sk. att.).

Gleba. Recekļaina, gļotaina vai pulver
veida masa daudzu augstāko sēņu, pie
mēram, pūpēžu un trifeļu, augļķermeņa 
iekšpusē, kurā veidojas sporas.
Gredzens. Struktūra uz sēnes kātiņa zem 
cepurītes; daļējā plīvura atliekas. Tas var 
būt nokarens, taisni stāvošs vai uz augšu 
atliekts, pie kātiņa stingri piestiprināts vai 
pārbīdāms (svarīga noteikšanas pazīmei).

Hifas. Pavedienveida šūnas, no kurām vei
dots sēnes micēlijs un augļķermenis. 
Himēnijs. Sēnes augļķermeņa sporas vei
dojošā daļa, kas sastāv no askiem vai bazī- 
dijām un neauglīgas (bezsporu) struktūras 
starp tiem.
Himenofors. Sēnes augļķermeņa auglīgā 
daļa, uz kuras atrodas himēnijs. Himenofori 
var būt ļoti dažādi, piemēram, lapiņveida, 
stobriņveida, adatveida, krokveida, labirint- 
veida un gludi.
Hitīns. Galvenā sēņu šūnapvalka sastāv
daļa. No tā veidots arī kukaiņu skelets. 
Konīdijas. Bezdzimuma sporas, ar kurām 
sēne vairojas veģetatīvi.
Lapiņas. Lapveida struktūras cepurīšu sēņu 
cepurītes apakšpusē. Lapiņu krāsai, izkār
tojumam, platumam, atstatumam starp 
lapiņām un piestiprinājuma veidam pie 
kātiņa ir būtiska nozīme sēņu noteikšanā. 
Lapiņu sēnes. Sēnes, kuru himenofors ce
purītes apakšpusē ir veidots no lapiņām. 
Makroskopiskās sēnes. Sēnes, kuras var 
saskatīt bez palielināmo ieriču izmanto
šanas.
Maksts. Vispārējā plīvura maisveida atlie
kas pie kātiņa pamata.
Micēlijs. Sēņu hifu kopums.
Mikoriza. Simbiotiskas attiecības starp sē
nēm un augu, galvenokārt koku, sīkajām 
saknēm.
Parazīti. Organismi, kuri barojas no citu 
dzīvu organismu organiskajām vielām,
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tos tūdaļ nenogalinot, bet nodarot tiem 
bojājumus.
i’livurs. Apvalks, kurš pilnībā sedz jaunus 

•purīšu sēņu augļķermeņus (vispārējais 
plīvurs - Velum universale) vai arī aizsedz 
,.iunu augļķermeņu himenoforu (daļējais 
i līvurs - Velum partiale). Vispārējā plīvura 
iiliekas paliek pie nobrieduša augļķer
meņa kā maksts pie kātiņa pamata un 
pārslas uz cepurītes virsmas, bet daļējā 
•līvura atliekas veido bārkstis pie cepurītes 

malas un gredzenu uz kātiņa.
Saprofītiskas sēnes. Sēnes, kas pārtiek no 
bojā gājušu organismu organiskajām atlie
kām, piemēram, aug uz trūdošas koksnes, 
nedzīvās zemsedzes, mirušu dzīvnieku 
atliekām.
Sēņotne. Sēnes veģetatīvais ķermenis, ķas 
sastāv no tieviem pavedieniem jeb hifā\n- 
Simbioze. Dažādu sugu organismu kop
dzīve, kas parasti ir abpusēji izdevīga, pie
mēram, mikoriza.
Sporas. Sēnes vairošanās mikroskopiskas 
vienības, kas veidojas himēnija slānī un pēc 
nogatavošanās izbirst.
Sporu masa (Sp. m.). Sēnes sporu kopums. 
Tās krāsa ir svarīga noteikšanas pazīme. 
Krāsu ir viegli noteikt, nogrieztu sēnes ce
purīti uz kādu laiku (piemēram, uz vienu 
nakti) novietojot uz baltas papīra lapas.

Kad cepurīti uzmanīgi noņem, var noteikt 
sporu nobiruma krāsu. Grāmatā sporu ma
sas krāsa minēta gan pie ģinšu, gan sugu 
aprakstiem.
Stobriņi. Himenofors stobriņu sēņu (beku, 
piepju) cepurītes apakšpusē.
Stobriņu atveres. Atveres beku dzimtas 
sēņu cepurītes apakšpusē. Stobriņu atveru 
krāsa ir būtiska pazīme sēņu noteikšanā.Tā 
var būt atšķirīga no stobriņu krāsas. 
Stroma. Blīvs oskusēņu hifu pinums, uz 
kura vai kurā veidojas sīki augļķermeņi. Uz 
stromas virsmas redzamas tikai šo augļķer
meņu atveres.
Šķautnes. Lapiņa malas cepurītes apakš
pusē, kas reizēm ir citā krāsā nekā lapi
ņas. Noteikšanā svarīga ir ne tikai šķautņu 
krāsa, bet ari virsmas īpašības - vai tās ir 
gludas, viļņainas vai robainas.
Tīmeklis. Zīdaini šķiedrains daļējs plīvurs, 
kas savieno cepurītes malu ar kātiņu; ve
cākām sēnēm tas saglabājies uz kātiņa 
gredzenveida joslu veidā. Timeklis rakstu
rīgs tīmekleņu ģintij, kā ari daudzām citām 
cepurīšu sēņu sugām.
Veģetatīvā vairošanās. Sēņu bezdzi- 
mumvairošanās, kas notiek dažādos vei
dos, no kuriem vienkāršākie ir kādas sēņot- 
nes daļas atdalīšanās, konīdiju veidošanās.



Aizraujoša pastaiga mežā

Jo  labāk mēs pazīstam dabu, jo  aizrau
jošākas šķiet pastaigas. V isapkārt ir tik 
daudz pārsteidzošu radību, ko atklāt.

Neliela, bet varena!
Nākamajā pastaigā uzmanīgāk pavērojiet 
kādu no tintenēm (Coprinus). Amerikas vi
dusdaļā atrasts kāds no šo sēņu senčiem, 
ieslēgts dzintarā. Ieslēgums ir aptuveni 
40 miljonus gadu vecs. Tā ir vecākā zinā
mā lapiņu sēņu fosilija.

Fosilie atradumi
Iespējams, ka pirmatnējie cilvēki sēnes gan 
ēda, gan izmantoja citādā veidā. Ledājā 
atrasts iesalis pirmatnējais cilvēks, kurš bija 
nēsājis sev līdzi parasto bērzupiepi. Iespē
jams, ka viņš to lietoja asiņošanas apturē
šanai. Arheologi kādā Eiropas akmens laik
meta apmetnē ezera krastā atraduši posas 
piepes un pūpēdīšu atliekas. Pamēģiniet ar 
kramu un posas piepi iegūt uguni! Tas nav 
vienkārši, bet to var izdarit.

Dzejnieki un domātāji...
Arī Aristotelis kādā pastaigā pa mežu bija ie
vērojis ar sēnēm apaugušu koksnes kritalu.

Iespējams, ka viņš jau pirms 2000 gadiem 
varēja iedomāties, ka sēņu pēkšņā parādī
šanās ir saistīta ar trupēšanas procesu. 
Grieķu dzejnieks Pausanijs jau mūsu ēras
2. gadsimtā stāstīja teiku, kā grieķu varo
nis Persejs veldzējis slāpes ar lietusūdeni 
no kādas sēnes cepurītes. Viņš izlēmis šajā 
vietā dibināt jaunu pilsētu - Mikēnas, ko 
nosauca par godu sēnei (grieķiski sēne 
ir mycos). Arī Mikēnu kultūra šādā veidā 
ieguvusi savu nosaukumu. Mēs mūsu me
žos varam atrast daudz sēņu, kuru piltuv
veida cepurītēs sakrājas lietusūdens. Vai 
esat tādas redzējuši?

Valdnieki un raganas
Romā Cēzara valdīšanas laikā sēnes bija 
iemīļota maltīte. Sājos laikos radies Cēzara 
mušmires nosaukums (Amanita caesarea). 
Reliģisko aizspriedumu un raganu prāvu 
pārņemtajos viduslaikos, kad sākotnējās 
zināšanas par sēņu izcelšanos bija zudu
šas, tās uzskatīja par nelabā iemiesojumu. 
Sēņu apļus mežos vēl joprojām sauc par 
raganu apļiem, kaut gan jau sen ir zināms, 
ka tie ir tikai parasti sēnes augļķermeņi, 
jo sēnes micēlijs aug no apļa centra uz 
tā malām.
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Cik jauki ir saulainā laikā pastaigāties mežā!

Kārtībai jābūt! Palīdz mūsdienu tehnika

Kopš 18. gs. pētnieki ir sākuši sēņu zinātnis
kos novērojumus. Vispirms viņi mēģināja 
lielajā sēņu daudzveidībā ieviest kaut kādu 
kārtību. Sēņu noteikšana bija balstīta tikai 
uz labi saredzamām ārējām pazīmēm, pie
mēram, sēnes formu, augļķermeņa ieda
lījumu cepurītē un kātiņā, lapiņu, stobriņu 
vai adatiņu veidošanos. Šajā laikā zvied
ru zinātnieks K. Linnejš izveidoja bināro 
nomenklatūru, kuru arī mūsdienās lieto 
dzīvo organismu nosaukumu veidošanā. 
Ievērojamais sistemātiķis katram organis
mam deva divkāršu nosaukumu, ar kuru 
apzīmēja gan ģinti, gan sugu. Piemēram, 
egļu baraviku latīniski sauc Boletus edulis. 
Tas nozīmē, ka tā pieder Boletus ģintij, bet 
sugas nosaukums ir edulis.

Mūsdienās zinātnieki cenšas mākslīgi ra
dīto sēņu sistēmu pārvērst par dabisku 
sistēmu, kas balstās uz sugu radniecību. 
Labāk izzināt radnieciskās attiecības ļauj 
ne tikai ekoloģiskie pētījumi, bet arī elek- 
tronmikroskopa izmantošana, ķimiskās 
analīzes un ģenētiskie pētījumi - sēņu 
genomu izpēte.
Līdz ar to sistemātikā aizvien tiek veikti 
kādi labojumi. Daudzas sēnes tiek iedalītas 
pilnīgi citās grupās, tām tiek piešķirts cits 
sugas nosaukums. Gadās arī tā, ka dažādās 
pasaules malās vienai un'tai pašai sēnei ir 
piešķirts atšķirīgs nosaukums.



Sēnošanai

Sēņu "m edības" ar nazi un grozu rokās 
un gardas sēņu maltītes gaidas liek sir
dij sisties straujāk. Kurš atradīs lielāko 
sēni? Kuram būs skaistākā sēne? Bet 
kurš atradīs visgaršīgāko?

Kur var atrast sēnes?
Daudzas sēņu sugas vienā vietā sastopa
mas ļoti bieži, bet citur atrodamas tikai 
retumis vai vispār to nav. Sēņu augšanas 
vietas ir atkarīgas no klimatiskās joslas, 
augsnes īpatnībām, apkārtējās augu valsts, 
zemsedzes, vietas mikroklimata un citiem 
faktoriem, kas ietekmē sēņu attīstību.

» Daudzviet Eiropā dabiskie meži ar tiem 
raksturīgo floru mūsdienās ir kļuvuši par 
retumu. Pārmēslotas vietas ar milzīgām 
nātru un puķu sprigaņu audzēm nav sēņo
šanai piemērotas. Sēņošana labāk veiksies 
meža nogabalos bez bagātīgas zemsedzes 
un tālāk prom no lielceļiem.

»  Sēņošanai nepiemērotas ir slīpās, sausās 
kalnu dienvidu nogāzes karstās vasaras 
dienās. Vasarā sēnes labāk meklēt mitrā
kās vietās.

»  Pēc bagātīgiem nokrišņiem siltā laikā 
iespējama liela sēņu daudzveidība. Tad 
grozi ātri piepildās.

Atbilstošs sēņotāja aprīkojums

Kā ievāktās sēnes vislabāk nogādāt mājās? 
Plastikāta maisiņš nav ieteicams.
Pēc sēņu savākšanas un ievietošanas trau
kos no tām turpina izgarot mitrums. Mit
rā un siltā vidē sēnes paātrināti bojājas. 
Nepareizi glabātu sēņu lietošana uzturā 
var izraisīt smagus veselības traucējumus, 
līdzīgi kā saindēšanās ar bojātu gaļu vai 
zivīm.
Piemērotākais un visiem sēņu vākšanas 
priekšnoteikumiem atbilstošākais ir plats 
skalu vai klūdziņu grozs. Tas laiž cauri gai
su, tāpēc arī groza apakšā esošās sēnes 
nesaplok un nesabojājas. Svarīgi ir arī at
rastās sēnes tūdaļ atbrīvot no gliemežiem 
un citām sīkām radībām, kā arī notīrīt tām 
pielipušos netīrumus.

Ko un kā mēs ievācam?
Tiem, kuri interesējas tikai par ēdamajām 
sēnēm, jāņem vērā pats galvenais notei
kums - drīkst ievākt tikai tās sēnes, ko jūs 
labi pazīstat.

Sēnošana
Protams, grozā ir vieta tikai augstas kvalitā
tes atradumiem. īsts dabas mīļotājs saprot, 
ka meža ekosistēmai labi noder vecas un 
kukaiņu kāpuru bojātas sēnes, tāpēc ne
ņem tās līdzi uz mājām. Bieži nepieciešams
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Hez naža un groza nav sēņošanas!

sēni ne tikai nogriezt, bet arī pārgriezt. Rei
zēm baravikas, kas ārēji izskatās nevainoja
mi, iekšpusē ir dzīvības pilnas.
Pareiza sēņu vākšana nenodara sēņu florai 
nekādu ļaunumu! Daudzu sugu sēņu skai
ta samazināšanās cēloņi ir intensīva lauk
saimniecība, satiksme, mežu monokultūru 
stādījumi un skābie lieti.

Ievērojiet!

Sēņu pareiza ievākšana

Sēni var uzmanīgi “izskrūvēt'no augsnes 
un pēc tam tukšo bedrīti pārklāt ar meža 
nobirām. Tikpat pareizi ir nogriezt sēni 
ar nazi pie pašas augsnes. Plaši izplatītais 
uzskats, ka nogrieztās sēnes atliekas aug
snē bojā sēņotni, neatbilst patiesībai.



Labu apetīti!

Sēnes pusdienu galdā - tas ir gan 
prieks, gan risks. Tāpēc ir lietas, kuras 
jāņem  vērā pirms sēņu maltītes paga
tavošanas.

Kāds labums ir no sēnēm?
Svaigas sēnes satur ap 85-95 %  ūdens un 
ir bagātas ar vitamīniem un minerālvielām. 
Tās vidēji satur vairāk olbaltumvielu nekā 
vairums dārzeņu. Tomēr dažviet atrastās 
sēnes var saturēt arī palielinātu smago 
metālu devu.
Sēņu šūnapvalki satur hitīnu, kuru mūsu 
organisms pilnībā sagremot nespēj. Tādēļ, 
ēstas lielā daudzumā, sēnes uzkstāmas par 
smagu un grūti sagremojamu maltīti. 
Katram pašam jāizvēlas, vai viņš grib lietot 
pārtikā savvaļā vāktas sēnes. Ir taču daudz 
garšīgu kultivēto sēņu, kuras var iegādāties 
veikalos un kuras nesatur toksīnus.

Svarīgi ir pareizi sagatavot!
Maltītes gatavošanai noder tikai pareizi 
noteiktas, augstas kvalitātes svaigas sēnes. 
Noslaukiet tās ar dvieli! Pēc tam izgrieziet 
kukaiņu kāpuru un gliemju bojātās vie
tas! Visbeidzot pārgrieziet sēni gareniski 
uz puēm. Sādi apstrādātas sēnes drīkst

uzglabāt vēsumā, lai tālāk apstrādātu 
nākamajā dienā. Lietū izmirkušas sēnes 
nedrīkst ilgstoši uzglabāt, jo šādu sēņu 
olbaltumvielas ātri sadalās un tajās savai
rojas baktērijas. Ja sēnes ir tīras, tās var bez 
mazgāšanas sagriezt nelielos gabaliņos un 
apstrādāt tālāk.

Sēņu krājumi ziemai
Sagatavqtas sēnes pēc atdzesēšanas ledus
skapī drīkst uzglabāt 1-2 dienas.
Ja jums gadījies mājās pārnest bagātīgāku 
vākumu, vēlams sagatavot krājumus ilgā
kai uzglabāšanai.
Vienkāršākā metode ir sēņu saldēšana. 
Atdzesētas blanšētas vai pilnīgi sagata
votas sēnes iepildiet saldēšanai paredzē
tos trauciņos vai maisiņos un ievietojiet 
saldējamā kamerā. Pareizi sagatavotas 
sēnes var glabāt daudzus mēnešus. 
Kaltēšanai ir piemērotas tikai sēnes ar stin
gru mīkstumu. Dižsardzenes un gailenes 
šādam nolūkam neder, jo tās kļūst sīkstas 
un ādainas. Sēnes jāsagriež plānās šķēlītēs, 
jāizklāj uz stiepļu režģa vai stingra papīra 
un jāļauj tām izkalst, turot labi vēdinātā 
vietā. Kaltētas sēnes vārot kļūst mīkstas. 
Tās var arī samalt pulverī un pievienot zu
pām un mērcēm kā garšvielu.
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Namm!

Bailes no saindēšanās
I iropā par indīgām atzītas aptuveni 
80 sugu sēnes. Ja jums pēc sēņu ēšanas 
radušies gremošanas traucējumi, iespē
jams, ka esat saindējies ar sēnēm. Par īstu 
saindēšanos var runāt gadījumos, ja uz 
organismu iedarbojas toksīni, kurus satur 
sēnes.
Kuņģa un zarnu darbības traucējumi var 
arī rasties, lietojot bojātas un vecas sēnes. 
Dažkārt cilvēkiepi ir alerģiskas reakcijas uz 
sēnēm.
Daudzas Latvijā' populāras sēnes vācieši 
uzskata par neēdamām (piemēram, vilnī
šus, krimildes).

Ievērojiet!

Uzmanīgi-dubultnieki!
$

Daudzas sēnes ir ļoti līdzīgas citām sēnēm. 
Ari labām, iecienītām ēdamajām sēnēm 
ir dubultnieces, kuras reizēm ir pat ļoti 
indīgas!
Vācot ēdamās sēnes, vispirms jānoskaidro, 
vai tās nevar sajaukt ar kādām citām  
sēnēm. Noskaidrojiet svarīgākās biežāk 
sastopamo un bīstamāko indigo sēņu gal
venās pazīmes un solīdziniet tās ar tiem 
eksemplāriem, kurus gatavojaties ievākt!
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Melnā zvīņbeka
Strobilomyce$ strobiloceus

Melno zvīņbeku viegli var pazīt pēc tās 
tumši pelēkbrūnās, dažkārt gandrīz melnās 
un šķiedraini zvīņainās cepurītes un kātiņa. 
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vecām polsterveīda, mīksta, gaļīga, 
tumši pelēkbrūna vai tumši brūna; saplaisājusi 
šķiedrainās zvīņās. Starp cepurītes malu un kāti
ņu sākumā bāls vai pelēkbrūns vilnaini pārslains 
plivurs, kas vēlāk saglabājas uz cepurītes malām 
un kātiņa kā pūkains gredzens. Stobriņu atveres 
stūrainas, jauniem augļķermeņiem bāli pelēcīgas, 
vecākiem - tumši brūnas un platas, iespiedumu 
vietās sākumā sārtojas, vēlāk melnē. Stobriņi pie 
kātiņa ir pieauguši vai mazliet nolaideni; tādā 
pašā krāsā kā atveres. Kātiņš ir līdz 15 cm garš 
un 3 cm resns, šķiedraini zvīņains, netīri tumši 
pelēkbrūns. Mīkstums ir bāli pelēks, griezumā 
sākumā sārtojas, vēlāk kļūst pelēcīgi melns, ar 
skābenu vai augsnei raksturīgu smaržu.
Sp. m. melngani brūna.

(II)

Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama. Sēnei nepatī
kami skābena garša.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug lapkoku 
un skujkoku mežos, neitrālā vai mazliet skābā 
augsnē. Plaši izplatita. Līdzenumos reti, kalnu 
apgabalos vietām bieži sastopama.
Svarīgi zināt! Melnā zvīņbeka Viduseiropā ir vie
nīgā zvīņbeku ģints pārstāve.

Kastaņu smilšbeka
Gyroporus costaneus

Svarīga pazīme ir gaiši stobriņi un balts 
cepurītes un kātiņa mīkstums. Tas kon
trastē ar brūno cepurītes un kātiņa krāsu. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vecākām polsterveīda vai plakana, ga
ļīga, novecojot - ar mazliet atliektu malu, sausa, 
matēta, smalki tūbaina, līdzīga zamšādai, dzel
tenbrūna vai tumši kanēļbrūna. Stobriņu atve
res sākumā sīkas, vēlāk platākas, jaunām sēnēm 
baltas, vecām salmu dzeltenas. Stobriņi pie kātiņa 
mazliet pieauguši vai gandrīz brivi, balti. Kātiņš 
ir līdz 8 cm garš un 2,5 cm resns, konisks vai

Pārgriežot kastaņu smilSbekas 
augļķermeni, redzams, kā 
baltais cepurites un kātiņo 
mīkstums kontrastē ar kātiņa 
brūno ārējo slāni. Svoriga 
pazīme ir ari kātiņo griezumā 
redzamie dobumi, kos pilditi 
or vatei līdzīgu masu.

11

vālesveida, smalki tūbains vai gluds, ar dobu
mu un cietu ārējo slāni, trausls, cepurites krāsā. 
Mīkstums balts. Sp. m. dzelteniga.
Nozīme pārtikā. Ēdama, bet dažkārt alerģiska. § 
Sastopamība. Mikorizas sēne, lapkoku mežos 
zem ozoliem, dižskābaržiem un skābaržiem, 
Dienvīdeiropā zem kastaņām, kritušo lapu slānī, 
neitrālā līdz vāji skābā augsnē, ari mitros skujko
ku mežos zem eglēm un priedēm. Plaši izplatita, 
dažos apgabalos reta vai vispār nav sastopama.

Rudzupuķu smilšbeka
(Gyroponjs cyonescens) - cepurīte un kātiņš 
gaiši okerdzelteni, mikstums balts, griezumā 
strauji krāsojas spilgti zils. Stobriņi un to atveres 
baltas vai gaiši dzeltenas, iespiedumu vietās 
zilē. Reta suga. atrodama zem lapkokiem un 
skujkokiem, īpaši zem priedēm, smilšainā aug
sne. Sp. m. dzeltenīga. Ēdama. §

Radniecīga suga.

_  Raupjā tumšbeka [Porphyrellus 
porpyrosporus) ir līdzīga lieluma sēne. Sp. m. 
sarkanbrūna. Neēdama, mīkstums rūgts.

Līdzīga suga.
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Melnā zvīņbeka



Dobā sviestbeka II
Boletinus cavipes

Raksturīgas pazimes: tūbaina cepurīte, pla
tas, garenas stobriņu atveres un dobs kātiņš. 
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, sausa, tūbaini zvī- 
ņaina, dzeltenbrūna vai rūsganbrūna (var. au're- 
us - zeltaini dzeltena, sk. augšējo ott.). Jaunām 
sēnēm starp cepurīti un kātiņu ir ādains, bāls 
plīvurs, no kura vēlāk uz kātiņa saglabājas pārs- 
laina gredzenveida josla. Stobriņu atveres ļoti 
platas, iegarenas, nedaudz līdzīgas lapiņām, ar 
šķērssienām, sākumā dzeltenas, vēlāk zaļgan- 
dzeltenas. Stobriņi īsi, atveru krāsā. Kātiņš dobs, 
ar biezu ārējo slāni, virs gredzena joslas dzel
tens, zem tās - ar smalkām, brūnām zvīņām. 
Mīkstums bāli dzeltenīgs. Sp. m. olīvdzeltena. 
Nozīme pārtikā. Vidēji laba ēdamā sēne. 
Sastopamība. Lapegļu mikorizas sēne kalnu 
un augstkalnu apgabalos. Plaši izplatīta suga.

______________  No Amerikas ieceļojušai
duglāziju sviestbekai (Suillus lakei) cepu
rīte nedaudz smērējoša, kātiņš bez dobuma. 
Sp. m. okerolīva. Ēdama.

Līdzīga suga.

Zeltainā sviestbeka II
Suillus grevillei

Raksturīga lapegļu mikorizas sēne ar spilg
ti dzeltenu cepurīti un gredzenu uz kātiņa. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, mitrumā gļotaina 
un smērējoša, sausa - gluda un spīdīga, gai
ši dzeltena vai dzeltenbrūna, bieži ar tumšāku 
vidu. Jaunām sēnēm starp cepurītes malu un 
kātiņu dzeltenīgs plīvurs, kas vēlāk saglabājas 
kā gredzens uz kātiņa.
Stobriņu atveres sīkas, vecākām sēnēm pla
tākas un nevienmērīgi izlocītas, sākumā dzel
tenas, vēlāk dzeltenbrūnas. Stobriņi pie kātiņa 
pieauguši vai mazliet nolaideni. Kātiņš ar brūn
ganām šķiedrām, dzeltenīgs, ar uzbiezinātu, ār
pusē smērējošu gredzenu, kas sausumā sarūk. 
Mikstums mīksts, bieži ūdeņains, dzeltens, ar 
augļu smaržu un skābenu garšu. Sp. m. gaiši 
olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Ēdama kopā ar citām sēnēm, 
vecākas slnes ir mīkstas un ūdeņainas. 
Sastopamība. Lapegļu mikorizas sēne. Plaši iz
platīta, galvenokārt kalnu un augstkalnu rajonos.

Lipīgā sviestbeka II
Suillus visādus

Arī šī suga ir lapegļu pavadone un pazīs
tama pēc cepurītes, kas parasti ir pelēka. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, pelēka vai olīv- 
pelēka, mitrā laikā gļotaina un smērējoša, sau
sā - kaila un matēta. Starp kātiņu un cepurītes 
malu ir bāli pelēks plīvurs, kas vēlāk saglabājas 
kā gredzenveida josla uz kātiņa. Stobriņu atve
res sīkas, vecām sēnēm platākas, pelēkas, vē
lāk pelēkbrūnas. Stobriņi pieauguši pie kātiņa. 
Kātiņš ar gredzena joslu, nedaudz gaišāks par 
cepuriti. Mīkstums balts vai gaiši pelēks, grie
zumā krāsojas mazliet pelēkzaļš vai zilganzaļš; 
ar augļu smaržu un skābenu garšu. Sp. m. olīv
dzeltena.
Nozīme pārtikā. Nav necik garšīga, lietojama 
kopā ar citām sēnēm.
Sastopamība. Lapegļu mikorizas sēne, kas aug 
kaļķainā augsnē. Plaši izplatīta, atrodama pār
svarā kalnu apgabalos.

Sarkanrudā sviestbeka II
Suillus tridentinus

Šo sēni viegli noteikt pēc rūsgani sarkanās 
cepurītes. Aug zem lapeglēm.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, mitrā laikā mazliet 
gļotaina un smērējoša, sausā - matēta, rūsgani 
oranža. Stobriņu atveres samērā platas, stūrai
nas, oranždzeltenas, Oranžsarkanas vai sarkan
brūnas. Stobriņi piesātina pieauguši vai nolai
deni. Kātiņš ar gredzena joslu, mazliet gaišāks 
par cepurīti, ar tumšiem, samtainiem punkti
ņiem. Mīkstums gaiši dzeltens vai dzelten- 
oranžs, mīksts, bieži ūdeņains, ar augļu smaržu 
un skābenu garšu. Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Ēdama.
Sastopamība. Lapegļu mikorizas sēne. Aug kaļ
ķainā augsnē galvenokārt kalnu un augstkalnu 
apgabalos.
Svarigi zināt! Sviestbeku (Suillus) ģintī ir vairāk 
nekā 20 sugu, kuru kopīgā pazīme ir gļotaina vai 
šķiedraini zvīņaina (ar recekļainu slāni apakšā) 
cepurīte. Sp. m. brūngana.



Parastā sviestbeka II
Suillus luteus

Raksturīgas pazīmes ir ādains gredzens un 
gaiša kātiņa augšdaļa.
Cepurīte ir līdz 13 cm plata, mitrā laikā gļotaina, 
smērējoša, ar ieaugušām šķiedrām, sausā - spī
dīga, gaišbrūna vai tumšbrūna. Stobriņi un to 
atveres sākumā ir ļoti sīkas, dzeltenīgas, vēlāk 
olīvdzeltenas, bieži klātas ar pienaina šķidru
ma pilieniņiem Kātiņš bāli dzeltens, augšda
ļā ar tumšākiem punktiņiem, zem ādainā gre
dzena brūni violets. Mīkstums gaiši dzeltens. 
Sp. m. kanēļbrūna. Nozīme pārtikā. Ēdama, 
dažiem cilvēkiem var būt alerģiskas reakcijas. 
Sastopamiba. Priežu mikorizas sēne.

Bellīni sviestbeka Tl
Suillus bellini

Izplatīta Vidusjūras apgabalā.
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, mitrā laikā ļoti 
gļotaina, smērējoša, bāla, vecām sēnēm - ar 
brūniem plankumiem. Stobriņu atveres sī
kas, krēmkrāsas, vēlāk olīvkrāsas. Stobriņi īsi, 
okerdzelteni. Kātiņš īss, bāls. ar sarkanbrūniem 
punktiņiem, pie pamata dzeltens. Mīkstums 
gaiši dzeltens. Sp. m. okerbrūna.
Nozīme pārtikā. Ēdama, bet saudzējama. 
Sastopamiba. Divskuju priežu mikorizas sēne.

Govju sviestbeka II
Suillus oovinus

Raksturīgas pazīmes ir gluda cepurīte un 
pelēcīgi dzeltenas stobriņu atveres. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, mitrā laikā smērējo
ša, gluda, okerbrūna vai oranžbrūna. Mala bieži 
gaišāka. Stobriņu atveres vecām sēnēm stū
rainas un platas, pelēcīgi dzeltenas, vēlāk rūsas 
brūnas, stobriņi atveru krāsā. Kātiņš slaids, gluds, 
gaiši okerbrūns. Mīkstums bāli dzeltens, mazliet 
sārtojas, ar patīkamu smaržu. Sp. m. olivbrūna. 
Nozime pārtikā. Ēdama, bet nelielos daudzumos. 
Sastopamība, ‘’riežu mikorizas sēne, aug smilšai
nā un kūdrainā augsnē, virsājos, bieži veido cerus.

Ietaukotā sviestbeka Tl
Suillus collinitus

Šī sviestbeku suga sastopama priežu me
žos uz dienvidiem no Alpiem.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, mitrumā mazliet 
gļotaina, smērējoša, ar ieaugušām šķiedrinām, ļ 
tumši brūna Stobriņi un to atveres samērā 
platas, dzeltenas, vecām sēnēm olīvdzeltenas, 
reizēm klātas ar pienaiha šķidruma pilieniem.] 
Kātiņš ir dzeltenigs, ar tumšākiem punktiņiem, t 
pie pafrata sārts. Mikstums mīksts, dzeltens, 
kātiņa pamatnē gaiši brūngani sārts, ar skābenu 
smaržu. Sp. m. gaiši brūna. Nozīme pārtikā. 
Ēdama. Sastopamība. Priežu mikorizas sēne, 
aug kaļķainā augsnē. Ziemeļos nav sastopama.

Graudainā sviestbeka Tl
Suillus granulotus

Pazīme: pienaina šķidruma pilieniņi uz kā
tiņa un stobriņu atverēm.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, mitrā laikā smērējo
ša, gluda, dzeltenbrūna vai sarkanbrūna. 
Stobriņu atveres ļoti sikas, dzeltenas, vecām 
sēnēm olīvdzeltenas, jaunām - klātas ar pie
naina šķidruma pilieniem. Kātiņš dzeltens, 
augšdaļā bāls, ar sīkiem, tumšiem punktiņiem. 
Mīkstums gaiši dzeltens, ar augļu smaržu. 
Sp. m. oranži brūna.
Nozīme pārtikā. Ēdama, dažiem var izraisīt aler
ģiju. Sastopamība. Priežu mikorizas sēne, kas 
aug kaļķainā augsnē zem divskuju priedēm.

Priežu sviestbeka II
Suillus miegatus

Sēnes cepurīte izskatās kā apbārstīta ar 
smiltīm.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, dzeltenbrūna vai 
oranžā okerkrāsā, samtaini sīkzvīņaina, mitra, ne
daudz smērējoša. Stobriņu atveres sikas,apaļas 
vai stūrainas, netīri dzeltenas vai oranžas, iespie
dumu vietās nedaudz zilē, stobriņi gaišāki. Kātiņš 
gaišāks par cepurīti, apakšdaļā smalki tūbains. 
Mīkstums dzeltenigs vai bāli oranžs, zilējošs. 
Sp. m. olivbrūna. Nozīme pārtikā. Ēdama. 
Sastopamiba. Skujkoku, galvenokārt priežu miko
rizas sēne, kas aug smilšainā un kūdrainā augsnē.

ļGaišā sviestbeka (5. ploa- 
dus), kas aug zem piecskuju priedēm; ēdama.
Radniecīga suga.
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Parazītiskā samtbeka
Xerocomus porasiticus

Raksturīga pazīme: aug grupās kā parazīts 
uz cietpūpēžiem.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, izliekta, polstervei- 
da, sausa, smalki tūbaina. zamšaina. vietānr* sa
plaisājusi, bāli dzeltenbrūna vai gaiši olīvbrūna. 
Stobriņu atveres diezgan sikas, stūrainas, gaiši 
dzeltenas vai okerdzeltenas, vecām sēnēm - 
oranždzeltenas. Kātiņš ir slaids, pie pamata bieži 
saliekts, augšdaļā bieži ar brūnganām pārslām, 
apakšdaļā ar ieaugušām šķiedriņām, dzeltens 
vai dzeltenbrūns. Mīkstums mīksts, gaiši cit
rondzeltens, reizēm krāsojas zilganzaļš. Sp. m. 
sarkanbrūna.
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama. §.

Lāču samtbeka
Xerocomus badius

Sēnei ir kastaņbrūna cepurīte, dzeltenas 
stobriņu atveres, slaids, gluds, brūngans 
kātiņš.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, izliekta, polster 
veida, mitrumā mazliet smērējoša, sausumā smal
ki tūbaina, zamšaina, gluda, gaiši sarkanbrūna 
līdz tumši kastaņbrūna. Stobriņi un to atveres 
jaunām sēnēm sīkas, vecākām - diezgan platas, 
stūrainas, bāli dzeltenas, olīvdzeltenas vai netīri 
olīvzaļas, iespiedumu vietās krāsojas zilganzaļas. 
Kātiņš ir līdz 12 cm garš, cilindrisks vai vidū maz 
liet paresnināts, līdz 4 cm resns, dzeltenīgi brūns, 
bieži ar ieaugušām tumšākām šķiedrām, augšdaļā 
bieži dzeltenīgs, pie pamata ar baltiem micēlija 
pavedienierr. Mīkstums bāli dzeltenīgs, zem 
virsmiziņas nedaudz brūngans, griezumā vairāk 
vai mazāk zilē, ar neizteiktu smaržu un maigu 
garšu. Sp. m, olīvbrūna.

Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, ieteicama 
kaltēšanai.
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku mežos, 
skābā augsnē, visbiežāk - sūnainos egļu mežos, 
retāk - lapkoku mežos. Plaši izplatīta, sastopama 
no līdzenumiem līdz ķalnu apgabaliem.
Svarīgi zināt! 5ī beka šūnās īpaši lielā daudzumā 
uzņem radioaktīvo Cēziju, tādēļ lāču samtbeku 
maltīti nevajadzētu lietot pārāk bieži.

Iesācēji lāču samtbeku bieži 
jauc ar baravikui«. 38. Ipp.). Baravikai uz kātiņa 
ir tīklveida zīmējums un griezuma vietā mīk
stums nekrāsojas. Iespējams sajaukt ari ar kazu 
samtbeku {sk. 30. ipp.) vai raibo samtbeku :sk. 
30. ipp.), kā ari ar jaunu ļoti rūgto žultsbeku 
(sk. 42. ipp).

līdzīgas sugas.
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Sastopamība. Aug kā parazīts uz cietpūpēžiem 
(sk. 172. Ipp), mitrā, skābā augsnē, purvos, virsā' 
jos, zem lapkokiem un skujkokiem, labprāt - zem 
bērziem un mellenājos. Plaši izplatīta un sastopa
ma no līdzenumiem līdz pat kalnu apgabaliem! 
bet ne bieži.

Atteld skaidri redzams, ktJ parozitiskās somlbekas kdtiņS 
ir saaudzis ar cietpūpēdi.

arazitiskā samtbeka

Lāču samtbeka ir rudens sēne.
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Kazu samtbeka
Xerocomus subtomentosus

Sēnei ir samtaina, olīvbrūna cepurīte, sa
mērā mīksts mīkstums, kas griezumā ne
daudz zilē.
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, izliekta vai polster 
veida, smalki tūbaina, sausa, olīvbrūna, jauna - ar 
sinepju dzeltenu, izzūdošu apsarmi. Stobriņi un 
to atveres nevienādas, apaļas vai stūrainas, ve
cām sēnēm - platas, sākumā koši dzeltenas, vēlāk 
brūngandzeltenas vai zaļgandzeltenas, iespiedu
mu vietās mazliet brūnē. Kātiņš ir līdz 10 cm 
garš, 2,5 cm resns, vidū paresnināts vai cilindrisks, 
pie pamata reizēm sašaurināts, vienmērīgi gaiši 
dzeltens, augšdaļā ar smalkām, gandrīz tīklvei- 
dā vai rindās sakārtotām sarkanbrūnām zvīņām. 
Mīkstums vecām sēnēm diezgan mīksts, bāli 
dzeltens, ar neizteiktu smaržu. Sp. m. olīvbrūna.

II

Nozīme pārtikā. Laba ēdama sēne, tomēr lieto
jami tikai jauni augļķermeņi. Vecās sēnes uzsūc 
daudz mitruma un siltā laikā ātri bojājas. 
Sastopamība. Galvenokārt lapkoku mežos, rei
zēm arī skujkoku mežos, parkos un dārzos. Plaši 
izplatīta un sastopama gan līdzenumos, gan 
kalnos.

Lāču samtbekai (sfc 
28. Ipp.) ir gludāka, kastaņbrūna cepurīte, bez 
olivkrāsas toņiem. Brūnajai samtbekai (X. fer- 
rugineus) ir sarkanbrūna cepurīte un brūns tīk
lojums uz kātiņa. Daudzi speciālisti to uzskata 
par kazu samtbekas varietāt Sp. m. olivbrūna. 
Ēdama.

Radniecīgas sugas.

Raibā samtbeka II
Xerocomu s chrysenteron

gaišdzeltenas vai koši dzeltenas, vēlāk olivdzel- 
tenas vai zaļganas, iespieduma vietā mazliet zilē. 
Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 2,5 cm resns, vairāk 
vai mazāk cilindrisks, ar izteiktām sarkanām vai 
sarkanbrūnām pārslām uz dzeltenīga pamata. 
Kātiņa augšdaļa dzeltena. Mīkstums mīksts, 
balts vai dzeltenīgs, z£m stobriņu slāņa spilgtāk 
dzeltens, zem virsmiziņas sarkanīgs, griezumā 
intensīvi krāsojas zils. Garša un smarža skābena. 
Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Jauna ir laba ēdamā sēne, no
vecojot kļūst mīksta.
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug skujkoku un 
lapkoku mežos.
Svarīgi zināt! Pēc jaunākajiem pētijumiem šī 
suga ir sadalīta vairākās jaunās sugās. Samtbeku 
ģintī ir aptuveni 20 sugu ar sausām, samtainām, 
tikai mitrā laikā mazliet smērējošām cepurītēm. 
Visas samtbekas ir ēdamas. Sp. m. visām oliv
brūna.

Šī sēne ļoti variē. Raksturīgas pazīmes ir sar
kanīgs slānis zem virsmiziņas, sārtas grau
zumu malas, kā arī sarkanīgs kātiņš. 
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, izliekta vai pol- 
sterveida, smalki tūbaina, zamšaina, sausa, bieži 
saplaisājusi, brūngana, dzeltenbrūna, bieži ar 
olīvzaļu nokrāsu, dažreiz gandrīz melni brūna 
(sk. mazo ott.). Stobriņi un to atveres nevienā
das, apaļas vai stūrainas, vecām sēnēm platas,

Raibā samtbeka
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Melnējošā beka fl
Boletus pulverulentus

Šai bekai raksturīga intensīva zīlēšana, un 
tādēļ to nevar sajaukt ar citām bekām. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, netīri brūna, riekstu 
brūna vai kastaņbrūna, smalki samtaina, blāvi 
apsarmota, vecām sēnēm kaila, mitra, mazliet 
smērējoša. Stobriņi un to atveres samērā sīkas, 
citrondzeltenas vai zeltaini dzeltenas, vecām sē
nēm olīvdzeltenas, iespiedumu vietās intensīvi 
zilē. Kātiņš samērā īss, lejasdaļā paresnināts, 
sarkanbrūns vai spilgti sarkans, augšdaļā dzel
tens, iespiedumu vietās kļūst zilganmelns. Mīk
stums dzeltens, griezumā krāsojas spilgti tintes- 
zils, vēlāk kļūst zilganmelns. Sp. m. olīvbrūna. 
Nozīme pārtikā. Ēdama, bet ne sevišķi ietei
cama.
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug lapkoku un 
skujkoku mežos, parkos, pa vienai vai grupās, 
gan skābā, gan sārmainā augsnē, bieži mitrās 
vietās, zālē un sūnās. Plaši izplatīta, bet ne se
višķi bieži sastopama.

Piparu rubīnbeka X
Chaldporus piperotus

Šo sēni viegli pazīt pēc mazajiem izmē
riem, vara sarkanās cepurītes un spilgti 
dzeltenā mīkstuma.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, vara sarkana, rūs
gana vai okerbrūna, reizēm dzeltenbrūna, sau
sā laikā matēta, mitrumā lipīga un smērējoša. 
Stobriņu atveres platas, oranžbrūnas vai kanēļ- 
brūnas, stobriņi gar kātiņu nedaudz nolaideni. 
Kātiņš samērā tievs, iedzeltens vai vara sarkans, 
pie pamata dzeltens. Mīkstums sarkandzeltens, 
kātiņā sēra dzeltens, garša dedzinoši sīva. Sp. m. 
sarkanbrūna.
Nozīme pārtikā. Neēdama sēne. 
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug skujkoku, 
retāk lapkoku mežos skābā augsnē.
Svarīgi zināt! Rubīnbeku (Chaldporus) ģintī ir 
4 sugas.

Rūgtā rubīnbeka (Ch. oma- 
reilusj ir rūsganākā no rubīnbekām, aug zem prie
dēm, galvenokārt Alpu dienvidu daļa. neēdama.

Radniecīga suga.

Pārslainā beka
Boletus erythropus

Šo sēni viegli pazīt pēc raksturīgās augša
nas vietas, tumši brūnās cepurītes, sarkanā, 
pārslainā zīmējuma uz kātiņa un dzeltenā, 
griezumā zilējošā mīkstuma.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, izliekta vai polster 
veida, smalki tūbaini samtaina, zamšaina, mitra ir 
nedaudz smērējoša, tumši kastaņbrūna ar mazliet 
olīvzaļu nokrāsu. Stobriņu atveres sākumā ļoti 
sīkas, ieapaļas, tumši sarkanas, iespiedumu vietās 
zilē, stobriņi gaiši olivdzelteni, arī zilējoši. Kātiņš 
ir līdz 15 cm garš un 4 cm resns, vālesveida, ar 
smalkām, sarkanīgām pārslām uz dzeltenīga pa
mata, iespiedumu vietās zilē. Mīkstums stingrs, 
dzeltenīgs vai spilgti dzeltens, mitrumā ar mar- 
morētu zīmējumu; griezumā kļūst zilganmelns. 
Sp. m. olivbrūna.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, ieteicama 
kaltēšanai.

tl

Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem skuj
kokiem, retākzem lapkokiem skābā augsnē. Plaši 
izplatīta.
Svarīgi zināt! Zilējošā mikstuma dēļ vācieši ari 
šo sēni sauc par raganu beku.

Raganu beka (sk. 34. Ipp.) 
atšķiras ar sarkani tiklotu kātiņu. Tā aug lapko
ku mežos kaļķainā augsnē. Kelē bekas 'M ē
rus queletii) cepurīte ir vairāk olīvdzeltena vai 
olivbrūna, mazāk sāna, kātiņš dzeltenīgs, augš
daļā sarkanīgs, smalki punktēts vai gluds. Stob
riņi jaunām sēnēm dzeltenoranži vai sarkanīgi, 
mīkstums gaiši dzeltens, kātiņa augšdaļā sarka
nīgs, griezumā krāsojas netīri zils. Sī suga aug 
siltākos apgabalos, ozolu-dižskābaržu mežos 
kaļķainā augsnē. Sp. m. olīvbrūna. Nosacīti 
ēdama sēne §

Radniecīgas sugas.

Pārslainā beka

Melnējošā beka Piparu rubīnbeka
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Raganu beka
Boletus luridus

Raksturīgas pazīmes ir olīvbrūna cepurīte, 
kātiņš ar sarkanu tīklojumu un diezgan 
izteikti zilējošs mīkstums. Tomēr reizēm šo 
sēni jauc ar velna beku (sk. Ipp. apakšā). 
Cepurīte ir līdz 25 cm plata, ieliekta, tūbaini sam
taina, sausumā matēta, mitrumā mazliet smērē
joša, olīvbrūna, olīvdzeltena vai gandrīz dzeltena, 
retāk ar sarkanīgu vai oranžu nokrāsu, iespiedu
mu vietās veidojas tumši plankumi. Stobriņu 
atveres sākumā dzeltenigas, vēlāk ar sārtu no 
krāsu, vecām sēnēm spilgti sarkanas, iespiedu
mu vietās zilē. Stobriņi gaiši olīvdzelteni, vecām 
sēnēm zaļgani dzelteni, zilē. Starp mīkstumu un

II

stobriņu pamatni ir sarkanīga josla (sk. otfē/t/l 
Šķērsgriezumā). Kātiņš ir līdz 20 cm garš un 5 cm I 
resns, ar izcilnētu, sarkanīgu tīklveida rakstu uz ļ 
gaiši vai oranži dzeltena pamata, apakšdaļā kar-ļ 
mīnsarkans, iespiedumu vietās zilē. Mīkstums 
gaiši dzeltens, kātiņa pamatnē bieži sarkanīgs,! 
grauzumu ejās sarkans, sžskarē ar gaisu zilējošs.] 
Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Svaigā veidā indīga sēne. Satur 
termiski nestabilas indīgās vielas, kas vārot noār- j  
das. Iespējama individuāla nepanesamība. Pie šo 
sēņu maltītes nedrīkst lietot alkoholu. 
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem lap- 
kokiem kaļķainā augsnē parkos, ceļmalās, siltākās 
vietās.

5ai sēnei līdzīgas citas bekas 
ar sarkaniem stobriņiem, piemēram, pārslainā 
beka ļsk. 32. Ipp), bet tā aug skābā augsnē.

Radniecīga suga.

Velna beka
Boletus satanas

Indīga sēne, kuru var pazīt pēc pelēkas ce
purītes, sarkana stobriņu slāņa un uguns
sarkana, tīklota kātiņa.
Cepurīte ir rdz 25 cm plata, izliekta, blāvi zīdaina, 
mitrumā nedaudz smērējoša, jaunām sēnēm pe
lēcīgi balta, vecām - okerkrāsā, ādas krāsā vai ne
tīri pelēka, mala ar nedaudz sārtu apsarmStob
riņu atveres ,aunām sēnēm dzeltenas, bet ļoti 
ātri kļūst sārtas un novecojot - spilgti sarkanas. 
Stobriņi gaiši dzelteni, vēlāk zaļgandzelteni, grie
zumā mazliet krāsojas zilganzaļi. Kātiņš drukns, 
līdz 12 cm garš un 10 cm resns, vālesveida, vidū 
Vetno bekai ir sarkanas stobriņu atveres.

*

paresnināts, bieži gandrīz bumbuļveida, augš
daļā ar smalku, sarkanu tīklojumu uz dzeltena 
pamata, apakšā - bieži tumši asinssarkans. Mīk
stums diezgan mīksts, bāls, kātiņā dzeltens vai 
gaišā okerkrāsā, griezumā tikai nedaudz zilē. 
Smarža jaunām sēnērtļ neizteikta, vecām - pēc 
kāju sviedriem. Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā, ndiģa, izraisa stiprus gremoša
nas traucējumus. §
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug zem lapko- 
kiem, visbiežāk zem dižskābaržiem kaļķainā aug
snē, siltās vietās. Sastopama reti.

_  Citas bekas ar sarkanu stob
riņu slāni un dzeltenu mīkstumu, kurām ari uz 
kātiņa ir izdlnēts, sarkans tīklojums uz dzeltena 
pamata, piemēram, 3. rhodoxonthvs. Indīgas. %

Līdzīgas sugas.
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Raganu beka

Velna beka



Sakņkāta beka
Boletus radicans

X  Karaliskā beka
! Boletus regius

I I

Reti sastopama sēne ar gaiši pelēku cepurī
ti, kas iespiedumu vietās strauji zilē. 
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, bēša vai bēši pelē
ka, smalki tūbaina, mitrumā nedaudz smērējoša. 
Stobriņi un to atveres sikas, citrondzeltenas, 
vecām sēnēm netīri dzeltenas, zilējošas. Kā
tiņš augšdaļā sašaurināts, gaiši citrondzeltens, 
ar līdzīgas krāsas tīklojumu un sarkanīgu joslu 
vidū, iespiedumu vietās ar ziliem plankumiem. 
Mīkstums oalts vai dzeltenigs, zilējošs. Sp. m. 
olīvbrūna. Nozīme pārtikā. Neēdama. 
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug zem lapko- 
kiem, parasti zem dižskābaržiem kaļķainā augsnē.

Raksturīga sarkana cepurīte, dzeltenas 
stobriņu atveres, dzeltens kātiņš.
Cepurīte ir lidz 15 cm plata, gaiši asinssarkanaļ
ar vīnsarkanu apsarmi, vecām sēnēm sarkanbrū-i 
na, kaila, bieži smalki saplaisājusi. Stobriņi un to 1 
atveres sīkas, koši citrondzeltenas, iespiedumu | 
vietās mazliet zilē. Kātiņš gaiši dzeltens vai c t- 
rondzeltens, ar dzeltenu tīklojumu, pie pamata 1 
reizēm'sarkanigs. Mīkstums dzeltenīgs, ne-ļ 
daudz zilē, ar patīkamu smaržu. Sp. m. olīvbrūna. !  
Nozīme pārtikā. Ēdama, saudzējama. § 
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug siltummilo- 
šos lapkoku mežos kaļķainā un neitrālā augsnē. 1

Nelīdzenā beka fl
Boletus impolitus

Šis sēnes mīkstumam pie kātiņa pamatnes 
ir pretīga karbola smaka.
Cepurīte ir lidz 15 cm plata, okerpelēka, smalki 
tūbaini apsarmota, dažkārt plankumaina. Stob
riņu atveres citrondzeltenas, vēlāk kļūst sarkan
brūnas. Kātiņš gaiši dzeltens vai citrondzeltens, 
augšda|ā dzeltenbrūns, smalki pārslains. Mīk
stums gaiši dzeltenīgs, ļoti nedaudz zilē, ar kar
bola smaku, īpaši kātiņa pamatnē. Sp. m. olīvbrūna. 
Nozīme pārtikā. Ēdama, saudzējama. § 
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem lap- 
kokiem kaļķainā un mālainā augsnē. Dienvid- 
eiropā diezgan bieži.

Skaistkāta beka
Boletus calopus

Raksturīgas pazīmes: ugunssarkans kātiņš 
ar izcilnētu, gaišāku rakstu, vāji zilējošs 
mīkstums.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, izliekta vai polster- 
veida, smalki tūbaini samtaina, matēta, gaiši 
pelēka vai pelēkbrūngana, reizēm gaiši brūna. 
Stobriņu atveres dzeltenas, iespiedumu vietās 
zilē. Stobriņi dzelteni, vecām sēnēm olīvzaļi. Kā
tiņš ir līdz 8 cm garš un 5 cm resns, apakšā vai 
vidū paresnināts vai cilindrisks, dzeltens, lejasdaļā 
karmīnsarkans, viscaur ar izcilnētu, bālu tīklojumu 
(sk. att. pa labi), kas kātiņa apakšdaļā ir izstieptāks

Fehtnera beka II
Boletus fechtneri

Reti sastopama beka ar gaišas krāsas cepu
rīti un dzeltenām stobriņu atverēm.
Cepurīte ir lidz 15 cm plata, smalki tūbaina, 1 
pelēcīgi balta, vecām sēnēm pelēkbrūngana I 
vai gaiši okerbrūna. Stobriņu atveres citron- 
dzeltenas vai zeltaini dzeltenas, vecām sēnēm | 
rūsganbrūnas, mazliet zilē. Kātiņš ir iedzeltens, I 
augšdaļā ar dažreiz neizteiktu, dzeltenu vai sar- I 
kanīgu tīklojumi,. Mīkstums gaiši dzeltens, ce- I 
puritē sarkanīgs, zilējošs. Sp. m. olīvbrūna. 
Nozīme pārtikā. Ēdama, saudzējama § 
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug lapkoku me
žos kaļķainā un mālainā augsnē, reti.

H

un izteiktāks. Mīkstums gaiši dzeltens, vāji zilē
jošs, ar ļoti rūgtu garšu. Sp. m. okerolīvkrāsā. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug lapkoku un 
skujkoku mežos neauglīgā, skābā augsnē.

___________________ Citas bekas ar sarkanu
kātiņu un sarkanām stobriņu atverēm - ra
ganu beka [sk. 34. Ipp.), pārslainā beka (sk. 
32. Ipp) un velna beka (sk. 34. Ipp).

Radniecīgas sugas.
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Vasaras baravika
Boletus reticulatus

Šo sēni var pazit pēc smalki samtaini grau
damās cepurītes, augšanas vietas (zem ozo
liem un dižskābaržiem) un augšanas laika 
(vasara).
Cepurite ir līdz 25 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm polsterveida, ar stingru mīkstumu, sausu- 

: mā matēta, smalki samtaini graudaina, mitrumā 
nedaudz smērējoša, gaiši brūngana. Stobriņu 
atveres ļoti sīkas, vēlāk platākas, baltas, vecām 
sēnēm dzeltenas vai zaļgandzeltenas. Stobri
ņi sākumā balti vai gaiši dzelteni, vēlāk olīvzaļi. 
Kātiņš ir līdz 20 cm garš un 6 cm resns, vālesveida 
vai vidū paresnināts, bāli bēšs, vecām sēnēm ar 

ļ izcilnētu, brūnganu tīklojumu uz bāli brūna pa
mata. Mīkstums balts. Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Augstvērtīga ēdamā sēne, kuru, 
tāpat kā citas baravikas, ieteicams sagatavot zie
mai, sacepot eļļā vai kaltējot.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem lap- 
kokiem kaļķainā augsnē. Plaši izplatīta, vietām 
bieži sastopama.

I
Svarīgi zināt! Vasaras baravika (lat. ari B. aesti-ļ 
valis) vislabāk aug lapkoku un skujkoku mežosi 
un mitrā laikā atrodama jau vasaras sākumā. At-1 
šķiribā no labi pazīstamās egļu baravikas (s/c. |  
Ipp. apakšā) ar gludo cepurīti vasaras baravikai! 
ir smalki tūbaina, plaisājoša cepurītes virsma (s/t. I  
mazo art.). Augsnes virskārtas paskābināšanās! 
dēļ vasaras baravikai raksturīgās augšanas vietas I 
lapkoku mežos pārņem bērzu baravika.

Vosaias baravikai roksturiga smalki samtainigrau- 
doina, saplaisājusi cepurites virsma, balts mikstums 
un goili dzelteni stobriņi.

Egļu baravika
Boletus edulis

Šo sēni viegli pazīt pēc gludās, mitrumā smē
rējošās cepurītes un baltā tīklojuma uz kātiņa. 
Cepurite ir līdz 25 cm plata, gandrīz pusapaļa, 
ar stingru mīkstumu, vecām sēnēm polsterveida, 
mīksta. Sausā laikā gluda, mitrumā mazliet vai 
stipri smērējoša. Jaunām sēnēm krēmbalta, vēlāk 
krāsojas gaiši vai tumši brūna. Stobriņu atveres 
sākumā ļoti sīkas un baltas, vēlāk platākas, gaiši 
dzeltenas vai dzeltenzaļas. Stobriņi atveru krāsā. 
Kātiņš drukns, līdz 20 cm garš un 7 cm resns, 
vālesveida vai vidū paresnināts, jaunām sēnēm

bāls vai gaiši brūns, viscaur ar vairāk vai mazāk 
izteiktu izciļņainu, bālu tīklojumu. Mīkstums 
balts, zem cepurites virsmiziņas bieži gaiši sārts. 
Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. Vasarā bara 
vikas ļoti bieži ir kāpurg izalotas, tāpēc ieteicams 
tās jau mežā gareniski pārgriezt un pārbaudīt. 
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem eg
lēm skujkoku un jauktos mežos, retāk parkos, 
smilšainā, neauglīgā, skābā vai kaļķainā augsnē 
ar paskābinātu virskārtu. Nereti aug vienviet ar 
sarkanajām mušmirēm, jo tām ir līdzīgas prasības 
pret augšanas vidi.

: Bālais tiklojums uz kātiņa 
) ne vienmēr ir tik izteikts kā lajā 
; attēlā. Reizēm tas ir tikai kātiņa 
I vidū vai augidojā.

J J  Parastā žultsbeka (s/t. 42. Ipp), 
kurai ir olīvkrāsas cepurīte, sārtas stobriņu atve
res un olīvkrāsas tīklojums uz kātiņa.

Bekas 39

Egļu baravika

Vasaras baravika aug jau vasaras sākumā.
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Priežu baravika
Boletus pinophilus

Šai sēnei raksturigas pazimes ir augšanas 
vieta, sarkanbrūna cepurīte, kā arī sarkan
brūns tīklojums uz kātiņa.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, polsterveida, ar 
mazliet bedrainu un krunkainu virsmu, matē
ta, smalki samtaina, mitrā laikā gluda, mazliet 
smērējoša, spilgti sarkanbrūna vai purpurbrūna. 
Stobriņi un to atveres sākumā baltas, vēlāk gaiši 
dzeltenas, vecām sēnēm zaļgandzeltenas. Kātiņš 
ir lidz 12 cm garš, 4-8 cm resns, sākumā vidū 
paresnināts, vēlāk vālesveida, diezgan stingrs, ar 
augšdaļā bālu un virzienā uz leju aizvien sarkan
brūnāku tīklojumu uz gaiši sarkanbrūna pamata. 
Mīkstums stingrs, balts, zem vīrsmizīņas mazliet 
sārts vai sārti brūns, griezumā krāsu nemaina, 
ar patīkamu, reizēm mazliet sveķainu smaržu un 
maigu garšu. Sp. m. olīvbrūna.

ÏI

Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, piemērota 
arī kaltēšanai. Vietās, kur sastopama reti, ir sau-j 
dzējama.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem prie
dēm, retāk - zem eglēm un balteglēm sausā,] 
skābā augsnē, ari uz smilšakmens klintīm; no 
līdzenumiem lidz kalnu apgabaliem.
Svarīgi zināt! Visas baravikas pieder pie beku 
(So/efus)' ģints, kurā ir aptuveni 40 sugu. Tām ir 
sulīgs augļķermenis, izliekta cepurīte, resns kā
tiņš. Jaunam baravikām ir ļoti cieši balti, vēlāk zaļ- 
gandzelteni, bet vecām sēnēm mīksti un olīvzaļi 
stobriņi, kas labi atdalās no cepurītes mīkstuma.] 
Baltais mīkstums griezumā krāsu nemaina. Sē-ļ 
ņotājam nav svarīgi atšķirt visas baraviku sugas, 
jo visas baravikas ir vērtīgas ēdamās sēnes. 
Sp. m. visām ir olīvbrūna.

Bronzas baravika
Boletus aereus

Šo sēni viegli pazīt pēc tumšās vai meln- 
brūnās cepurītes, kas kontrastē ar baltajiem 
stobriņiem un mīkstumu.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, blīva, ar biezu mīks
tumu, polsterveida, matēta, smalki samtaina, mit
rā laikā gluda, mazliet smērējoša, kastaņbrūna, 
tumši brūna vai gandrīz melna. Stobriņu atveres 
sākumā baltas, vēlāk gaiši dzeltenas vai krēm
krāsas, reizēm iespiedumu vietās mazliet brūnē.

11

Stobriņi krēmkrāsas, vecām sēnēm gar kātiņu 
nolaideni, zaļgandzelteni. Kātiņš ir lidz 12 cm 
garš un 6 cm resns, sākumā vidū paresnināts, 
vēlāk vālesveida, pie pamata smails, samērā 
stingrs, ar vairāk vai mazāk izteiktu brūnu tīklo
jumu uz sarkanbrūna; pamata. Kātiņa pamatne 
balta. Mīkstums stingrs, balts. Sp. m. olīvbrūna. 
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, piemērota 
cepšanai eļļā un kaltēšanai. §
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem lap- 
kokiem, īpaši - ozoliem un kastaņām, parkos, 
sausā un mitrā kaļķainā un mālainā augsnē. Sil
tajos apgabalos bieži sastopama. Vidusjūras apga- 
balā samērā bieži aug akmeņozolu un korķozolu 
mežos.

_  Lapkoku mežos augošajai 
vasaras baravikai (sk. 38. Ipp.) ir gaišāk brūna 
un tūbaini samtaina cepurīte.

Radniecīga suga.

Bronzas baravikas garkāta forma
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Parastā žultsbeka
Tylopilus felleus

Sēnei raksturīga olīvbrūna cepurīte un kā
tiņš ar izteiktu tīkiveida zīmējumu, sārti 
stobriņi un to atveres.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, jauna - pusapaļa, ve
cāka - polsterveida, ar biezu mīkstumu, matēta, 
smalki samtaina, gaiši brūna vai pelēkbrūna, pa
rasti ar olīvu nokrāsu Stobriņu atveres sakumā 
gaiši sārtas, vēlāk spilgtāk sarkanas vai laškrāsas. 
Stobriņi pie kātiņa gandriz brīvi, atveru krāsā. Kā
tiņš ir līdz 14 cm garš un 4 cm resns, vālesveida, 
reizēm vidū paresnināts, diezgan drukns, cepurī
tes krāsā, viscaur klāts ar raksturīgu izcilnētu olīv
krāsas tīklojumu. Mīkstums diezgan mīksts, bāls, 
zem cepurītes virsmiziņas krāsojas olīvbrūns, ar 
vāju smaržu, parasti ar ļoti rūgu garšu, tomēr 
reizēm tikai mazliet rūgtens. Sp. m. sārti brūna. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. Viena sēne vai pat 
neliels tās gabaliņš var sabojāt visu sēņu maltīti, 
kā arī izraisīt gremošanas traucējumus.

X

Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku mežos.| 
Aug skābā, neauglīgā augsnē gan skujkoku, gan] 
lapkoku mežos. Bieži sastopama no līdzenumiem 
līdz pat kalnu apgabaliem.
Svarīgi zināt! Reizēm gadās dzirdēt sēņotājus 
stāstām, ka viņi šīs sēnes mazāk rūgtos eksem-l 
plārus ir apēduši bez kādām kaitīgām sekām. No' 
nepatīkamā nogaršošanas procesa var izvairīties, 
ievērojot pārējās noteikšanas pazīmes. Par sēnes 
garšu var spriest, tikai pieliekot pie mēles sēnes 
mīkstumu.

__ ļZultsbeka ir egļu baravikas
(sk. 38. /pp.) dubultniece. Nepieredzējis sēņo
tājs to var sajaukt ari ar lāču samtbeku (sk. 
28.lpp.).

Līdzīgas sugas.

Parastā bērzubeka II
Leccinum scabrum

Raksturīgas pazīmes ir brūngana cepurīte, 
baltas stobriņu atveres, kātiņš ar meln
ganām vai brūnganām zvīņām un balts mīk
stums, kas griezumā krāsu nemaina.
Cepurīte ir lidz 15 cm plata, pusapaļa vai pol
sterveida, matēta vai gandrīz gluda, no gaiši pe- 
lēkbrūnas līdz tumši brūnai. Stobriņu atveres 
sākumā sīkas, apaļas, bālas, vēlāk netīri baltas.
Stobriņu slānis izliekts uz leju, ar zobiņu pieau
dzis pie kātiņa, viegli atdalāms no cepurītes, ne
tīri balts, griezumā krāsu nemaina. Kātiņš ir līdz 
17 cm garš un 3 cm resns, augšdaļā nedaudz 
tievāks, šķiedrains, ciets, ar pelēkbrūnām vai 
melnganām zvīņām uz bāla pamata, augšdaļā ar 
gareniskām šķiedrām un nelielu tīklojumu. Mīk
stums bāls, iespiedumu vietās krāsu nemaina, 
jaunām sēnēm diezgan stingrs, kātiņā šķiedrains 
un sīksts. Sp. m. dzeltenbrūna.
Nozīme pārtikā. Ēdama sēne. Vecām sēnēm 
uzsūc daudz mitruma un kļūst mīksts un līdzīgs 
sūklim.

Pelēkbrūnā bērzubeka (Lec 
cinum brunneogriseolum) aug purvainās vietās 
zem bērziem. Ēdama.

Līdzīga suga.

Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem bēr
ziem ari mēreni sausās vietās. Bieži sastopama. 
Svarīgi zināt! Lācīšu (Leccinum) ģinti ir aptuveni 
40 sugas, kuru noteikšana ir sarežģīta. Noteikša
nas pazīmes ir mīkstuma krāsas maiņa un aug
šanas vieta. Tās visas if ēdamas mikorizas sēnes. 
Sp. m. dzeltenbrūna.

Sārti stobriņi
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Parastā bērzubeka. Ievērojiet augšanas vietu!



Ozolu lācītis
Leccinum quercinum

II

Šo sarkanām zvīņām klāto sēni viegli no
teikt, ja ievēro tās augšanas vietu, par to 
liecina arī tās nosaukums.
Cepurīte ir līdz 18 cm plata, pusapaļa, vēlāk 
izliekta, matēta, mazliet krunkaina, gaiši ķie- 
ģeļsarkana vai sarkanbrūna. Stobriņu atveres 
jaunām sēnēm sīkas, apaļas, sākumā bālas, vēlāk 
gaiši brūnganas, iespiedumu vietās ar brūniem 
plankumiem. Stobriņi pie kātiņa gandrīz brīvi, 
atveru krāsā. Kātiņš ir lidz 20 cm garš un 4 cm 
resns, slaids, augšdaļā nedaudz tievāks, šķied
rains, sīksts, ar sarkanbrūnām, vēlāk tumši sar
kanbrūnām pārslainām zvīņām uz bāla pamata. 
Mīkstums stingrs, krēmbalts. griezumā krāsojas 
sārts vai vīnsarkans, vecām sēnēm kļūst tumšs. 
Sp. m. dzeltenbrūna.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, reta, tāpēc 
saudzējama. §

Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem ozo-ļ 
tiem, biežāk siltajos apgabalos ozolu, skābaržu 
un dižskābaržu mežos, kā arī pļavās zem atsevišķi 
augošiem ozoliem neitrālā augsnē. Plaši izplatīta, 
bet ne bieži sastopama.

Sila lācītis (Leccinum 
vuipinum), kas aug zem priedēm un eglēm. 
Ēdams. § Dzeltenbrūnā apšubeka (L vērsi- ■ 
pelle, sk. mazo art.) aug bērzu un egļu jauktajos 
mežos, virsājos un mellenājos skābā augsnē 
zem bērziem. Ēdama. §

Radniecīgas sugas.

Parastā apšubeka
Leccinum rufum

Raksturīgas pazīmes ir augšanas vieta (zem 
apsēm), oranža cepurīte, balts (jaunām sē
nēm) vai ar oranžbrūnām zvīņām klāts kā
tiņš (vecākām sēnēm).
Cepurīte ir lidz 25 cm plata, jauna - pusapaļa, 
vecāka - izliekta, ar malai pārkarenu virsmiziņu, 
matēta, mazliet krunkaina, oranžsarkana vai 
oranžbrūna. Stobriņu atveres jaunām sēnēm 
ciešas, apaļas, baltas vai krēmkrāsas, vecākām - 
bāli pelēcīgas, iespiedumu vietās brūnē. Stobriņi 
atveru krāsā. Kātiņš ir līdz 20 cm garš un 5 cm 
resns, sīksts, augšdaļā mazliet tievāks, sākumā ar 
baltām, vēlāk-oranžbrūnām pārslainām zvīņām 
uz bāla pamata, kuras iespiedumu vietās krāsojas 
tumšākas. Mīkstums stingrs, tikai vecām sēnēm 
cepurītē mīksts, bāls, griezumā krāsojas zili violets 
vai purpurpelēks. Sp. m. bēšā okerkrāsā.

I I

Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, kas vārot 
un cepot kļūst tumša, bet krāsas maiņa garšas 
ipašības neietekmē. §
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem 
apsēm, gaišos mežos sūnās un zālē, ar barības 
vielām bagātā augsnē, j
Svarīgi zināt! Apšubekas, tāpat kā bērzubekas 
(sk. 42. Ipp.). pieder pie lācīšu (Leccinum, ag
rāk - Krombhoizielia) ģints un veido ļoti mainīgu 
grupu. Literatūrā var atrast ziņas par vairāk nekā 
5 apšubeku sugām. Apšubeku sugu noteikšana 
iesācējam sēņotājam varētu būt sarežģīta. Galve
nais padoms šo beku noteikšanā ir ievērot/zem 
kāda koka tās aug. Visas sugas ir ēdamas. Sp. m. 
visām dzeltena vai olīvbrūna.
Parastās apšubekas agrākais latīniskais nosau
kums bija L. aurantiacum.

Ozolu lācītis. Ievērojiet augšanas vietu!

Parastā apšubeka. Ievērojiet augšanas vietu!
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Akmeņozolu lācītis
Leccinum lepidum

Raksturīga suga zem mūžzaļajiem ozoliem. 
Kātiņš reizēm ir slaids, citreiz - drukns un 
ar "vēderu".
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vēlāk polsterveida, sausumā matēta, 
mazliet krunkaina, mitrumā gluda, nedaudz 
smērējoša, dzeltenbrūna, tumši brūna vai kas
taņbrūna. Stobriņu atveres vispirms ļoti ciešas, 
spilgti dzeltenas, vēlāk brūnganas. Stobriņi atveru 
krāsā, vecām sēnēm izliekušies uz leju, zaļgani. 
Kātiņš ir līdz 15 cm garš un 5 cm resns, jaunām 
sēnēm vidū ļoti paresnināts, ar gaišām, dzelten
brūnam, pārslaīnām zvīņām uz dzeltena pamata, 
vecākām - vālesveida, augšdaļā mazliet šaurāks, 
ar tumši brūnām zviņām. Mīkstums sākumā 
stingrs, vēlāk mīksts, gaiši dzeltenīgs, griezumā 
mazliet sārtojas Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. kamēr jauna. 
Sastopamība. Mikorizas sēne siltajos apgabalos 
lapkoku mežos galvenokārt zem akmeņozoliem

īl

uz kailas augsnes vai lapu nobirās. Vidusjūras ap-l 
gabalā plaši izplatīta un bieži sastopama.

Korsikas lācītis (Leccinum ļ 
corsicum). Tas ir lielāks un slaidāks, aug Vidusjfl 
ras apgabalā zem slotzariem. Ēdams. Sp. m. 
olīvbrūna.

Divi jauni akmeņozolu lācīti ar resnu, dzeltenu kātiņu 
un dzeltenbrūnu cepurīti

Radniecīga suga.

Alkšņu zobiņbeka
Gyrodon livīdus

Raksturīgas pazīmes: augšanas vieta - zem 
alkšņiem; stobriņu atveres jaunām sēnēm 
spilgti dzeltenas, vecākām - stūrainas un 
izstieptas, iespiedumu vietās zilē.
Cepurite ir līdz 20 cm plata, jauna - izliekta, ar 
ieritinātu malu, vecāka - plakana, reizēm piltuv
veida, plāna, sausa, tūbaini matēta, veca - gluda, 
mitra, mazliet smērējoša, okerdzeltena vai pelē
cīgi bēša. Stobriņu atveres jaunām sēnēm ļoti 
ciešas, spilgti dzeltenas, vecākām - platas, ga
reniski izstieptas un stūrainas, zaļgandzeltenas, 
iespiedumu vietās kļūst tumši zilas. Stobriņi ļoti 
īsi, nolaideni gar kātiņu, atveru krāsā.
Kātiņš ir līdz‘8 cm garš un 2 cm resns, pie pamata 
bieži saliekts un smaifs,-jaunām sēnēm augšdaļā 
dzeltens, apakšdaļā sarkanbrūns, smalki gareniski 
šķiedrains. Mīkstums mīksts, bāli dzeltens, stipri 
zilējošs. Sp. m. olīvbrūna.
Nozīme pārtikā. Nav ieteicams lietot pārtikā, jo 
ir aizdomas, ka tā var izraisīt tādu pašu alerģisku 
reakciju kā kailā mietene (sk. 48. Ipp.). §

K

Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem alk
šņiem mitrās vietās pa vienai vai grupās, Latvijā 
reti sastopama.
Svarīgi zināt! Jaunākie zinātniskie pētījumi ir 
pierādījuši, ka šī sēne pieder nevis pie bekām, 
bet gan ir mieteņu (sk.j48. Ipp.) radiniece.

Uzmanīgi aplūkojot alkšņu zobiņbekas stobriņus, 
var redzēt, ka tie izstiepto otveru un Šķērssienu dēj 
ir līdzīgi lapiņām.
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^meņozolu lācītis ir izplatīts Vidusjūras apgabalā.

Alkšņu zobiņbeka. Ievērojiet augšanas vietu!
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Kailā mietene
Poxillus involutus

Raksturīgas pazīmes: olīvbrūna, matēti tū- 
baina cepurīte ar ieritinātu malu, koksnes 
dzeltenas lapiņas, kas iespiedumu vietās 
brūnē.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, jauna - plakani iz
liekta, ar ieliektu, bieži ieritinātu malu, vēlāk kaila, 
okerbrūna, netīri olīvbrūna, bet veca - piltuv
veida, sarkanbrūna, iespiedumu vietās sarkanī
gā okerkrāsā, sausumā tūbaini matēta, mitrumā 
gluda un mazliet smērējoša. Lapiņas gar kātiņu 
nolaidenas, diezgan ciešas, plānas, daļēji zarojas, 
ar šķērssienām, jaunām sēnēm bālā okerkrāsā 
vai koksnes dzeltenas, vecākām - okerolivkrāsā, 
iespiedumu vietās ar sarkanbrūniem planku
miem. Kātiņš ir līdz 8 cm garš un 2,5 cm resns, 
uz leju sašaurināts, bālā okerkrāsā, iespiedumu 
vietās ar sarkanbrūniem plankumiem. Mīkstums 
gaiši dzeltenīgs, griezumā kļūst okerrūsgans. 
Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. No sēnes lietošanas pārtikā 
jāatsakās! Regulāra šīs sēnes lietošana izraisa

nāvējošu alerģisku reakciju, kas saistīta ar sarkano 
asinsķermenīšu sabrukšanu.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug dažādos 
mežos galvenokārt mitrā un skābā augsnē. 
Svarīgi zināt! Austrumeiropā šo sēni labprāt lie
to pārtikā, tomēr zināmi smagi saindēšanās gaj 
dījumi. Samērā nesen atklāts šīs sugas izraisītais 
Poxillus sindroms - alerģiska reakcija.

Samtainā mietene (Tl)
l Tapinetlo atrotomentosa

Raksturīga pazīme: tumši brūns, samtains 
kātiņš, kas ļoti kontrastē ar gaišajām lapi
ņām.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, polsterveidā izliek- 

j ta, reizēm gliemenes veida vai piltuvveida, mala 
\ stipri ieritināta, dažkārt pūkaina, sausumā smalki 
. samtaina, mitrumā gandrīz kaila, tumši okerbrūna 
vai sarkanbrūna. Lapiņas gar kātiņu nolaidenas, 

ļ plānas, diezgan ciešas, bieži zarojas un savienojas 
ar šķērssienām, gaiši dzeltenas vai gaišā okerkrāsā.
Kātiņš ir līdz 9 cm garš un 4 cm resns, samērā īss,

; reizēm cepurītes sānos, samtains, tumši brūns.
Mīkstums blīvs, bieži ļoti ūdeņains, bāli dzeltens, 
kātiņa pamatnē brūngans, ar skābenu smaržu un 
garšu, bieži rūgts. Sp. m. dzeltenbrūna.
Nozīme pārtikā. Nepieder pie klasiskajām ēda- 

| mājām sēnēm, lietojama tikai pēc ilgstošas vā- 
I rīšanas.

Sastopamība. Uz skujkoku, retāk - lapkoku kok
snes un uz apsūnojušām saknēm.
Svarīgi zināt! Mitrā laikā augļķermeņi uzņem 
daudz ūdens un kļūst kā sūklis. Šī iemesla dēļ 
vecās sēnēs savairojas baktērijas.

Agrāk šī suga piederēja Poxil- 
lus ģintij, bet tagad divas sugas ir izdalītas atse
višķi (arī P. panuoides tagad ir īapinella panuoi
des). Jaunas samtainās mietenes var sajaukt ar 
lāču samtbekām {sk. 28. Ipp.).
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Samtainā mietene uzsūc daudz ūdens.

Kailā mietene
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Spīdošā dobumsēne
Omphalotus illudens (sin. 0. olearius)

Mietenu dzimta

Raksturīgas pazīmes: jauna cepurīte ir spilg
ti oranždzeltena, jaunas lapiņas ir ar kātiņu, 
nolaidenas, plānas. Ļoti indīga sēne. 
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, jaunām sēnēm 
plakani izliekta, ar šauri ieritinātu malu, vecām - 
plakana, izpletusies, izteikti piltuvveida, viļņaini 
izlocīta, dažreiz arī gliemenes formā, ar ieaugu
šām šķiedrām, gluda, mitrumā spīdīga; spilgti 
oranždzeltena, dzeltenbrūna vai rūsgani oranža, 
nedaudz plankumaina. Lapiņas zemu nolaidenas 
gar kātiņu, plānas, šauras, diezgan ciešas, ar īsām 
starplapiņām, bāli oranžas vai sarkanbrūnas, 

' ar rūsgani brūniem plankumiem uz šķautnēm. 
Kātiņš ir līdz 15 cm garš un 3 cm resns, dažreiz 
ekscentrisks, pie pamata bieži smails, gareniski 
rievains, ar ieaugušām šķiedrām, cepurītes krāsā. 
Mīkstums šķiedrains, dzeltenīgi oranžs, dažreiz ar 
bālu marmora rakstu, kātiņa pamatnē brūngans; 
ar saldenu smaržu un garšu. Sp. m. bāli dzeltena.

Nozīme pārtikā. Indīga! Smagas saindēša
nās pazīmes - nelabums, vemšana un galvas! 
sāpes - parādās 1-2 stundas pēc sēnes ēšanas] 
Saindēšanās ar šo sēni notiek galvenokārt dien' 
vidu valstīs. §
Sastopamība. Aug pie dažādu lapkoku dzīvu 
stumbru pamatnes un uz saknēm, galvenokārt 
ozoliem un^veciem olīvkokiem Vidusjūras apga-l 
balā. Eiropas dienvidos plaši izplatīta un bieži 
sastopama.
Svarīgi zināt! Sīs sēnes lapiņām ir ļoti raksturīga 
ipatnība - tās spīd tumsā. Ja sēni saspiež pirkstos,! 
tie nokrāsojas netīri oranžbrūni.

Nepieredzējis sēņotājs var 
šis sēnes sajaukt ar gailenēm (sk. 58. Ipp.). Arī 
dzeltensārto negaileni (ik. Ipp. apakšā) bieži 
sajauc ar spīdošo dobumsēni.

Dzeltensārtā negailene jeb neīstā gailene
Hygrophoropsis aurantiaca

Raksturīgas pazīmes: smalki samtaina ce
purīte oranždzeltenā krāsā, ciešas, plānas 
un šauras lapiņas. To bieži jauc ar parasto 
gaileni.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, izliekta, vēlāk izpletu
sies, izteikti piltuvveida. Cepurītes mala noliekta 
uz leju, dažreiz viļņveidā izlocīta, sausa, smalki 
samtaina, apsarmota, oranždzeltena vai sarkan
brūna. Lapiņas gar kātiņu zemu nolaidenas, plā
nas, šauras, ciešas, ar īsām starplapiņām, bieži 
zarojas, mīkstas; oranžas vai sarkanbrūnas. Kātiņš 
ir līdz 6 cm garš un 1 cm resns, bieži saliekts, smal
ki samtains, cepurītes krāsā. Mīkstums mīksts, 
mazliet sīksts, elastīgs, ar dzeltenoranžu nokrāsu; 
dažreiz ar vāju zāles smaržu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama, var izraisīt gremoša
nas traucējumus.

Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos skuju 
nobirās, uz koksnes atliekām, zaru kaudzēs un uz 
satrūdējušiem un apsūnojušiem koku celmiem, 
vietām ļoti bieži.
Svarīgi zināt! Negaileņu (Hygrophoropsis) ģintīir 
aprakstītas 4 sugas.To cepurīte ir smalki tūbaina, 
jaunām sēnēm - ar ieritinātu malu. Lapiņas plā
nas, zarojas vai ir nedaudz dzīslainas. Sp. m. balta.

So sēni bieži jauc gan ar 
parasto gaileni (sk. 58.Ipp), gan augstāk mi
nēto spīdošo dobumsēni, kura aug lapkoku 
mežos, ir trauslāka un spilgtāk oranža. Ļoti reti 
sastopamajai Hygrophoropsis morganii ir gaļas 
sārta vai okerdzeltena cepurīte, bāli dzeltenas 
lapiņas un saldena, aromātiska augļu konfekšu 
smarža Neēdama. §

Spīdošā dobumsēne ir ļoti indiga sēne! Iespējams sajaukt ar parasto gaileni

Dzeltensārto negaileni ir iespējams sajaukt ar parasto gaileni.
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Eglaines zeltkāte
Gomphidius giutinosus

Raksturīgas pazīmes: pelēka cepurīte ar 
gļotainu virskārtu, jaunām sēnēm cepurīte 
un lapiņas aizklātas ar plīvuru, bet kātiņa 
pamatne ir dzeltena.
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, sulīga, jauna - pol- 

i sterveidā izliekta, vecāka - plakani izpletusies, 
piltuvveida, mala ieliekta uz leju; pelēkbrūna ar 

: violetu nokrāsu, virsma klāta ar biezu, caurspīdī- 
\ gu, novelkamu gļotainu slām. Lapiņas gar kātiņu 
ļ nolaidenas, salīdzinoši ļoti retas, bieži zarojas, bīe- 
ļ zas, vaskainas, mīkstas, jaunām sēnēm - baltas, 
; vecām - netīri rūsgani pelēkas. Kātiņš ir līdz 9 cm 
[ garš un 2 cm resns, jaunām sēnēm pārklāts ar 
\ gļotām, vecām - ar gļotainu gredzenveida joslu, 
| līdz vidum balts, bet pie pamata spilgti dzeltens. 
Mīkstums mīksts, cepurītes daļā balts, kātiņa 

■ lejasdaļā dzeltens; ar neizteiktu smaržu un patī- 
i kamu, maigu garšu. Sp. m. melna.

Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, gļotainā virs- 
’ kārta pirms gatavošanas jānoņem,

Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug skujkoki 
mežos, īpaši zem eglēm, visbiežāk mitrās sūnās 
un zālainās vietās. Plaši izplatīta Viduseiropā, vie
tām bieži.
Svarīgi zināt! Ieteicams notīrīt sēni un novilkt 
gļotaino slāni tūlīt mežā. Lai gan tā melnē, uztur- 
vērtība nemazinās.

Plankumainā zeltkāte
('Gomphidius maculotus) aug zem lapeglēm un 
ir mazāka.Tā atrodama reti. Ēdama. Sp. m. melna I

Lipīgā dzeltenpēdene
Chroogomphus rutilus

Raksturīgas pazīmes: aug zem priedēm, 
dzeltens kātiņš, mitrumā cepurīte kļūst smē
rējoša, vara sarkanā krāsā.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, jauna - nedaudz 
smaila, vecāka - pusapaļa vai plakana, arvairākvai 
mazāk izteiktu pauguru, ar ieaugušām šķiedrām, 
vara sarkanīga, brūna, bieži pelēka vai brūni oran
ža; mitrumā smērējoša, sausumā kaila un spīdīga; 
mala ilgi ieritināta, jaunām sēnēm ar zīdainu plīvu
ru savienota ar kātiņu. Lapiņas gar kātiņu nolaide
nas, platas, mīkstas, šķautnēs gludas; jaunas bālā 
vara krāsā ar olīvu nokrāsu, vēlāk netīri pelēkas vai 
gandrīz melnas ar violetu nokrāsu. Kātiņš ir līdz 
8 cm garš un 2 cm resns, slaids, cilindrisks, apakš
daļā sašaurināts un bieži saliekts; šķiedraini tīklots, 
augšdaļā dažreiz ar gredzenveidīgu plīvura atlieku 
joslu, sauss; mazliet gaišāks par cepurīti; bez do
buma. Mīkstums diezgan mīksts; cepurītē biezs, 
virs lapiņām plānāks; bāli oranždzeltens vai oker- 
krāsž, kātiņa apakšdaļā spilgti dzeltenoranžs; ar 
neizteiktu smaržu un maigu garšu. Sp. m. melna.

tl

Nozīme pārtikā, [dama. Mīkstums vārot krāsojas 
violets.
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug zem divsku- 
ju priedēm, vislabāk kaļķainā augsnē, parasti pa 
vienai, reizēm grupās. Plaši izplatīta un vietām 
diezgan bieži sastopama.

Reti sastopamā Chroo
gomphus helveticus ir skujkoku mikorizas sēne, 
kas parasti aug zem eglēm ar jēlhumusu ba
gātā augsnē. Pretēji lipīgajai dzeltenpēdenei
tās cepurīte ir sausa--------------------
un smalki tūbaina, 
vienmēr oranž
dzeltena. Ēdama.
Sp. m. olīvbrūna.

Zeltkātu dzimta 53

Lipīgā dzeltenpēdene. Ievērojiet augšanas vietu!

Eglaines zeltkātei jeb govpurnam ir raksturīga dzeltena kātiņa pamatne.
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Tīģeru sīkstene
j Lenttnus tigrinus

Piepju un pūkainu dzimta 55

Raksturīgas pazīmes: cepurīte ar otiņas no
spiedumiem līdzīgām zvīņām, svītraina kā 
tīģera kažoks; ciešas, gaišas lapiņas; augša
nas vieta - palieņu meži.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, ar plānu mīkstumu, 
plakana vai izliekta, bet vecām sēnēm plakana vai 

: piltuvveida, sausa. Uz krēmbaltās vai dzeltenbaltās 
cepurītes ir brūnganmelnas, šķiedrainas zvīņas; 
cepurītes vidū zvīņojums blīvāks. Mala mazliet 

■ ieliekta, vecām sēnēm vietām ieplaisājusi. Lapi
ņas gar kātiņu nolaidenas, šauras, mīkstas, šķaut
nēs smalki zāģzobainas, jaunām sēnēm krēmbal- 

' tas, vecām - dzeltenīgas. Kātiņš. r līdz 5 cm garš 
i un 1 cm resns, reizēm ekscentrisks, slaids, cilin
drisks, dažreiz kļūst plakans, nedaudz sašaurināts, 
ar sakņveida pagarinājumu, krēmbalts, pie pa
mata brūngans, smalki zvīņains, jaunām sēnēm 
ar izzūdošu, šķiedrainu plīvura atlieku joslu. Mīk
stums mazliet sīksts, cepurītē plāns, bāls, mazliet 
dzeltējošs; ar augļu smaržu, garša sākumā mai- 

! ga, pēc tam nedaudz "skrāpējoša" Sp. m. balta.

Sūrā pundurkamolene
! Panellus stipticus

Maza izmēra sēne ar kātiņu cepurītes sānos, 
aug grupās uz trupošas koksnes, bieži arī 
vēlu rudenī un ziemā.
Cepurīte ir līdz 4 cm plata, vēdekļveida vai nier- 
veida, jaunām sēnēm mazliet izliekta, ar ieritinātu 

: malu, bet drīz kļūst plakana; kātiņa piestiprināša
nās vietā nedaudz nolaidena, vecām sēnēm viļ
ņaina, rievaina, ar plānu mīkstumu, smalki tūbaina, 
zvīņaini pārslaina, mazliet lipīga; ar vāji izteiktām 
gredzeniskām joslām, miesas krāsā, bālā māla krā
sā vai dzeltenbrūna. Lapiņas pieaugušas pie kā
tiņa, ciešas, daļēji zarojas, pie pamata savienotas 
aršķērssienām, netīri dzeltenīgas vai gaiši brūnas. 
Kātiņš ir cepurītes sānos, īss, parasti uz augšu ko- 

; nusveidā paplašināts, mazliet lipīgs un zvīņains, ce
purītes krāsā. Mīkstums sīksts; garša sākumā skā
bena, pēc dažām minūtēm ļoti rūgta. Sp. m. bāla. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Uz nedzīvas lapkoku koksnes, gal
venokārt uz ozoliem un dižskābaržiem, retāk uz 
skujkoku koksnes, vietām bieži.

Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Plaši izplatīta uz koku stumbriem, 
celmiem un kritušiem zariem, visbiežāk - alk
šņiem un vītoliem, palieņu mežos.
Svarīgi zināt! Literatūrā reizēm no sīksteņu 
(Lentinus) ģints tiek atdalīta kamoleņu (Panus) 
ģints, kas atšķiras ar gludām lapiņu šķautnēm un 
citām, mikroskopiskām pazīmēm.

Smaržīgā sīkstene (Lentinus 
suavissimus) patīkami smaržo pēc anīsa un aug uz 
vītolu koksnes. Neēdama. Sp. m. oalta. §

Svarīgi zināt! So sēni ir iespējams atrast visu 
gadu. Izžuvuši augļķermeņi mitrā laikā no jauna 
atdzīvojas.

Atvasaras pundurkamolene
(Sarcomyxa serotinus, sk. mazo art. apakšā) aug uz 
dižskābaržiem un ir ļoti rūgta. Pundurkamoleņu 
(Ponellus) ģinti ir 4 sugas. Maigā pundurkamo
lene (P. mitis) aug uz skujkoku koksnes. Jaunās 
sēnes ir baltas, vecās - dzeltenbrūnas. Ļoti reti 
sastopam,) izplestā pundurkamolene \P.rin- 
gens) aug galvenokārt uz vtoliem, violetā pun- 
durkam olene 
(P. vioiaceofuh/us) - 
uz balteglēm. Visas 
pundurkamolenes 
ir neēdamas

Sūrā pundurkamolene
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Austeru sānause fl
Pleurotus ostreotus

Austeru sānauses ir iecienīta sēne audzēša
nai un pārdošanai tirgū.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, gliemenes vai pus
loka formas, gluda, zīdaini matēta, violeti brūna 
līdz šīferpelēkzila. Lapiņas gar kātiņu nolaide
nas, daļēji zarojas, krēmkrāsas. Kātiņš ir īss, vienā 
cepurītes sānā, balts. Mīkstums balts; ar vāju 
zivju smaržu. Sp. m. pelēcīgi violeta.
Nozīme pārtikā. Ēdama. Sastopamība. Uz lap- 
koku koksnes rudenī un maigā ziemā.
Svarīgi zināt! Sānaušu ģintī ir aprakstītas apmē
ram 10 sēņu sugas un varietātes.

Oranžā puslocene K
Phyllotopsis mdulans

Raksturīga pazīme ir gliemenes formas 
oranždzeltena, smalki samtaina cepurīte. 
Cepurīte līdz 10 cm plata, pusapaļa vai glieme
nes veida, parasti sāniski pie substrāta pieaugusi, 
plāna, smalki tūbaina vai samtaina, spilgti oranž
dzeltena, sausa, bālējoša. Cepurītes mala jaunām 
sēnēm ieritināta. Lapiņas šauras, oranžas vai rū
sas dzeltenas. Kātiņš neizteikts. Mīkstums elas
tīgs; ar kāpostu smaržu. Sp. m. bāli sārta. Nozīme 
pārtikā. Neēdama, iespējams, ka indīga. Sasto
pamība. Mitros kalnu rajonu skujkoku mežos, 
lielās grupās uz satrūdējušiem egļu celmiem, re
tāk uz lapkoku celmiem. Latvijā bieži sastopama.

Karaļa austersēne II ļ
Pleurotus eryngii

Šai ļoti garšīgajai sānausei raksturīga pazī
me ir īpašā augšanas vieta.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, plakani izliekta, bieži 
ieliekta, jaunām sēnēm bāla, ar ieritinātu malu, v e ļ  
cām brūnpelēka. Lapiņas gar kātiņu nolaidenas® 
daļēji zarojās, bālas vai pelēcīgā okerkrāsā. Kātiņš I  
bieži ir ekscentrisks, netīri balts, dažreiz kātiņa 
gandrīz nemaz nav. Mīkstums bāls. Sp. m. baltaļ 
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. § 
Sastopamība. Bieži aug uz čemurziežu sak ļ 
nēm, Dienvideiropā - uz parastas ferulas (FerulM 
communis) saknēm, reizēm jau pavasarī.

Mirdzošā karotene X
Phyllotus porrigens

Raksturīga pazīme: balti, elastīgi, skrimš-1 
ļaini augļķermeņi.
Augļķermenis ir līdz 7 cm plats, pusapaļš,! 
lāpstveida vai ausveida, sāniski pie substrāta ļ  
pieaudzis, plāns, gluds, bāls; mala jaunām sēnēm! 
noliekta uz leju, izlocīta, viļņaina, vecām - asa.ļ 
Lapiņas vienpusēji savienojušās, šauras, šķaut-1 
nēs gludas, vispirms baltas, vēlāk krēmkrāsas.! 
Mīkstums elastīgs. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Mitros kalnu skujkoku mežos,! 
parasti lielās grupās dakstiņveidā uz trūdošas, I 
apsūnojušas egļu koksnes.

Karotes sīkstenīte X
Lentinellus cochleatus

Sēnei ir izteikta anīsa smarža.
Cepurīte ir līdz 7 cm plata, piltuvveida, bieži 
kā nošķelta puspiltuve, mala mazliet ieritināta, 
gluda, mitrumā sarkanbrūna. Lapiņas gar kā
tiņu nolaidenas, šauras, šķautnēs zāģzobainas, 
baltas vai bāli brūnas. Kātiņš bieži ekscentrisks, 
dzīslains, krunkaini rievains, balts vai brūngans. 
Mīkstums sīksts, elastīgs, balts; ar izteiktu anīsa 
smaržu (varietāte inolens ir bez smaržas) un mai
gu garšu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Parasti ciešos ceros uz trūdošas 
lapkoku, retāk - skujkoku koksnes.

Violetā cūkause II
Gomphus dovatus j

Sēne ar blīvu, gaļīgu augļķermeni un gar kā
tiņu nolaidenām violetas nokrāsas krokām. 
Augļķermenis ir līdz 10 cm plats un augsts, pil
tuvveida, nošķeltas vāles veida, okerdzeltepīgs, ar 
violetu nokrāsu. Krokas tālu gar kātiņu nolaide
nas, dakšveidā savienotas. Mīkstums bāls, ūde
ņains, ār marmorveida rakstu. Sp. m. okerbrūna. 
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. § 
Sastopamība. Kalnu apgabalu skujkoku mežos, 
bieži rindās un apļos.
Svarīgi zināt! Violetās cukauses izplatība ir jū
tami samazinājusies, dažviet tā pilnīgi izzudusi. 
Arī Latvijā aizsargājama.

Piepju, pūkainu un cūkaušu dzimta 57
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Parastā gailene
Contharellus obodus

Sēnes dzeltenie piltuvveida augļķermeņi 
mežā pamanāmi jau no liela attāluma. Gai
lenēm nav lapiņu, to cepurītes apakšpusē ir 
krokas.
Cepurīte r līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm izliek 
ta, vēlāk piltuvveida, gluda, matēta, olu dzeltena, 
reizēm gaišāka vai pat ļoti bāli dzeltena; mala 
viļņaini izlocīta. Krokas gar kātiņu nolaidenas, 
nevienmērīgi zarojas, pie pamata savienotas ar 
šķērssienām, cepurītes krāsā. Kātiņš ir līdz 6 cm 
garš un 2 cm resns, bez dobuma, uz augšu konus
veidā paplatināts, nemanāmi pāriet cepurītē, bāli 
dzeltens. Mīkstums blīvs, kātiņā diezgan šķied
rains, bāli dzeltens; ar izteiktu garšvielu smaržu, 
maigu vai mazliet asu piparu garšu. Sp. m. bāli 
dzeltenoranža.
Nozīme pārtikā. Ēdama, labi pazīstama sēne. 
Daudzveidīgi lietojama; ieteicams kaltēt un sa
berzt pulverī.

I I

Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku un skuj
koku mežos lapu un skuju nobirās, sūnainās un I 
zālainās vietās, visbiežāk starp mellenēm. Plaši I  
izplatīta, bet dažviet daudzums samazinās. 
Svarīgi zināt! Slikts ieradums ir izplēst sīkas, tik
ko no zemes izlīdušas sēnes. Katru gadu tirgū I  
nonāk tonnām šo klasisko ēdamo sēņu, galveno-]  
kārt no Austrumeiropas. Gaileņu un tām līdzigu 
sēņu mākslīga audzēšana nav iespējama, jo visas I  
gaileņu sugas ir mikorizas sēnes un tām vajadzī-1 
ga simbioze ar kokiem.

C. cibarius var. rufipes ir 
sastopama tikai silto ap
gabalu lapkoku mežos 
kc<ainā augsne. Ēdama.

Ametista gailene
Camhorellus cibarius var. amethysteus

Sī sēne atšķiras no parastās gailenes ar vio
letas vai sārtas ceriņkrāsas šikām zvīņām uz 
cepurītes virsmas un bālas ceriņkrāsas apsar
mi uz kātiņa.
Cepurīte r līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm liek 
ta, vecākām neregulāri piltuvveida, gluda, matē
ta, biezi klāta ar piegulošām tūbainām, violetām 
vai sārtas ceriņkrāsas šikām zvīņām uz bāli gaiš
dzeltena pamata. Mala viļņaini izlocīta. Krokas 
tālu gar kātiņu nolaidenas, viļņainas, nevienādā 
attālumā cita no citas, zarojas, bieži savienotas 
ar šķērssienām, gaišāk dzeltenas. Kātiņš r līdz 
6 cm garš un 2 cm resns, bez dobuma, uz aug
šu konusveidā paplatināts, gaiši dzeltens, pilnīgi 
vai daļēji pārklāts ar bālas ceriņkrāsas tūbainu 
slānī. Mīkstums blīvs, kātiņā diezgan šķiedrains, 
bāli dzeltens; ar izteiktu garšvielu smaržu, mai
gu vai nedaudz asu garšu. Sp. m. bāli dzeltena 
vai oranža Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne.

II

Sastopamība. Mikorizas sēne, galvenokārt kalnu I  
apgabalu lapkoku un skujkoku mežos, visbiežāk 
uz mālainas, mitras, kailas augsnes vai mežos ar ļ 
skraju lakstaugu zemsegu.
Svarīgi zināt! Gaileņu (Cantharellus) ģintī [r ap
rakstītas 10 sugas. To yidū nav nevienas indīgās ] 
sēnes.

Canthorellus friesii ir trauslāka, 
ne tik oranža. Tā aug neauglīgā, skābā augsnē 
lapkoku mežos. Ēdama. Sp. m. gaišā okerkrāsā. §
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Sekstainā gailene
Cantharellus tubaēformis

Raksturīgas pazīmes: piltuvveida sēne; bieži 
ar viļņaini izlocītu, brūnganu cepurīti, iekšpu
sē doba. Aug lielā skaitā vienviet.
Cepurīte ir līdz 6 cm plata, jaunām sēnēm izliekta, 
ar iedobi centrā, vecākām dziļi piltuvveida, vidū 
un arī kātiņā viscaur doba, mazliet smalki šķied
raini zvīņaina; dzeltenbrūna vai pelēcīgi dzeltena, 
dažreiz ari tīri dzeltena. Mala viļņaini izlocīta. Kro
kas gar kātiņu nolaidenas, ļoti retas, nevienmērīgi 
viļņainas, zarojas, dzeltenīgas, pelēcīgi dzeltenas 
vai oranžas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš un I cm 
resns, uz augšu konusveidā paplatināts, dažreiz 
saplacināts, dobs, vienmēr spilgti dzeltens. Mīk
stums plāns, bāls, ar vāju smaržu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā, ļo  sēni bieži nepamana, bet tā ir 
laba ēdamā sēne.
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku un lap- 
koku mežos skābā augsnē. Visbiežāk veido lielas 
grupas mitros kalnu apgabalu skujkoku mežos, 
sūnās un purvainās vietās. Plaši izplatīta, vietām 
ļoti bieži.

Rudens taurene
ļ Craterellus comucopioides

Sēnes augļķermenis nav nodalīts cepurītē un 
kātiņā, bet veido viendabīgu, parasti apakšā 
sašaurinātu, taurei līdzīgu piltuvi. 
Augļķermenis ir līdz 10 cm plats un augsts, lī
dzīgs dziļai piltuvei un cauri kātiņam dobs, ar 
diezgan plānu mīkstumu, ieaugušām smalkām 

I šķiedriņām vai gandrīz samtaini zviņains, pe- 
s lēkbrūns vai melni brūns, mala viļņaini izlocī
ta. Apakšpuse izskatās gandrīz gluda, mazliet 
krunkaina vai neizteikti gareniski dzīslaina, brūni 
pelēka vai pelnu pelēka, vecām sēnēm melnga
na. Kātiņš īss, uz augšu konusveidā paplatināts, 
nemanāmi pāriet cepuritē, dobs, cepurītes krāsā. 
Mīkstums ļoti plāns, trausls, pelēks vai pelēcīgi 
melns; ar maigu vai mazi iet asu garšu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Ēdama, lietojama gan atsevišķi, 

ļ gan kopā ar citām sēnēm. Ieteicams kaltēt un 
i saberzt pulverī.

Zeltkāta gailenes (Cantha
rellus xanthopus, senāk - C. lutescens) cepurītei 
ir taures forma, spilgti dzeltena vai oranžbrū- 
na; apakšpusē neizteikti dzīslota un krunkaina 
(nav kroku!); mīkstums dzeltenīgs, ar patīkamu 
augļu smaržu. Aug līdzīgās augšanas vietās kā 
sekstainā gailene. Ēdama. Sp. m. balta.

Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug lapkoku 
mežos, īpaši zem dižskābaržiem un ozoliem kaļ
ķainā augsnē, bieži lielā skaitā lapu nobirās.

Pelēkā gailene {Cantharellus 
clnereus) ir tikpat tumšā krāsā kā rudens taurene. 
Cepurītes apakšpusē ir lapiņām līdzīgas krokas. 
Ēdama. Sp. m. balta.
Cirtainā gailene (Pseudocraterellus undulatus sin. 
P. sinuosus. sk. mazo ott.) ir mazāka un gaļīgāka.
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Dzeltenā kliņģerene
Hydnum repandum

Raksturīgas pazīmes: smalkmaizīšu dzeltena 
vai oranždzeltena krāsa un baltas vai krēmkrā
sas adatiņas cepurītes apakšpusē. No virspu
ses izskatās kā gailene.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, blīva, stingra, gaļīga, 
jaunām sēnēm izliekta, vecām - nevienmērīgi iz
pletusies, izlocīta, matēta, smalki tūbaina, krunkai
na, bedraina. Mala viļņaini ieritināta, bāli dzeltena, 
smalkmaizīšu dzeltena vai gaiši oranždzeltena. 
Adatiņas nevienāda garuma, cieši savietotas, no 
cepurītes atdalāmas, viegli lūstošas, bāli dzelte
nas, mazliet dzeltējošas vai brūnējošas. Kātiņš 
ir līdz 8 cm garš un 3 cm plats, nevienmērīgi 
resns, bez dobuma, augšdaļā dažreiz paplašināts, 
netīri bāli dzeltens, mazliet brūnējošs. Mīkstums 
blīvs, stingrs, trausls, bāls; ar vāju augļu smaržu 
un maigu vai mazliet asu garšu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā, .aunas sēnes lietojamas kopā ar 
citām sēnēm, vecākas ir rūgtas. Ieteicams kaltēt 
un saberzt pulverī.

Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku un skuj
koku mežos kaļķainā augsnē.
Svarīgi zināt! S  sēne, tāpat kā vēršmēlene, ne
pieder pie lapiņu sēnēm, bet gan pie piepju sē
nēm (Aphyllophorales) i r  adateņu (Hydnaceae) 
dzimtas (ar baltām sporām). Kliņģereņu (Hyd-\ 
num) ģinti kopumā ir aprakstītas 3 sugas, kuras 
daudzi uzskata par varietātēm. Visas ir ēdamas. 
Sp. m. balta.

Parastā vēršmēlene
Sarcodon imbricatus

Raksturīgas pazīmes: brūna cepurīte ar lie
lām, atstāvošām zvīņām un adatveida hime- 
nofors cepurītes apakšpusē.
Cepurīte ir līdz 30 cm plata, jaunām sēnēm iz
liekta, vecām - mazliet piltuvveida, ar atstāvo
šām, lielām zvīņām; pelēkbrūna, tumši brūna vai 
pat melni brūna. Mala bieži viļņaini ieritināta. 
Adatiņas nevienāda garuma, ciešas, no cepurī
tes atdalāmas, pieskaroties viegli nolūst, jaunām 
sēnēm bāli brūnas, vecām - pelēkbrūnas vai 
brūnas. Kātiņš īss un drukns, līdz 8 cm garš un 
2,5 cm resns, bez dobuma; netīri balti brūngans, 
mazliet brūnējošs. Mikstums stingrs, trausls, bāls, 
brūnējošs; ar vāju, patīkamu garšvielu smaržu un 
maigu vai rūgtu garšu. Sp. m. brūna.
Nozīme pārtikā. Lietojamas tikai jaunas kopā 
ar citām sēnēm. Vecas sēnes ir rūgtas. Ieteicams 
kaltēt un saberzt pulveri. §
Sastopamība. Mikorizas sēne, Latvijā bisži sa
stopama.

II

Svarīgi zināt! Vēršmēleņu (ar brūnām sporām) 
Sorcodon ģints 15 sugas pieder pie teleforu 
(Thelephoraceae) dzimtas. Pie šīs dzimtas pieder 
arī korallenei līdzīgā smirdošā kārpsēne {sk. 
160. ipp.). Sp. m. visām brūna.

Retāk sastopamā rūgtā 
vēršmēlene (S. scabrosus) izskatās ļoti līdziga, 
tai ir zilganzaļa kātiņa pamatne. Aug lapkoku 
mežos, smaržo pēc miltiem un ir ļoti rūgta. 
Neēdama. §
Peka brūnzobe \Hydnellumpeckii, sk. mazoatt.) 
izdala raksturīgus 
sarkana, ūdeņaina 
šķidruma pilienus.
Garša ir ļoti asa.
Neēdama. Sp. m. 
brūna. §

Sarkanā kliņģerene
(H. repandum var. rufescens, sk. mazo att.) ir 
spilgtāk oranžsarkana un 
aug tikai skujkoku mežos.
Ēdama. Baltā kliņģerene 
(H. albidum) ir izplatīta kaļ
ķainos dižskābaržu mežos.
Ēdama.
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Krāšņā stiklene
| Hygrocybe splendidissima

Šīs skaistās stiklenes raksturīgās pazīmes ir 
šariaksarkana cepurītes krāsa, oranžas lapiņas, 
gandrīz gluds kātiņš un dzeltens mīkstums. 
Cepurīte ir līdz lOcm plata,gandrīz smaila, vecām 
sēnēm plakani izliekta, ar lēzenu pauguru vidū, 
sausa, bieži ieplaisājusi, matēta, spīdīga, spilgti 
šariaksarkana vai karmīnsarkana, bālējoša. Lapi
ņas nolaidenas, ari izliektas vai gandrīz brīvas, 
vidū izteikti platākas, ar starplapiņām, jaunām 

ļ sēnēm sārtas, vecām - oranžas vai sarkanoranžas, 
ļ šķautnēs mazliet zāģzobainas, dzeltenīgas. Kātiņš 
ļ  ir līdz 10cm garš un 2 cm resns, dažreiz nevienmē- 
I rīgi izbālējis vai saplacināts, pie pamata nedaudz 
I sašaurināts, ar ieaugušām šķiedrām, salīdzinoši 

gluds, spilgti dzeltenoranžs vai sarkans, apakš
daļā spilgtāk dzeltens. Mīkstums plāns, kātiņā 
izteikti šķiedrains, cepurītē sarkanīgs, kātiņā gai- 

; ši dzeltenoranžs; žūstot ar medus smaržu, svai
gām sēnēm gandrīz bez smaržas. Sp. m. balta.

X

Nozīme pārtikā. Visas stiklenes ir neēdamas sēnes. § 
Sastopamība. Aug dabiskās pļavās un ganībās, 
zāļu purvos un zālainos krūmājos, kalnu apga
balos. Svarīgi zināt! Stikleņu \Hygtocybe) ģintī 
ir aptuveni 70 sugas, parasti spilgtās krāsās, ar j 
vaskaini spīdīgām lapiņām. Mīkstums dažām su-ļ 
gām melnē vai krāsojas satkans. Atsevišķu sugu ] 
noteikšana bieži bez mikroskopa izmantošanas 
nav iespējama. Stikleņu dabiskās dzīvotnes izzūd 
intensīvas saimniekošanas dēļ, tādēļ tās kopumā 
ir ļoti apdraudētas. Sp. m. bāla.

Granātsarkanā stiklene
(sk. 65. Ipp. apaklo) aug līdzīgās vietās, ir lielāka 
un ar šķiedraināku kātiņu, mīkstums gaišāks 
un bez smaržas.

Radniecīga suga.

Granātsarkanā stiklene H
Hygrocybe punicea

Skaista, sarkana sēne, kuru viegli var sajaukt 
ar krāšņo stikleni (sk. augstāk).
Cepurīte ir līdz 13 cm plata, zvanveida, vecām 
sēnēm plakani izliekta, ar lēzenu pauguru, gluda, 
mazliet smērējoša, spoži granātsarkana, asins- 
sarkana vai tumši sarkana ar brūnganu nokrāsu. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa vai gandrīz brī
vas, vidū platākas, ar dažāda garuma starplapi
ņām, gaiši dzeltenas vai oranžbrūnas, šķautnēs 
gandrīz gludas, gaišākas, dzeltenīgas. Kātiņš ir 
līdz 12 cm garš un 3 cm resns, cilindrisks, sauss, 
ar ieaugušām tumšākām šķiedrām, dzeltens, 
oranždzeltens vai oranžsarkans, pie pamata 
bāls. Mīkstums trausls, balts vai gaiši dzeltens, 
zem cepurītes un kātiņa virsmiziņas mazliet sar
kanīgs; ar neizteiktu smaržu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Aug dabiskās pļavās, ganībās, kaļ
ķainos zāļu purvos un sausos zālienos. Diezgan 
reti atrodamas.

Smailā stiklene A
Hygrocybe conīco

Šī skaistā sēne ir viena no biežāk sastopa
majām stiklenēm. To var viegli atšķirt mel- 
nēšanas dēļ.
Cepurīte ir līdz 6 cm plata, lēzeni līdz smaili 
konusveida, ar ieaugušām šķiedrām, mitra, glu
da, mazliet smērējoša;;oranžsarkana, dzeltena 
vai olivbrūna, melnējoša. Lapiņas brīvas vai šauri 
pieaugušas pie kātiņa, jaunām sēnēm baltas, ve
cām - dzeltenīgas, pelēcīgi zaļgandzeltenas, mel
nē. Kātiņš 10 cm garš un 1,5 cm resns, sākumā 
smērējošs, sauss, ar ieaugušām šķiedrām, dzel
tens vai oranžs, vecām sēnēm - melns. Mīkstums 
trausls, balts, zem cepurītes un kātiņa virsmiziņas 
mazliet dzeltenīgs, melnējošs. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Vāji indīga.
Sastopamība. Norās, kāpās un mežos, skuju nobi
rās no līdzenumiem līdz kalnu apgabaliem.

Ir vairākas līdzīgas sugas, 
piemēram, melnējošā stiklene (H. nigrescens).
Radniecīgas sugas.
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Medus stiklene X
Hygrocybe reidii

Kātiņa pamatnē jūtama medus smarža. 
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, ar iedobi gandrīz cen
trā, oranžsarkana, mala caurspīdīga, rievaina, dai- 
vaini izrobota, dzeltenīga. Lapiņas t'isstūrveidā 
īsi gar kātiņu nolaidenas, vaska dzeltenas, gaiši 
oranžas vai oranždzeltenas, šķautnes bāli dzelte
nas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš, slaids, cepurītes krā
sā, zīdaini spīdīgs. Mīkstums bāli oranždzeltens, 
ar saldenu mākslīgā medus smaržu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Mitrās pļavās, kaļķainos zāļu pur
vos, kāpās; līdz pat augstkalnu apgabaliem.

Zaļā stiklene X
Hygrocybe psirtacina

Pazīstama pēc spilgti zilganzaļās krāsas. Ve
cās sēnes ļoti izbālē.
Cepurīte ir līdz 4 cm plata, bieži ar strupu pau
guru vidū, ļoti smērējoša. Mala caurspīdīga, rie
vaina; krāsa mainīga, tumši olīvzaļa, zilganzaļa 
vai dzeltenīgi oranža, sausumā bālējoša. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, cepurītes krāsā. Kātiņš 
ir līdz 6 cm garš, slaids, lipīgs, cepurītes krāsā. 
Mīkstums caurspīdīgs, ūdeņains. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama, iespējams, ka indīga. 
Sastopamība. Aug sausos zālienos kaļķainā 
augsnē, nemēslotās un sausās pļavās, kāpās un 
gaišos mežos līdz pat augstkalnu apgabaliem.

Virsāju stiklene X
Hygrocyoe laero

Stiklene ar ļoti smērējošu cepurīti, ar augš
daļā pelēku kātiņu un gumijas smaku. 
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, ar nelielu iedobi 
centrā, mitrumā ļoti smērējoša, caurspīdīga, rie
vaina; gaļas sārta vai būnganoranža. Lapiņas 
gar kātiņu nolaidenas, šķautnes recekļainas, bāli 
pelēcīgi violetas. Kātiņš ;r Iidz6cm garš, slaids, 
ļoti lipīgs, bāli dzeltens, augšdaļā zilpelēks vai 
zaļgans Mīkstums caurspīdīgs; ar degošas gu
mijas smaku. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Nemēslotās sausieņu pļavās, 
purvu malās, kāpās, skrajos mežos.

Mīnijsarkanā stiklene X
Hyqtocybe miniata

Salīdzinoši maza sēne koši sarkanā krāsā un 
pieaugušām lapiņām.
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, izliekta vai plakani 
izliekta, vecām sēnēm nedaudz ieliekta, sausa, 
spilgti sarkana ar dzeltenīgām, smalkām zvīņām. 
Lapiņas tieši vai ar īsu zobiņu pieaugušas pie 
kātiņa, oranždzeltenas vai dzeltenas, šķautnes 
nelīdzenas. Kātiņš ir līdz 5 cm garš un 0,5 cm 
resns, ļoti slaids, sarkandzeltens, matēti spīdīgs. 
Mīkstums dzeltenīgs. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama. § Sastopamība. 
Dabiskās p|avās, skrajos, zālainos mežos, kāpās.

Eļļainā stiklene X
Hygrocybe quieta

Raksturīga pazīme ir specifiskā sēnes smarža. 
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, parasti ar strupu 
pauguru vidū, mitrumā mazliet smērējoša, cit
rondzeltena vai oranža. Lapiņas pieaugušas pie 
kātiņa, oranžas. Kātiņš ir līdz 9 cm garš, slaids, 
sauss, ar ieaugušām šķiedrām, cepurītes krāsā. 
Mīkstums dzeltenoranžs; ar cigoriņu vai ziepju 
smaržu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Gaišos lapkoku mežos kaļķainā 
augsnē zālainās vietās, visbiežāk zem lazdām. 
Svarīgi zināt! Precīzi šo sēni var noteikt tikai 
pēc mikroskopiskām pazīmēm.

Koulmena stiklene X
Hygrocybe colemcmniancf

Vidēja lieluma stiklene ar tumši brūnu ce
purīti, gaišām lapiņām un kātiņu.
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, taukaini spīdīga, glu
da, brūna vai sarkanbrūna, mala mazliet rievaina. 
Lapiņas dr zobiņu, gar kātiņu nolaidenas, vas- 
kaini spīdīgas, bālas vai brūnganas. Kātiņš r līdz 
5 cm garš, slaids, gluds vai mazliet šķiedrains, 
krēmkrāsas. Mīkstums bāli pelēcīgs. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Sausos zālienos, siena pļavās, 
visbiežāk kaļķainā augsnē. Rudens sēne.
Svarīgi zināt! ?ī suga, pēc daudzu autoru do
mām, ir identiska ar Camarophillus subradiatus.
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Marta gliemezene
i Hygrophorus marzuolus

Ši gliemezene ir atrodama jau pavasarī. Tās 
balti pelēkā vai melni pelēkā cepurīte bie
ži ir pārklāta ar substrātu, tādēļ tā ir grūti 
ieraugāma.
Cepurīte i' līdz 20 cm plata, ar biezu mikstu- 

ļ mu, izliekta, vecām sēnēm plakana vai nedaudz 
i ieliekta, gluda, ar ieaugušām šķiedrām vai tū- 
baina, mitrumā nedaudz lipīga; plankumaina, 
balta vai melni pelēka. Lapiņas pieaugušas pie 
kātiņa, vaskainas, biezas, pie pamata nedaudz 
savienotas ar šķērssienām, jaunām sēnēm baltas, 
vecām - netīri pelēkas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš 

■ un 3 cm resns, bieži ļoti īss, stingrs, bez dobuma, 
ļ jaunām sēnēm balts, dažreiz ar pelēku apsarmi. 

Mīkstums stingrs, balts, zem cepurītes virsmizi- 
nas pelēcīgs. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. § 
Sastopamība. Mikorizassēne, lapkoku un skujkoku 
mežos, visbiežāk zem balteglēm, neitrālā un skā
bā augsnē, bieži aug nelielās grupās, galvenokārt 

; kalnainos apgabalos.

Diska gliemezene
ļ Hygrophorusdiscoideus

Raksturīgas pazīmes: silti brūna cepurītes 
krāsa, tumšāks vidus, kā arī mazliet gar kā
tiņu nolaidenas lapiņas un augšanas vieta 
skujkoku mežos.
Cepurīte ir līdz 6 cm plata, ar salīdzinoši plānu 
mīkstumu, pusapaļa vai plakani izliekta, ar platu, 

; lēzenu pauguru, mitrumā smērējoša, gļotaina, 
sausumā gluda; bēša vai okerbrūngana, vidus 
vienmēr tumšāks, malas gaišākas, mazliet uz leju 
noliektas, jaunām sēnēm gļotains plīvurs tās sa
vieno ar kātiņu. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa vai 

: mazliet gar kātiņu nolaidenas, ar starplapiņām, 
vaskainas, biezas, krēmkrāsas vai bēšas. Kātiņš 

| ir līdz 5 cm garš un 1 cm resns, nedaudz saliekts, 
■ lipīgs, augšdaļā bāli punktēts, apakšdaļā bieži 
krēmbrūns. Mīkstums krēmkrāsas. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Ēdama
Sastopamiba. Mikorizas sēne, kas aug zem balt- 

: eglēm, mitros kalnu skujkoku mežos, sūnainās 
vietās, kaļķainā augsnē. Dienvidvācijā vietām 

I bieži.

■1

Svarīgi zināt! Si sēne bieži aug laikā, kad kūst 
sniegs un plaukst lapas, kā arī ziemas siltajos perio
dos. Tā veido augļķermeņus dziļi jēlhumusa slāni 
un bieži tikai nedaudz parādās virspusē, bet lielākā 
cepurītes daļa paliek klāta ar augsni.

Radniecīgas sugas. Mazliet mazākā biezla- 
pīšu gliemezene (H. camarophytlus) ir reti sa-i 
stopama suga, kas rudenī aug kalnu apgabalu \ 
skujkoku mežo; Ēdama. §
Lapegļu gliemezene (H. pudorinus. sk. mazoou'i 
aug pa vienai zem balteglēm mālainā, kaļķainā - 
augsnē Nosaciti ēdama. §

Svarīgi zināt! Gliemezeņu (Hygrophorus) ģinti 
ir aptuveni 45 sugas, to raksturīgās pazīmes ir 
gļotaina, smērējoša cepurīte un pieaugušas pie 
kātiņa vai gar kātiņu nolaidenas, biezas, vaskai-1 
nas lapiņas. Sp. m. balta.

Līdzīga suga. Brūnvidus bārkstmale {Hebe- 
loma mesophaeum), taču tai ir bāli brūnas lapiņas 
un brūna sporu masa. Sēne nav ēdama. (Par ci
tām bārkstmalēmsk. UA.ipp)

Radniecīga suga. Olīvbrūnā gliemezene
(H. olivaceoalb'js, sk. mazo atr.) ir mazāka sēne, 
kas aug rudenī sū
nainos egļu mežos.
Ēdama
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•larta gliemezene ir pavasara sēne, kas bieži ir daļēji klāta ar augsni.

Diska gliemezene



Svarīgi zināt! Bērzlapeņu (Laccorio) ģinti ir ap
tuveni 10 sugas. Mazas vai vidēji lielas sarkanas] 
vai violetas krāsas sēnes ar plānu mīkstumu, sau
su, kailu vai smalki zvīņainu cepurīti, pie kātiņa 
pieaugušām, retām, biezām lapiņām.Visas sugasļ 
ēdamas. Sp. m. balta.

Sārtā bērzlapene ;; :ac-
coto) sastopama no Baltijas jūras līdz Alpu kal
niem. Ēdama.
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Ametista bērzlapene
Laccaria amethysteo

Raksturīgas pazīmes: parasti aug lielās grupās 
un ir spilgti violetā krāsā. Žūstot krāsa strauji 
izbālē.
Cepurīte ir lidz 5 cm plata, ar plānu mīkstumu, 
pusapaļa, jaunām sēnēm spilgti violeta, vecām - 
plakani izliekta ar ieliektu vidu vai iedobi centrā, 
brūnganvioleta, mitrumā gandrīz gluda, sausumā 
šķiedraina vai tūbaini zviņaina; sausumā ļoti ātri 
izbālē. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ar starp- 
lapiņām, salīdzinoši ļoti retas, diezgan biezas, vio
letas, vecām sēnēm ar sporām apbirušas, baltas. 
Kātiņš ir līdz 10 cm garš un I cm resns, slaids, 
nedaudz saliekts, ar gareniskām šķiedrām, dobs, 
cepurites krāsā. Mīkstums plāns, bāli violets: ar 
neizteiktu smaržu un garšu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Ēdama. Skaistās violetās krāsas 
dēļ dekoratīva kopā ar citām sēnēm. 
Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos kaļ
ķainā vai skābā augsnē galvenokārt sūnās vai uz 
trūdošas koksnes, bieži.

Anīsa piltuvene (II)
Clitocybe odora

Radniecīga suga. Dzeltenpelēkajai piltuvenei
(C. geotropa) ir ļoti garš kātiņš, un tā ir liela. Aug 
lapkoku un skujkoku mežos. Nosacīti ēdama.

Raksturīgas pazīmes: pelēkzaļa cepurīte un 
stipra anīsa smarža; vizbiežāk aug kritušo 
lapu slānī.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vēlāk - plakani izliekta ar nelielu pau
guru centrā, dažreiz viļņaini izlocīta, gluda, ma
tēta, zidaini spīdīga; diezgan spilgti zila vai pelēk
zaļa, vecām sēnēm izbālē. Mala mazliet ieritināta. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa vai nedaudz gar 
kātiņu nolaidenas, ar īsām starplapiņām, daļēji za
rojas, jaunām sēnēm bālas, vecākām - pelēkzaļas. 
Kātiņš ir līdz 7 cm garš un I cm resns, pie pamata 
nedaudz paresnināts un tūbains, gaišāks par ce
purīti. Mīkstums miksts, balts vai bāli zilganzaļš; ar 
stipru anīsa smaržu un garšu. Sp. m. krēmkrāsas. 
Nozime pārtikā. Nosacīti ēdama. 
Sastopamība. Lapkoku mežos, retāk skujkoku 
mežos, galvenokārt kaļķainā augsnē kritušo lapu 
slānī. Visur diezgan bieži.
Svarīgi zināt! Piltuveņu (Clitocybe) ģintī Eiropā 
ir aptuveni 77 sugas. Tās ir sēnes ar sīkiem, vidēji

lieliem vai lieliem augļķermeņiem un piltuvveida 
cepuriti. Lapiņas parasti gar kātiņu nolaidenas, 
reti - pie tā pieaugušas. Dažas sugas ir ēdamas, 
vairākas ir ļoti indīgas, Sp. m. balta, krēmkrāsas, 
sārta vai zaļgana.
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metista bērzlapenei raksturīga violeta krāsa.

Anīsa piltuvenei ir raksturīga stipra anīsa smarža.



Ēdama zīdainā plūmene (sk. 
94. Ipp.) atšķiras ar sārtas krāsas lapiņām. Iespē
jams sajaukt ari ar citām baltām piltuvenēm. Tās 
visas ir indīgas vai iespējami indīgas, piemēram, 
baltā piltuvene :C. cdndicons), kas a.ig lapkoku 
un skujkoku mežos Lapu piltuvenei (C.phyllop- 
bila, sk. mazo oir.) raksturīga miltu vai spermas 
smarža, tā ir vaskaini balta ar dzeltenīgiem 
plankumiem; indīga!

Līdzīgas sugas.

Dūmainā piltuvene (fl)|
ļ Clitocybe nebularis
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Raksturīgas pazīmes: salīdzinoši liela, gaļīga 
sēne ar pelēkbrūnu cepurīti un viegli atdalā
mām lapiņām.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, jaunām sēnēm izliek 
ta, vecākām - plakani izpletusies, vecām - dažreiz 
ieliekta, gluda, matēta, zīdaini spīdīga, brūngana 
vai pelnu pelēka, retāk - koši balta. Lapiņas pie
augušas pie kātiņa vai nedaudz nolaidenas, ar 
īsām starplapiņām, ciešas, no cepurītes atdalāmas, 
jaunām sēnēm bālas, vecām - krēmkrāsas. Kātiņš 
ir lidz 15 cm garš un 5 cm resns, cilindrisks vai vā
les veida, bez dobuma, bāli pelēkbrūns, ar gare
niskām šķiedrām. Mīkstums blīvs, vecām sēnēm 
mīksts, bāls; ar nepatīkami saldenu vai vāju gāzes 
smaku, reizēm bez smaržas. Sp. m. krēmkrāsas. 
Nozīme pārtikā. Ēdama pēc iepriekšējas novā
rīšanas. Dažiem cilvēkiem iespējama individuāla 
nepanesamība un gremošanas traucējumi. 
Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos, parkos 
un dārzos, bieži lielās grupās, rindās vai apļos. Vēla 
rudens sēne, kas visur sastopama diezgan bieži.

Lauka piltuvene A
Clitocybedealbata

Indīga piltuvene, kas visbiežāk aug zālājos. 
Tās okerbrūnganā cepurīte ir pārklāta ar baltu 
apsarmi. Mīkstumam ir mitru miltu smarža. 
Cepurīte ir līdz 6 cm plata, plakani izliekta, ve
cākām sēnēm izpletusies, piltuves veidā ieliekta, 
mitrumā gluda, okerkrāsas, bāli apsarmota, sau
sumā zīdaini matēta, gaišāka, balta, bieži lakoti 
spīdīga. Lapiņas mazliet gar kātiņu nolaidenas, 
ar īsām starplapiņām, ciešas, baltas vai krēm
krāsas. Kātiņš ir līdz 5 cm garš, slaids, dažreiz 
mazliet saplacināts, bez dobuma; ar gareniskām 
šķiedrām, cepurītes krāsā. Mīkstums ūdeņains, 
mīksts, mitrumā gaiši okerbrūns, sausumā bālāks; 
ar miltu vai spermas smaržu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Ļoti indīga!
Neilgi pēc apēšanas parādās simptomi, kas rak
sturīgi, saindējoties ar muskarīnu: stipra svīšana, 
siekalošanās, acu asarošana, vemšana, caureja, 
redzes traucējumi, pazemināts asinsspiediens un 
palēnināts pulss.
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Lauka piltuvene. Ļoti indīga sēne!

Aleksandra piltuvenei
(C. a!exandril raksturīga netīra, kartona brūna 
krāsa. Tā aug siltajos apgabalos zālainos lap-ļ 
koku mežos Ēdama. § Biezkāta piltuvenei
(C. davipes, sk. mazo art.) ir plakanas piltuves j 
veida, brūnganpelēka cepurīte, krēmdzeltenas 
lapiņas un vāles veida kātiņš. Aug lapkoku un! 
skujkoku mežos skābā augsnē. Sastopama 
bieži. Neēdama.

•ūmainā piltuvene ir vēla rudens sene.

Sastopamība. Bieži sastopama zālainos parkos | 
un dārzos, galvenokārt ar barības vielām bagātā I 
augsnē.
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Nepieredzējuši sēņotāji var 
sajaukt kāilo aploceni ar violeto timekleni 
(st. 128. ipp.), kuras cepurite ir ādaina un tūbai- 
na. Sp. m. '.ai ir rūsas brūna. Netīrā aplocene
(L sordido, sk. mazo off.) ir mazāka un ar plānu 
mīkstumu.Tai irvāja smarža. Ēdama.

Līdzigas sugas.

Apvērstā aplocene
■ Lepisto inversa

Raksturīgas pazīmes: vidēji liela sēne, ku
rai cepurite ir vidū ieliekta, lapsas brūna; 
parasti aug lielās grupās un bieži veido ra
ganu apļus.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, izliekta, vecākām 
sēnēm plakana, ar ieliektu vidu, vai dziļas pil
tuves veidā, matēta, lapsas brūna, dzeltenbrūna 
vai okerkrāsas, sausumā gaišāka, bālējoša. Mala 
noliekta uz leju. Lapiņas gar kātiņu nolaidenas, 

: ciešas, ar starplapiņām, no cepurītes atdalāmas, 
jaunām sēnēm bālas, vecām - krēmkrāsā vai 
gaļas sārtas. Kātiņš r līdz 7 cm garš un 1 cm 
resns, gaišāks par cepurīti, pie pamata balti tū- 
bains, saaudzis ar substrāti.. Mīkstums oāls, diez
gan sīksts, krēmkrāsas; ar vāji saldenu smaržu. 
Sp. m. krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Ēdama, dažkārt alerģiska. 
Sastopamība. Lapkoku mežos kritušo lapu slā
nī un skujkoku mežos skuju nobirās. Parasti aug 
lielās grupās, rindās vai apļos, retumis pa vienai. 
Plaši izplatīta un bieži sastopama.

Kailā aplocene
Lepista nuda

Šai sēnei spilgti violetā krāsa ne vienmēr ir 
raksturīga. Tā bieži ir izbālējusi.
Cepurīte it līdz 15 cm plata, izliekta, vecām sē
nēm plakana, kaila, mitrumā mazliet taukaini 
spīdīga, spilgti violeti zila vai brūni violeta, sau
sumā bālējoša. Mala noliekta uz leju. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa ar jomu, salīdzinoši ciešas, 
ar īsām starplapiņām, jaunām sēnēm violetas, 
vecām - violeti brūnas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš 
un 3 cm resns, slaids vai līdzīgs vālei un ar izteik
tu bumbuli, ar gareniskām šķiedrām, gaišāks par 
cepurīti, pie pamata violeti tūbains. Mīkstums 
jaunām sēnēm violets, mitrumā ar marmoram 
raksturīgo rakstu, vecām - bālāks, ar izteiktu kos
mētikas smaržu. Sp. m. sārtā krēmkrāsā.
Nozīme pārtikā. Ēdama, saldo smaržu vārot zaudē. 
Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos, par
kos, dārzos un krūmājos, bieži rindās vai apļos. 
Vēla rudens sēne.

Svarīgi zināt! Aploceņu (Lepisto) ģintī ir 10 su
gas. Tās atšķiras no piltuvenēm un pūkainēm ar 
kārpainām sporām. Sp. m. sārtā krēmkrāsā vai 
sarkanbrūna.

Līdzīgā krāsā ir parastā 
piltuvene iCiitocybe gibba), kam cepurites-, 
vidū ir iedobe un paugurs. Nosacīti ēdama. 
Dzeltenbrūnā aplocene (L gilva) ir blīvāka un 
bālākā krāsā. Tās cepurītes virsmiziņa klāta ar 
ūdeņainiem pilienveida plankumiem. Nosacīti 
ēdama. Starp abām sugām ir daudzas pārejas 
formas. Bieži izšķir lapraku un skujkoku mežos 
augošas formas.

Līdzīgas sugas.

Apvērstā aplocene bieži aug apļos un rindās.

Kailajai aplocenei ir violets mīkstums.
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Parastā vistene
; Tricholomopsis rutilans

Raksturīgas pazīmes: purpursarkana, smalki 
zvīņalna cepurīte, dzeltenas lapiņas; aug uz 
koksnes.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, pusapaļa, vecā- 

\ kām sēnēm izliekta, vēlāk - plakana, sausa. UZ 
; dzeltenīga pamata ar smalki tūbainām, piegulo- 
| šām, purpursarkanām zvīņām, kas vidū ir ciešāk 
I novietotas, tādēļ vidus izskatās tumši sarkans. 

Mala nedaudz ieritināta. Lapiņas ar jomu, pie- 
I augušas pie kātiņa vai lokveida, plānas, ciešas, 
; ar isām starplapiņām, spilgti dzeltenas. Šķaut- 
: nes izteikti pārslainas, nedaudz brūnganas, 
ī jaunām sēnēm dažkārt klātas ar ūdeņainiem 

pilieniem. Kātiņš īr līdz 12 cm garš un 1,5 cm 
j resns, bieži saliekts, šķiedraini tūbains, klāts ar 
■ sīkām purpurkrāsas pārslām Mīkstums sulīgs, 
\ vecām sēnēm ūdeņains, mīksts, gaiši dzeltens 
vai zeltains, ar trūdu vai mitras koksnes smaržu. 
Garša vairāk vai mazāk rūgta. Sp. m. krēmbalta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama; rūgta.

Sastopamība. Parasti veido cerus uz nedzīviem ļ 
skujkoku stumbriem.
Svarīgi zināt! Visteņu (Tricholomopsis) ģintī ir 
4 sugas, kas atšķiras no pūkainēm (sk. opakšo) ar 
izteikti skropstainām lapiņu šķautnēm (vajadzīgai 
lupa) un aug uz koksnes, Sp. m. balta.

Radniecīga suga. Krāšņā vistene (T. decora) i 
ir viendabīgi dzeltenā krāsā un klāta ar olīvbrū-i 
nām, sīkām zvīņām. Tā aug kalnu apgabalu 
skujkoku mežos. Neēdama.

Sarkanbrūnā pūkaine
Tricho/oma ustaloides

‘' I  iistole ir lapkoku mežu 
sēne, tai nav izteikti norobežotas joslas kātiņa 
augšdaļā, un tā ir bez smaržas. Latvijā nav sasto
pama. Neēdama. Arī reti sastopamā T. froaicum 
[sk. mazoatt.), kas aug zem priedēm. I atvija ne
aug. Neēdama.

Radniecīgas sugas.
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’arastā vistene

Sarkanbrūnā pūkaine. Ievērojiet augšanas vietu!

Šai pūkainei kātiņa augšdaļā ir balta josla, 
kas kontrastē ar brūno kātiņu.
Cepurīte ir līdz 13 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vecākām - plakani izliekta, dažreiz ar 
nelielu pauguru. Mitrumā ļoti smērējoša, sau
sumā zīdaini spīdīga; ar ieaugušām starainām 
šķiedrām; kastaņbrūna vai sarkanbrūna. Mala ieri
tināta, rievaina vai mazliet zāģzobaina. Lapiņas 
ar jomu, pieaugušas pie kātiņa, ciešas, ar starp
lapiņām, daļēji zarojas, šķautnēs zāģzobainas; 
baltas, nedaudz brūngani plankumainas. Kātiņš 
ir līdz 10 cm garš un 2,5 cm resns, cilindrisks vai 
nedaudz līdzīgs vālei, pie pamata smails, augš
daļā ar izteiktu baltu joslu, apakšdaļā ar sarkan
brūniem punktiem. Mīkstums balts; ar izteiktu 
miltu smaržu, garša ļoti rūgta Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Mikorizas sēne silto apgabalu lap
koku un jauktos mežos, galvenokārt zem ozoliem, 
retāk zem eglēm kaļķainā un mālainā augsnē.

Svarīgi zināt! Pūkainu (Tricholomo) ģintī ir 
aptuveni 70 sugas. Tās visas ir mikorizas sēnes, 
Lapiņas ir ar jomu, pieaugušas pie kātiņa. Sp. m. 
balta vai bālā krēmkrāsā.



Sausa cepurīte ar 
bārkstainu malu .

T. pseudonictitans ir gluda 
cepurīte, bāli dzeltenas lapiņas, kātiņš augšdaļā 
nav balts, aug kalnu mežos. Neēdama.
T. fracticm, tāpat kā govju pūkaine, aug zem 
priedēm. Tai ir smērējoša cepurīte un izteikta 
gredzenveida josla uz kātiņa. Mīkstumam ir 
miltu smarža un rūgta garša. Neēdama. 
Smalkzvīņu pūkaine (T. imbricotum, sk. того
о гг.! arī ir priežu mikorizas sēne. Tā ir druknāKa, 
ar radiāli šķiedrainu vai smalki zvīņainu cepupti 
un rūgtu mikstumu. Neēdama.

Radniecīgas sugas.
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Ziepju pūkaine A
Tricholoma soponaceum

Šīs pūkaines cepurītes krāsa ir ļoti mainīga. 
Raksturīgas pazīmes ir malas sārtošanās 
vai dzeltēšana un ziepju smarža.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, ar ieaugušām, smal
kām, šķiedrainām zvīņām, sausumā gluda, zīdai
ni matēta, mitrumā mazliet smērējoša; olīvdzel- 
tena, brūnpelēka vai melnbrūna. Mala ieliekta, 

\ gaišāka, bieži ar sīkiem plankumiem, sarkstoša, 
dažkārt dzeltējoša. Lapiņas ar zobiņu, pieaugu
šas pie kātiņa, samērā biezas, retas, netīri baltas, 
bieži - sarkstošas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 

'1 .3  cm resns, cilindrisks vai vidū paresnināts, ce- 
- purītes krāsā vai gaišāks, gluds vai klāts ar smal

kām, melnām zviņām Mīkstums balts, bieži ar 
olīvu nokrāsu, sarkstošs; ar ziepju vai mazliet sār
ma smaržu un bieži - rūgtu garšu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Indīga, izraisa caureju un vem 

: šanu. Sastopamība. Mikorizas sēne, aug lap- 
koku un skujkoku mežos, vietām bieži.
Svarīgi zināt! Sai sugai ir vairākas varietātes un 
formas, bet tās atšķiras tikai ar krāsu.

Sēra pūkaine A
Tricholoma sulphureum

Raksturīgas pazīmes ir dzeltena krāsa un 
nepatīkama, asa smaka.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, sausa, gluda, matē
ta, ar asu malu, sēra dzeltena vai gaiši dzelten
brūna, vidus bieži brūngans. Lapiņas ar zobiņu, 
pieaugušas pie kātiņa, diezgan retas, biezas un 
platas, sēra dzeltenas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš 
un 1,5 cm resns, cilindrisks vai vidū paresni-ļ 
nāts, ar gafeniškām šķiedrām, cepurītes krāsā, j 
Sp. m. balta. Mīkstums plāns, trausls, sēra dzel
tens, ar pretīgu, asu gāzes smaku.
Nozīme pārtikā. Vāji indīga.
Sastopamība. Mikorizas sēne, āpkoku un skuj
koku mežos.

fonium) ir "sarkanbrūna cepurīte,"indīga. 
Parastajai smiltenei <J. eqoestre) ir samērā 
ciešas, dzeltenas lapiņas, dzeltens mīkstums 
un miltu smarža. Laba ēdama sēne. tikai starp 
lapiņām sakrājas daudz smilšu.

Govju pūkaine К
Tricholoma vaccinum

Cepurīte sarkanbrūna, izteikti tūbaina, mala 
ar vilnainām bārkstīm, lapiņas bālas, nove
cojot - ar brūnganiem plankumiem. 
Cepurīte ir līdz 7 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vēlāk plakani izliekta, sausa, ar nelielu 
pauguru, biezi tūbaini zvīņaina, gaiši vai tumši 
sarkanbrūna. Mala ieliekta, ar vilnainām bārkstīm. 
Lapiņasar zobiņu, pieaugušas pie kātiņa, samērā 
ciešas, ar starplapiņām un nelīdzenām šķautnēm, 
bālas, vecām sēnēm mazliet brūnganas. Kātiņš ir 
līdz 10 cm garš un 2 cm resns, cilindrisks, dažkārt 
saliekts, augšdaļā balts, smalki pārslains, virzie
nā uz leju sarkanbrūns, ar gareniskām šķiedrām. 
Mīkstums bāls, griezumā kļūst mazliet brūn- 
sarkans, ar vāju zemes smaržu un rūgtu garšu. 
Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamiba. Mikorizas sēne. Aug skujkoku me
žos, arī kalnos, zem eglēm un priedēm mēreni 
mitrā, mazliet kaļķainā augsnē parasti zālainās 
vietās.

epju pūkaine Sēra pūkaine

Govju pūkaine



Nozīme pārtikā. Ēdama.
Sastopamība. Mikorizas sēne zem priedēm un I  
eglēm nedaudz kaļķainā augsnē.

I ; f f  fflfS ffiT lflE īfl Ir vairākas puķainu su-jļ I 
gas ar pelēku, šķiedrainu vai zvīņainu cepurīti.] Ij 
Peļpelēkā pūkaine (T. myomyces) aug zālainā« I  
vietās priežu mežos. Tā ir izteiktāk šķiedraini ] 11 
tubaina. Reti sastopamajai pinkainajai pūkai- I 
nei (T. gausopolum) ir izspūrusi, ar vilnainām , I 
zvīņām klāta cepurīte un ļoti platas, gar kātiņu j I 
nolaidenas lapiņas. T. triste ir mazāka; tās cepu-1.1 
rite un kātiņš ir izteiktāk pelēkbrūns. Visbiežāk ! ļ I  
aug mitros lapkoku mežos. Nesmaržo pēc mil-,1 I 
tiem. Ēdama.
Svītrainā pūkaine (T. virgatum) aug skujkoku; ļ I 
mežos. Cepurīte ir zvanveida vai smaila, glu-s ļ I 
da, sudrabaini pelēka, ar dedzinošu, asu garšu;; I 
indīga. ī. scjuomilosum (attēlā pa kreisi) ir pi-| ļ I 
paru smarža, un tā ir atrodama lapkoku mežos, ļ 1  
Ēdama.
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Dzeltējošā pūkaine
('T. scalpturatum) ir mazāka. Vecām sēnēm lapi
ņas dzeltē. Aug zem lapkokiem. Ēdama. Tīģeru pūkaine ir ļoti indīga sēne.

Zemes pūkaine
Tricholoma terreum

Pūkainu pazīšanai nepieciešama pieredze. 
Šai sēnei lapiņas ātri kļūst pelēkas un mīk
stumam nav īpašas smaržas.
Cepurīte ir līdz 7 cm plata, smaila, vecākām sē
nēm izliekta, ar pauguru, sausa, radiāli šķiedraina 
vai smalki tūbaina, šīferpelēka, dažkārt ar melnu 
nokrāsu. Lapiņas ar zobiņu, pieaugušas pie kāti
ņa, mēreni ciešas, šķautnēs mazliet robainas, jau
nām sēnēm netiri baltas, vecākām - pelēkas. Kā
tiņš ir līdz 7 cm garš un 1,5 cm resns, šķiedrains, 
vecām sēnēm dažkārt dobs, netīri balts, ar pelēku 
apsarmi. Mīkstums bāls, zem cepurītes virsmizi- 
ņas pelēcīgs; bez īpašas smaržas. Sp. m. balta.

Tīģeru pūkaine
Tricholoma pardalotum

Sēni var pazit pēc pelēkās, zvīņainās cepu
rītes un šķidruma pilieniem uz lapiņām un 
kātiņa augšdaļā.
Cepurīte ir līdz 18 cm plata, izliekta vai plakani 
izpletusies, bieži nevienmērīgi izlocīta, dažkārt 
ar strupu pauguru vidū vai ieliekta, ar ieaugušām 
starainām šķiedrām vai smalki zvīņaina. Mala jau
nām sēnēm ir ieliekta; vidus bieži gandrīz gluds, 
pelēks vai pelēkbrūns, vecām sēnēm - ar pe- 
lēkbrūnām vai melni pelēkām, atstāvošām zvī
ņām uz netīri balta pamata. Lapiņas ar zobiņu, 
ne pārāk cieši pieaugušas pie kātiņa, izliektas,
Sie brūnie sēnes eksemplāri or lielās, raupjās zviņās 
soplaisāļuiu virsmiziņu liecina par sugas moinibu.

netīri baltas, vecām sēnērr krēmkrāsas. Jaunām I  
cepurītēm uz šķautnēm bieži ir šķidruma pilieni. 
Kātiņš ir lidz 15 cm garš un 5 cm resns, cilin-ļ 
drisks, vidū paresnināts vai vāles veida, augšdaļā 
ar pārslveida punktiem, bieži klāts ar šķidruma ļ 
pilieniem, apakšdaļā smalki šķiedrains vai zvī-11 
ņains, netīri balts, pie pamatnes dažkārt sarkan- I  
brūns. Mīkstums bāls; ar miltu smaržu un garšu. I  
Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Indigal Drīz pēc apēšanas iz- I  
raisa stipru vemšanu un ūdeņainu caureju, kā arī ■ I  
vēdersāpes, svīšanu un stipras slāpes. § 
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug kalnos, lapko- I  
ku un skujkoku mežos, parasti kaļķainā augsnē. I  
Latvijā - reti.

Zemes pūkaine. Raksturīga pazīme pēc miltiem.
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Baltā čemurpūkaine
iyophyllum connotum

Šīs baltās, cerus veidojošās sēnes var atrast 
zālē un gar meža ceļiem.
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, pusapaļa. vecātn 
sēnēm plakani izliekta, bieži nevienmērīgi viļņaini 
ieliekta, dažkārt ar strupu pauguru vidū vai ieliek
ta. Mala jaunām sēnēm ieliekta, matēta vai zīdaini 
spīdīga; sausumā koši balta, apsarmota, mitrumā 
bāli svinpelēka. Lapiņas ir pieaugušas pie kā 
tiņa vai nedaudz gar kātiņu nolaidenas, ciešas, 
jaunām sēnēm baltas, vecām - dzeltenīgā krēm
krāsā. Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 2 cm resns, 
slaids, bieži saliekts, bāls. Mīkstums skrimšļains, 
trausls, balts, ar vāju, saldenu miltu vai cīrulīšu 
(Corydalis) smaržu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama. No tās lietošanas 
pārtikā ieteicams izvairīties, jo sēnei piemīt mu- 
tagēna iedarbība.
Sastopamība. Aug mežos un parkos, parasti 
veido cerus zālainās vietās un gar šķembām no
kaisītiem ceļiem.

Maija auzene
Calocybe gambosa

Šai krēmbaltajai sēnei raksturīgas ciešas la
piņas un stipra miltu smarža.
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vecākām - plakani izliekta, bieži nere
gulāras formas, ar ieritinātu malu; sausa, matēta, 
koši balta vai krēmbalta, vecām sēnēm dažkārt 
dzeltenbrūna. Lapiņas ar zobiņu vai šauri pieau
gušas pie kātiņa, ciešas, ar nevienmērīgām starp- 
lapiņām, šauras, jaunām sēnēm baltas, vecām - 
krēmkrāsā. Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 2 cm 
resns, cilindrisks, dažkārt pie pamata mazliet 
bumbuļveidā paresnināts; bāls. Mīkstums biezs 
un gaļīgs, stingrs, balts; ar stipru miltu smaržu un 
garšu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Ēdama, bet stiprās miltu garšas 
dēļ ne visiem pieņemama.
Sastopamība. Aug lapkoku un skujkoku mežos 
kaļķainā augsnē parasti zālainās vietās, bieži veido 
apļus. Parasti aug vasaras sākumā, dažkārt - pavasari. 
Svarīgi zināt! Auzene pieder pie skaistgalvju 
(Colocybe) ģints, kurā iekļautas aptuveni 13 mazas

5o sēni bīstami sajaukt ar ļoti 
indīgo Patujāra šķiedrgalvīti (sk. 124. Ipp), 
kura aug tajā pašā laikā parasti parkos zem 
dižskābaržiem, Sp. m. rūsas brūna.

Līdzīga suga.

Svarīga Sis sēnes pazīme ir cielas, bālas, nesarkstolas 
Inninni

vai vidēji lielas sugas.To cepurīte, lapiņas un kā
tiņš var būt balts, kā arī dzeltenīgs, dzeltensārtsj 
ar violetu nokrāsu vai brūns. Vairumam raksturīga 
miltu smarža. Sp. m. balta vai gaišā krēmkrāsā.

Svarīgi zināt! Čemurpūkaiņu (Lyophyllum) ģintī 
ir aptuveni 47 sugas. Tās aug ceros, kā ari pa 
vienai, mēdz būt baltas, pelēkas, brūnas, ceriņ
krāsas un violetas; lielas vai arī ļoti mazas. Dažas 
ievainojumu vietās zilē vai melnē. Tām bieži iļ 
miltu vai pelējuma smarža. Sp. m. vienmēr krēm-ļ 
krāsas vai balta.

Grubuļainā čemurpū
kaine (L loricotum) ari veido cerus un atšķiras 
ar olīvkrāsas vai kastaņbrūnu, skrimšļainu cepu- 1  

rīti; ēdama. Sakņkāta pelēklape (L. rancidutn. 
sk. mozoofī.) ir maza, ar sakņveidā pagarinātu 
kātiņu, atrodama ■ B S S K E f f i īS f i t t S t i ļ  
galvenokārt Kritušo 
lapuva skuja s'a»
Needama. vi

Maija auzene ir vasaras sākumam raksturīga sene ar miltu smaržu.



Svarīgi zināt! Baltmieteņu (Leucopaxillus) ģinto 
ir aptuveni 19 sugas. Tās ir vidēji lielas vai lielas 
sēnes ar baltām vai brūnām cepurītēm, ilgi ieriti
nātām, parasti rievotām cepurītes malām un bal
tām, dzeltenīgām vai sārtas krāsas pie kātiņa pie-l 
augušām lapiņām. Sp. m. balta vai krēmkrāsas.

Milzu baltmietene
(i. candidus sin.I. giganteus) aug kalnu rajonu.' 
skujkoku mežos un kalnu pļavā1) Ēdama.

Rūgtos baitmietenes, kuras latīniskais nosaukums ir arī I 
L. amarus, drofa pazīme ir staraini maina cepurītes I  
moto.

Radniecīga suga.

umšā celmene
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Rūgtā baltmietene
Leucopaxillus g entioneus

Šo drukno sēni viegli pazīt pēc sarkanbrū
nās cepurītes ar staraini rievaino malu un 
rūgtas garšas mīkstuma.
Cepurīte r lidz 15 cm plata, jaunām sēnēm 
izliekta, tomēr drīz kļūst plakana vai nedaudz 
ieliekta, bieži - neregulāras formas, ar izteikti rie
vainu un ieritinātu malu; sausa, matēta, smalki 
samtaina vai ādaina; sarkanbrūnā krāsā, dažkārt 
klāta ar bālu apsarmi. Lapiņas pieaugušas pie 
kātiņa, ciešas, ar nevienmērīgi izvietotām starp- 
lapiņām, samērā šauras, bālas, dažkārt ar rūsas 
brūniem plankumiem. Kātiņš ir līdz 10 cm garš 
un 2 cm resns, cilindrisks vai vāles veida, balts 
vai brūngans. Mīkstums samērā mīksts, balts; ar 
miltu vai pelējuma smaržu un ļoti rūgtu garšu. 
Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Aug lapkoku un jauktos mežos 
zem ozoliem un dižskābaržiem, retumis - zem 
priedēm, Vidusjūras apgabalā zem akmeņozo
liem un korķozoliem pa vienai vai veido cerus.

Tumšā celmene
Armillorio ostoyae

Šī ir raksturīga vēla rudens sēne, kas aug uz 
skujkoku koksnes; brūna cepurīte un gre
dzens ar brūnu malu.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, izliekta, tomēr drīz 
kļūst plakana, bieži nedaudz ieliekta vai ieliekta 
un ar pauguru vidū. Mala parasti izteikti rievaina 
un ar plīvura atliekām; vidū ar tumši brūnām, 
atstāvošām zvīņām uz brūna pamata. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, ciešas, ar nevienmērīgi iz
vietotām starplapiņām, krēmbaltas, ar sarkanbrū
niem plankumiem. Kātiņš i' līdz 10 cm garš un 
2 cm resns, pie pamata dažkārt paresnināts, virs 
gredzena balts, apakšdaļā brūngans, šķiedrains 
vai pārslaini zvīņains. Gredzens ādains, tūbains, ar 
brūnu malu. Mīkstums jaunām sēnēm balts, ve
cām - sārti brūns; ar patīkamu smaržu un garšu, 
tomēr pēc brīža kairina rīkli. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Svaigā veidā indīga! Nepietieka
mi novārita, var izraisīt stiprusgremošanas traucē
jumus. Sastopamība. Parazīts, kas aug uz dzīvas 
un nedzīvas skujkoku koksnes, bieži lielās grupās.

Svarīgi zināt! Celmeņu iArmillaria) ģintī ir 7 su-l f
gas ar brūnganu vai dzeltenīgu, zvīņainu cepurīti, ■  
bālām lapiņām un rupji šķiedrainu kātiņu, kam 
parasti ir rievains, šķiedraini ādains gredzens. Dažas 
sugas ir bez gredzena. Sp. m. balta vai krēmkrāsas.

Bezgredzena celmene
(X taboscens) aug pie ozoliem un ēdamajām 
kastaņām, sastopama galvenokārt Dienvidei-: 
ropā. Ēdama. Parastā celmene (A mellea, sk. 
mazo att.) aug uz lapkoku koksnes. Tai ir dzel
tenas krāsas cepurite. Ēdama.

Radniecīgas sugas.
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Pavasara melnbaltene H
Melanoleuco cograta

Šī sēne aug jau pavasarī, parasti satrūdēju
šu zaru kaudzēs un uz mizu mulčas. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, plakani izliekta vai 
ar pauguru, vecām sēnēm bieži ieliekta; gluda, 
dzeltenīgi okerbrūna. Lapiņas ar zobiņu, pieau- 

j gušas pie kātiņa, ciešas, jaunām sēnēm baltas, ve
cām - dzeltenigā okerkrāsā. Kātiņš ;r līdz 10 cm 
garš un 2 cm resns, gareniski rievains, gaiši pe- 

j lēkbrūns. Mīkstums mazliet dzeltenīgs. Sp. m. 
bāla. Nozīme pārtikā. Ēdama, bet nav garšīga. 
Sastopamība. Skujkoku mežos, zālainās ceļma- 

. lās un dārzos uz mizu mulčas vai zaru kaudzēs.

Sviesta vērdiņsēne Kl
Rhodocollybio butyracea forma butyracea

Šai sugai raksturīgas pazīmes ir brūna ce
purīte un kātiņš, kā ari plāns mīkstums. 
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, taukaini spīdīga,

| sarkanbrūna, bālējoša. Lapiņas pieaugušas pie 
kātiņa, ciešas, baltas. Kātiņš ir līdz 9 cm garš, 

ļ slaids, ar gareniskām šķiedrām, pie pamata bie
ži balti tūbains, gaišāk brūns. Mīkstums bāls. 
Sp. m. krēmkrāsas. Nozīme pārtikā. Ēdama. 
Sastopamība. Aug lapkoku un skujkoku mežos 
skābā augsnē.

Radniecīga suga. Pelēkā vērdiņsēne
№. butyraceo f. osema), kas aug auglīgākā aug
snē. Ēdama.

Zābakotā vērdiņsēne H
Gymnopus peronaius

Raksturīgas pazīmes ir plāna, ādaina cepu
rīte un jaunām sēnēm dzeltenas lapiņas. 
Cepurīte ir līdz 7 cm plata, plakani izliekta vai ar 
pauguru, ādaina, dažkārt krunkaina, sarkanbrū
na ar dzeltenīgu nokrāsu, īpaši malā. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, retas, zarojas, dzeltenīgi 
brūnas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš, slaids, ādains, 
sīksts, ar gareniskām šķiedrām, dzeltenīgi brūns, 
pie pamata bieži dzeltens, tūbains, Mīkstums 
sīksts, dzeltenīgs; ar garšvielu smaržu un sāku
mā maigu, bet pēc tam dedzinoši sīvu garšu. 
Sp. m. krēmkrāsas. Nozīme pārtikā. Neēdama. 
Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos.

I
Plankumainā vērdiņsēne H

ļ Rhodocollybia maculata

Uz baltās cepurītes var būt daudz sīku, rūs
ganu plankumu. Lapiņas ciešas.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, plakani izliekta, bieži 
ar pauguru, kaila, balta, ar rūsganiem sīkiem 
plankumiem. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, 

ļ ciešas, baltas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 2 cm 
: resns, stingrs, bieži savērpies, gareniski rievains»! 
j  cepurītesJcrāsa. Mīkstums balts, stingrs, maz- 
! liet sīksts; ar patīkamu smaržu un rūgtu garšu! 

Sp. m. sārtā krēmkrāsā. Nozīme pārtikā. Ne
ēdama Sastopamība. Skujkoku mežos ar skā- 

i bu augsnes virskārtu, bieži lielās grupās.

Meža vērdiņsēne (II)
| Gymnopus dryophilus

Šīs sēnes cepurītes krāsa atkarībā no mit
ruma apstākļiem mainās no okerdzeltenas 
līdz brūnganai.
Cepurīte ir līdz 6 cm plata, gluda, okerdzeltena 

ļ vai brūngana, sausumā krēmbalta, bālējoša. La
piņas pieaugušas pie kātiņa, ciešas, baltas vai ļ 

■ bāli dzeltenas. Kātiņš ir līdz 7 cm garš, slaids, pa-1 
j rasti rievains, dobs, ar gareniskām šķiedrām, pieļ 
pamata bieži ar baltiem micēlija pavedieniem! 

; gaišāks par cepurīti. Mīkstums bāls. Sp. m. baltaļ 
Nozīme pārtikā. Labi jāizkarsē! Dažkārt vari 
izraisīt alerģiju. Sastopamība. Lapkoku un] 

j skujkoku mežos. Svarīgi zināt! Gymnopus ģintij 
agrāk pieskaitīja pie Colķbia ģints.

Kopaugošā vērdiņsēne H
| Gymnopus conduens /

Ja cepurīti atdala no kātiņa, tā galā re
dzams paresninājums.
Cepurīte ir līdz 4 cm plata, parasti izliekta, zī-1 
daini matēta, mala mazliet rievaina, mitrumā I 
brūngana, sausumā krēmbalta, bālējoša. La
piņas pieaugušas pie kātiņa, ciešas, šķautnēs 1 
smalki skropstainas, krēmbaltas. Kātiņš ir līdz | 
10 cm garš, slaids, ādains, sīksts, ar gareniskāmI  
šķiedrām, sarkanbrūns, augšdaļā gaišāks, bet pie I 
pamata balti tūbains. Mīkstums plāns, sīksts,! 
balts. Sp. m. balta Nozīme pārtikā. Neēdama, I  
sīksta. Sastopamība. Lapkoku un skujkoku me- ļ  

j žos, parasti ceļmalās.

i vasara melnbaltene Plankumainā vērdiņsēne

Zābakotā vērdiņsēne Kopaugošā vērdiņsēne



Gļotainā dāldersēne
Oudemansiella mucida

(II)

Raksturīgas pazīmes ir balta, jotl gļotaina 
cepurīte, plāns mīkstums un retas lapiņas; 
veido cerus uz lapkoku koksnes.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, jaunām sēnēm gan
drīz pusapaļa, krunkaina, balta, vecām - plakani 
izliekta, bāli brūngana; ar ādainu, pārkarenu 
malu. Mitrumā stipri gļotaina. Lapiņas ar zobiņu, 
pieaugušas pie kātiņa, platas, vidū paresninātas, 
ļoti retas, pie pamata savienotas ar šķērssienām, 
bālas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš un I cm resns, 
slaids, trausls, pie pamata sīpolveidā paresnināts, 
virs gredzena balts, apakšdaļā brūngans. Gredzens 
ādains, smalki rievains, balts, dažkārt ar brūnganu 
malu. Mīkstums ļoti plāns, balts. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama, mazvērtīga 
Sastopamība. Aug uz lapkoku koksnes, koku 
žāklēs, zaru vietās un stumbru brūcēs, uz cel
miem un kritalām, īpaši uz dižskābaržiem. Parasti 
veido lielus cerus.

Svarīgi zināt! Nesen no Oudemansiella ģints tika 
atdalīta Xerula ģints. Svarīgākās ārējās pazīmes iļ 
samtaina cepurīte un kātiņš. Visas Xerulo sugas ir 
nosacīti ēdamas. Sp. m. balta.

Platlapiņu dāldersēne
Megocoi!ybio plotyphylla

Raksturīgas pazīmes: samērā liela sēne ar 
plānu mīkstumu, staraini šķiedrainu, brūn
ganu cepurīti un platām, baltām lapiņām. 
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, izliekta vai izple
tusies, ar asu cepurītes malu, dažkārt ieplaisā
jusi, sausumā ar izteiktām ieaugušām, starainām 
šķiedrām, tumši brūna vai pelēkbrūna, bieži ar 
olīvzaļu nokrāsu. Lapiņas ar zobiņu, pieaugušas 
pie kātiņa un nolaidenas, ļoti platas, vidū pares
ninātas, retas, ar starplapiņām, bieži ieplaisājušas, 
bālas, vecām sēnēm brūnganā krēmkrāsā, šķaut
nes dažkārt tumšākas, brūnējošas. Kātiņš ir līdz 
12 cm garš un 2,5 cm resns, skrimšļains, netīri 
brūnganbalts, pie pamata ar baltiem, resniem 
micēlija pavedieniem jeb rizomorfām Mīkstums 
trausls, balts. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama, var izraisīt kuņģa un 
zarnu darbības traucējumus.
Sastopamība. Aug uz lapkoku un skujkoku kok 
snes vai pie koku celmiem un augsnē esošiem 
koksnes gabaliem.

! Vidusjūras apgabalā piekras-i 
tes zālē aug Xerula mediterronea. Tā ir mazāka, 
bēša vai sarkanbrūna, bez gredzena; kātiņi ar 
sakņveida pagarinajumu. Nosacīti ēdama. 
Sakņkāta kserulai (X. radicata, sk. mazo otl 
ir garš kātiņš ar dziļu 
sakņveida pagarināju
mu. Sieži sastopama 
dižskābaržu mežos.
Nosacīti ēdama.

Līdzīgas sugas.

Svarīgi zināt! 5ī suga iepriekš bijusi iedalīta 
dažādās ģintis: pie vistenēm, pūkainēm (sfcl
76. Ipp.), vērdiņsēnēm (sk. 86. Ipp.) un OudemanA 
siella [sk. augstāk).

Lielais attēls pa labi. Platlapiņu dāldenenes augļ
ķermeņi ir salīdzinoši gaiii, sarkanbrūni.
Attēls zemāk. Šiem eksemplāriem vairāk izteikta 
olivbrūnā nokrāsa. Sugu var pazīt pēc koncentriskā 
zīmējuma un raksturīgajām staraini ieauguSajām 
Šķiedrām uz cepu rites virsmas.

Pūkainu dzimta 89

Platlapiņu dāldersēne



90 Lapiņu sēnes I
Egļu čiekursēne tl
Strooilurus esculentus

Sīka pavasara sēne uz egļu čiekuriem. 
Cepurīte ir līdz 3,5 cm plata, plakani izliekta, 
plāna, mitruma tumši brūna, taukaini spīdīcp, 
sausumā gaišāka. Lapiņas ciešas, bālas. Kātiņš 
ir slaids, dzeltenbrūns, ar saraini tūbainu pa
matu. Mīkstums plāns. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Ēdama.
Sastopamība. Uz apraktiem egļu čiekuriem.

Līdzīga suga.ļPēc hlora smirdošā čiekuru 
sēntiņa (Mycena piumipes sin. M. stmbilicola)-. 
neēdama.

Pļavas vītene tl
; Marasmius oteades

Pļavā augoša sēne, kas parasti veido ra
ganu apļus.
Cepurīte ir lidz 5 cm, izliekta, ar pauguru, kaila, ar 
nedaudz rievainu malu, mitrumā bāli oranžbrū-1 

: na, sausumā gaišāka. Lapiņas retas, krēmkrāsas 1 
r vai sārtā okerkrāsš. Kātiņš ir slaids, sīksts, bēšs 
: vai brūngans. Mīkstums bāls; ar rūgto mandeļu I 
| smaržu. Sp. m. balta. Nozīme pārtikā. Ēdamai 

kātiņš ir sīksts. Sastopamība. Parkos, zālājos.*

Reti sastopamā Marosmiud j 
coilinus smaržo pēc ciedru koksnes. Var izraisīt 
vieglu saindēšanos

Ķiploku vītene II
Morasmius scorodonius

Sēne ar patīkamu ķiploku smaržu.
Cepurīte ir līdz 3 cm plata, gluda vai dzīslai- 

j ni rievaina, mitrumā gaiši okerbrūna, sausumā 
bālāka. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, plānas, 
bālas. Kātiņš ir slaids, sarkanbrūns, apakšdaļā 
melni brūns. Mīkstums ādains; ar ķiploku smar
žu un garšu. Nozīme pārtikā. Ēdama, ļoti laba 
kā garšviela. Sastopamība. Skujkoku mežos, 
bieži ļoti lielās grupās.

3 Skuju dobumsēnīte (Micro- 
,7iphole perfomns) nepatīkami ož pēc bojā
tiem kāpostiem; neēdama.

Garkāta vītene
Marasmius ollioceus

H

Sēne ar izteiktu ķiploku smaržu.
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, rievaina, krēmīgi 
brūngana. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, bal-J 
tas. Kātiņš ir līdz 15 cm garš, plāns, sīksts, brūns, ļ 
apakšdaļā melni brūns, matēti apsarmots! 
Mīkstums ādains; ar stipru ķiploku smaržu.] 
Sp. m. krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Var izraisīt caureju Sastopa
mība. Parasti uz nedzīvas dižskābaržu koksnes. I
Radniecīga suga. M. querceus ir purpur- 
brūns kātiņš un dedzinoši asa garša; neēdama.

Sārtā sēntiņa A
: Mycena rosea

Sārtas krāsas sēne ar rutku smaržu. 
Cepurīte ir līdz 6 cm plata, ar strupu pauguru, 
plānu mīkstumu, gluda, mitrumā caurspīdīga, 
rievaina, sārta, sausumā bālāka. Lapiņas plānas, 
baltas vai gaiši sārtas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš, 
samērā slaids, vecām sēnēm iekšpusē dobs, 
balts vai bāli sārts. Mīkstums balts; ar rutku 
smaržu un garšu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Satur muskarīnu! (Sk. 72. tpp.

’ apakšā.) Sastopamība. Aug lapkoku mežos kaļ
ķainā augsnē. Svarīgi zināt! Sēntiņu (Mycena) 
ģintī iekļautas aptuveni 100 sugas. Tās ir sīkas 
sēnes, parasti ar rievainām cepurītēm. Neviena 

: no tām nav ēdamā sēne. Sp. m. balta.

Dzidrā sēntiņa A
Mycena pura

Raksturīga pazīme ir stipra rutku smarža. 
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, ar plānu mīkstumu,ļ 
gluda, mitrumā caurspīdīga, rievaina, gaišā ceriņ-1 
krāsā vai brūnganpelēka ar violetu nokrāsu, sau-ļ 

; sumā bālējoša. Lapiņas oālas vai pelēcīgi viole-ļ 
tas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš, slaids, cepurītes krāsā. I 
Mīkstums ūdeņains; ar rutku smaržu un garšu. I 
Nozīme pārtikā. Satur muskarīnu! (Sk. 72. Ipp. ļ 
apakšā.)
Sastopamība. Skujkoku un lapkoku mežos.

9  Radniecīga suga. Brūnvioletajai sēntiņai
(M. pelianrhino) ir 
indīga.

melnas lapiņu šķautnes; j
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Samtainā ziemene
I Flammulina velutipes

Samtainā ziemene jeb ziemas celmene 
veido cerus ar melni brūniem, samtainiem 
kātiņiem. Parasti atrodama vēlā rudenī un 
ziemā.
Cepurīte ir līdz 6 cm plata, izliekta, vecām sēnēm 

j plakana, mitrumā diezgan smērējoša, sausumā 
\ gluda, medus krāsā vai oranždzeltena, mala maz

liet gaišāka. Lapiņas tieši vai nedaudz ar zobiņu 
I pieaugušas pie kātiņa, diezgan retas, ar nevien- 
; mērīgi izvietotām starplapiņām, plānas, bālas, ve- 
ļ cām sēnēm dzeltenīgas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš 
f  un 1,2 cm resns, šķiedrains, vēlāk dobs, augšdaļā 
^Tļaiši dzeltens vai sarkanbrūns, apakšdaļā tumši 

brūns vai gandrīz melns, samtains. Mīkstums 
mīksts, balts vai gaiši dzeltens. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. Pārtikai derī
gas tikai cepurītes, jo kātiņi ir koksnaini. 
Sastopamība. Parasti aug ceros uz nedzīviem 

j vai ievainotiem lapkokiem, īpaši uz vītolu stum- 
i briem, gar ūdenstilpēm un palieņu mežos, reti uz 
; skujkoku koksnes. Labi aug vēlā rudenī un ziemā.

Svarīgi zināt! Samtaino ziemeni iespējams ar 
audzēt, piemēram, uz dižskābaržu koksnes. Zie- 
meņu (Fiammulino) ģinti ir 3 sugas. Sp. m. balta,

Radniecīgas sugas.__________________ | F. ononidis aug uz blakte-'
ņu sausajām saknēm un Latvijā nav sastopama.; 
Reti sastopamā baltā ziemene (F. fennae) aug 
pie lapkoku pamatnes. Abas sugas labāk aug. 
kaļķainā augsnē. Ēdamas. §

Melni brūnais, samtainais kātiņi loti kontrastē 
ar gaišajām lapiņām.

Spožā sārtgalve
Rhodocybe nitellina

Raksturīgas pazīmes ir oranžbrūna cepurīte, 
stipra miltu smarža un augšanas vieta. 
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, izliekta, vecām sēnēm 
plakana, ar ieliektu vidu, dažkārt ar iedobi gandrīz 
centrā, gluda, mitra, taukaini spīdīga, oranžbrūna, 
sausumā zīdaini matēta, gaiši okerdzeltena, daž
kārt ar viļņainu malu. Lapiņas pieaugušas pie 
kātiņa, ar starplapiņām, plānas, jaunām sēnēm 
bālas, vecām - nedaudz sārtas. Kātiņš ir līdz 7 cm 
garš, slaids, bieži saplacināts, skrimšļains, vecām 
sēnēm dobs, cepurītes krāsā, pie pamata balti 
tūbains ar miltainu apsarmi. Mīkstums plāns, 
bāls; ar izteiktu miltu smaržu un mazliet rūgtu 
garšu. Sp. m. sārta 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Kalnu apgabalu lapkoku mežos, 
kaļķainā augsnē, reti - skujkoku mežos. Latvijā 
reti.
Svarīgi zināt! Sārtgalvju (Rhodocybe) ģintī ir ap
tuveni 14 sugas. Tās ir gan mazas, gan lielas, gan 
ādainas, gan gaļīgas sēnes ar bālu, dzeltenīgu,

K

sarkanbrūnu, pelēku vai pelēkzilganu cepurīti, 
kas vairākām sugām melnē. Lapiņas ir pieaugu
šas pie kātiņa vai gar kātiņu nolaidenas. Vairums 
no tām nav ēdamas. Sp. m. sārta vai sarkanbrūna.

Nošķeltā sārtgalve
(fl. gemina sin. fi. truncoto, sk. mazo att.), stin
gra, ga|iga sēne ar vāju garšvielu smaržu Aug 
parasti skujkoku, retāk lapkoku mežos: ēdama. 
Spožajai sārtgalvei lidzīga ir arī meža vērdiņ- 
sēne {sk. 86. Ipp), kas sastopama līdzīgās aug
šanas vietās; nesmaržo pēc miltiem.

Radniecīgas sugas.
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Zīdainā p lūm ene
i Clitopilus prunulus

Jaunām sēnēm lapiņas ir bālas, vecām tās 
iegūst sārtu nokrāsu. P ievērsiet uzmanību 
arī m iltu  smaržai!
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, jaunām sēnēm izliek
ta. vecām -  plakana, dažkārt ieliekta, mala bieži 
nevienmērīgi viļņaina vai ar izciļņiem, sausa, blā
va vai zīdaini matēta, smalki apsarmota; krīta bal- 

: tavai bāli pelēka. Lapiņas gar kātiņu nolaidenas, 
ļ ciešas, ar starplapiņām, šauras, plānas, jaunām 

sēnēm bāli bēšas, vecām -  izteikti sārtas. Kātiņš 
i ir līdz 5 cm garš un 1,5 cm resns, bieži ekscen
trisks, bez dobuma, mīksts, balts, pie pamata balti 
; tūbains, Mīkstums mīksts, bāls; ar izteiktu miltu 

smaržu un garšu. Sp. m. sārta.
Nozīme pārtikā. Ēdama, bet tās miltu garša ne 

; visiem ir pieņemama.
Sastopamība. Lapkoku un jauktos mežos, par 

I kos un ceļmalās neauglīgā augsnē. Plaši izplatīta 
un gandrīz visur sastopama.

!
Svarīgi zināt! Skaistgalvju (Clitopilus) ģinti ir 
aptuveni 12 sugas ar baltu vai pelēku cepurīti, eks-ļ 
centrisku kātiņu vai bez tā. Sp. m. vienmēr sārta.

Līdzīgas sugas. | Va rākas indīgas, baltas pil-; 
tuvenes, piemēram, lauka p iltuvene un lapu 
piltuvene (sk. 72. Ipp.j. Baltā čemurpūkaine
(sit. 82. Ipp.) veido cerus, un tai ir saldena mil
tu smarža. Vislīdzīgākā ir kausiņu plūmene 
(C. scyphoidesl kas ir daudz mazāka, ar diezgan ; 
plānu mīkstumu, aug pļavās un dārzos, reti. ļ 
Neēdama. §

Zidoinajai plOmenei ir izteikti sārtai lapiņas.

M ilzu sā rtlap īte
i Entolom a sinuatum

Raksturīgas pazīmes ir samērā drukns augļ
ķermenis un dzeltenas vai laškrāsas lapiņas, 
kā arī m iltu  smarža.
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, pusapaļa, vecām 

; sēnēm plakani izliekta, bieži ar pauguru. Mala 
dažkārt ieritināta, gluda, gaiša, ar ieaugušām 

j starainām šķiedrām, bēša, kafijas ar pienu krāsā 
: vai brūnganā okerkrāsā, sausa, matēta, spīdīga. 

Lapiņas ar zobiņu, pieaugušas pie kātiņa, retas, 
ar starplapiņām, šķautnēs viļņainas vai nedaudz 

: zāģzobainas, jaunām sēnēm krēmkrāsas, vecām -  
laškrāsas. Kātiņš ir līdz 15 cm garš un 3 cm resns, 

\ cilindrisks vai gandrīz vālesveida, ar gareniskām 
\ šķiedrām, balts vai krēmkrāsas. Mīkstums balts; 

ar izteiktu miltu smaržu un garšu. Sp. m. sārta. 
Nozīme pārtikā. Ļoti indīga. Izraisa smagus kuņ- 

\ ģa un zarnu darbības traucējumus, kas parādās 
aptuveni 4 stundas pēc ēšanas. §
Sastopamība. Mikorizas sēne silto apgaba- 

j lu lapkoku mežos. Latvijā reti. Parasti zem diž

skābaržiem un ozoliem, bieži gaišās, zālainās vie- ļ 
tās, mālainā, kaļķainā augsnē.
Svarīgi zināt! Sārtlapīšu (Entoloma) ģint ' aptu- 
veni 200 sugas.Galvenokārt indīgas un neēdamas 
sēnes. Tās ir ļoti daudzveidīgas, sīkas, vidējas un] 
pat ļoti lielas sēnes dažādās krāsās. Lapiņas pie-ļ 
augušas pie kātiņa, vienfinēr sārtas. Sp. m. sārta.

Iespējams sajaukt ar dūm ai
no p iltuveni (sk. 72. Ipp',. Entolom a liv idoalbum  
(sk. mazo att.) arī smaržo pēc miltiem un aug 
lapkoku mežos. Iespējams, ka indīga Latvijā 
nav konstatēta. §

Līdzīgas sugas.

īd a m a ja i p lū m e n e i raksturīga  m iltu  smarža.
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Līkā sārtlap īte
Ento lom o hirtipes

X  Ieliektā (smirdošā) sārtlapīte A
i Entolom a rhodopolium

Trausla sēne ar garu kātiņu; aug pavasari. 
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, konusveida vai zvan
veida, ar smailu vai strupu pauguru, mitrumā 
pelēkbrūna, sausumā stipri bālējoša, zīdaina, 
spīdīga Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, samē
rā ciešas, plānas, jaunām sēnēm baltas, vēlāk 
netīri sārtas. Kātiņš ir slaids, bieži savērpies, 
rievains, ļoti trausls, cepurītes krāsā. Mīkstums 
plāns; ar trāna, gurķu vai miltu smaržu. Sp. m. 
sārta. Nozīme pārtikā. Neēdama sēne, neno
zīmīga. Sastopamība. Lapkoku un skujkoku 

griežos, lapu nobirās un krūmājos. Pavasara sēne.

Z ilm elnā sārtlap īte  X
Entolom o cholybaeum

Ir daudzas sārtlapītes ar z ilu  nokrāsu, tāpēc 
to  noteikšanai vajadzīga liela pieredze. 
Cepurīte, ir līdz 4,5 cm plata, vidū tumšāka, 
centrā mazliet ar iedobi, staraini šķiedraina, ar 
smalkām, piegulošām zvīņām un rievainu malu, 
tumši zilpelēka, bālējoša. Lapiņas pieaugušas 
pie kātiņa, jaunām sēnēm zilganas, vecām -  
netīri sārtas; šķautnes bieži zilas. Kātiņš ir līdz 
6 cm garš, plāns, ļoti trausls, zilpelēks. Mīkstums 
plāns. Sp. m. sārta. Nozīme pārtikā. Neēdama 
sēne, nenozīmīga. § Sastopamība. Neauglīgā 
kaļķainā, retāk skābā augsnē sausās pļavās un 
dabiskās ganībās, Latvijā bieži.

Za ļbrūnā sārtlap īte  X
Entolom a incanum

Raksturīgas pazīmes: pie pamata zilganzaļš 
kātiņš un stipra dedzinā tu  ragu smaka. 
Cepurīte ir līdz 4 cm plata, ar iedobi centrā un 
ieaugušām, starainām šķiedrām, zidaini spīdīga, 
olīvdzeltena, dzeltena, zaļganbrūna, sausumā 
gaišāka, ar rievainu malu. Lapiņas oieaugušas 
pie kātiņa, baltas vai pelēkzaļas, vecām sēnēm 
sārtas. Kātiņš ir slaids, ļoti trausls, spilgti zaļ- 
gandzeltens, pie pamata zilganzaļš. Mīkstums 
plāns; ar dedzinātu ragu smaku. Sp. m. sārta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama sēne, nenozīmīga. 
Sastopamība. Pļavās, oļainās un sūnainās vie
tās kaļķainā augsnē, parasti kalnu apgabalos. 
Latvijā reti.

Raksturīgas pazīmes ir vaska zaļgana ce- ļ  

pu rītes krāsa un slāpekļskābes smarža. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, kaila, gluda, ar 
rievainu malu, mitruma pelēkbrūna ar olīvzaļu I I  
nokrāsu, sausumā bālējoša. Lapiņas pieaugušas I  
pie kātiņa, pialas, plānas, sākumā baltas, vēlāk I  
sārtas. Kātiņš slaids, dobs, šķiedrains, svītrains, I  
zīdaini spīdīgs, bāls. Mīkstums trausls, ar s lā -1  
pekļskābes smaržu (dažkārt vāja). Sp. m. sārta. I  
Nozīme pārtikā, ndūga {sk. m ilzusārt!apīte94 Ipp.). 1 
Sastopamība. Mitros lapkoku mežos.
Svarīgi z ināt! Senes sin. t  Ento lom o m dotcsum . I

Spožā sā rtlap īte  X
Ento lom a nitidum

Raksturīgas pazīmes ir tum ši zila cepurīte I  
un sārtas lapiņas.
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, tumši zila vai violet- ļ  
pelēka. Lapiņas platas, plānas, jaunām sēnēm I  
bālas, vecām -  sārtas. Kātiņš ir līdz 7 cm garš un ■
1 cm resns, gareniski šķiedrains, cepurītes krāsā, ■  
pie pamata balts un apsarmots Mīkstums bāls, ■  
ar miltu smaržu Sp.m. balta. Nozīme pārtikā. I  
Neēdama, iespējams, ka indiga. Sastopamība. I  
Sūnainos skujkoku mežos skābā augsnē.

Zilā sārtlapīte f. b lo x a m ii, I 
(sin. E. m ad idum ) aug zālainās vietās kaļķainā I  
augsnē. §

Katalonijas sārtlap īte  X  I
Entolom o ca ta loun icum  j

Raksturīga pazīme ir cepurīte sārtā oker- 
krāsā ar iedob i centrā; aug pļavās.
Cepurīte ir līdz 4 cm plata, ar iedobi centra, ar I  
ieaugušām starainām šķiedrām, smalki zvīņaina, I
sārta vai sarkanbrūna, vidū tumšāka, ar zilgani ■
violetu malu. Lapiņasarzobiņu, pieaugušas pie I
kātiņa, šķautnēs smalki pārslainas, bālas, vecām I  
sēnēm -  sārti brūnas. Kātiņš ir līdz 6 cm garš, 1  
siaids, vecām sēnēm dobs, šķiedrains, svītrains, ■
sarkanigi zilganpelēks. Mīkstums cepurītes ■  
krāsā, plāns. Sp. m. sārta. Nozīme pārtikā. Ne- I
ēdama. § Sastopamība. Pļavās, zem ceļmalu I  
vītoliem, lapeglēm un eglēm, parast kalnu ap- I  
gabalos līdz subalpīnajai joslai.
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Zīdainā m aksta ine
Volvoriella bom bycino

Šīs sēnes baltā , zīda in i vilna inā cepurīte ir  lī
dzīga roņa kažokam. Kātiņš ir  bez gredzena 
un ie tve rts  makstī.
Cepurīte ir līdz 18 cm plata, jaunām sēnēm ol- 
veida, konusveida vai pusapaļa, vecām -  plakani 
izliekta, ar lēzenu pauguru, sausa, smalki zīdaini 
vilnaina, balta vai krēmkrāsas, mala dažkārt ādaini 
vilnaini pārkarena. Lapiņas brīvas, ciešas, vidū 
platākas, šķautnēs smalki pārslainas, zāģzobainas, 
jaunām sēnēm bālas, vēlāk izteikti sārtas. Kātiņš 
ir līdz 15 cm garš un 2 cm resns, cilindrisks, ar ga
reniskām šķiedrām, pie pamata ietverts brīvā, dai- 
vainā, bāli brūnganā makstī; balts vai krēmkrāsas. 
Mīkstums balts; ar rutku smaržu. Sp. m. sārta. 
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama. 
Sastopamība. Uz dzīvas vai nedzīvas lapkoku 
koksnes, īpaši uz gobām, kļavām, ozoliem vai 
augļu kokiem, parasti stumbru brūcēs, zaru žāk- 
lēs un zaru vietās, uz saknēm, dažkārt arī uz ap
strādātas koksnes un zāģu skaidās. Plaši izplatīta, 
bet ļoti reti sastopama.

Briežu jum te n e
Pluteus cervmus

Raksturīgas pazīmes ir briežbrūna līdz dateļ- 
brūna cepurīte, brīvas, ciešas, baltas lapiņas, 
kā ari augšana uz koksnes.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm plakani izliekta, bieži ar strupu pauguru, 
gluda, zīdaini spīdīga vai matēta, gaiši brūna vai 
tumši briežu brūna, vidū bieži melni brūna, smalki 
zvīņaina. Lapiņas brīvas, ciešas, ar starplapiņām, 
plānas; šķautnes smalki pārslainas, jaunām sēnēm 
bālas, vecām -  sārtas. Kātiņš ir līdz 12 cm garš un 
1,5 cm resns, brūngans, svītrains, ar gareniskām 
šķiedrām. Mīkstums mīksts, plāns, balts; ar rut
ku vai kartupeļu smaržu un garšu. Sp. m. sārta. 
Nozīme pārtikā. Rutku garšas dēļ nosacīti ēdama. 
Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos uz ve
ciem, apsūnojušiem stumbriem un mitras koksnes. 
Svarīgi zināt! Jumteņu ļPluteus) ģinti ir vairāk nekā 
40 sugas ar kailu, gludu, graudainu vai mazliet 
zvīņainu cepurīti dažādās krāsās. Dažas sugas ir in
dīgas, citas -  ēdamas. Sp. m. sārta vai sarkanbrūna. 
P. cetvinvs agrāk sauca par P.atdcapillus.

Radniecīga suga. Peļpelēkā makstaine
(V. murinella) ir mazāka, aug uz augsnes mežos 
un ārpus tierr Neēdama.

Svarīgi zināt! Makstaiņu {Volvariella) ģintī ir 
15 sugas ar baltu, pelēku, brūnu vai dzeltenīgu,! 
mazliet gļotainu, gludu vai šķiedraini vilnainu ce -ļ 
purīti. To lapiņas ir brīvas, ciešas, jaunām sēnēmI  
baltas, vecām -  sārtas; bez gredzena. Kātiņš ie - l  
tverts daivainā maksti. Nav zināms, ka kāda s u g a ļ 
būtu indīga. Sp. m. sārta vai sarkanbrūna.

Radniecīgas sugas. Pluteus primus aug pa-j 
vasarī uz skujkoku koksnes. Pluteus pouzarianus 
atšķiras no briežu jumtenes tikai pēc mikro
skopiskām pazimēn-i. Nosaciti ēdamas Meln- 
skropstu jum tene (P. atromorglnatus, sk. mazo 
on.) aug uz skujkoku koksnes un ir viegli nosa-- 
kāma pēc melni brūnajām lapiņu šķautnēm. 
Latvijā bieži. Nosacīti ēdama.
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Briežu ju m te n e  v ie n m ē r aug  uz koksnes.Tai ir  raksturīga  ru tku  smarža.



Divkrāsu makstsēne fl Pelēkā makstsēne
A m an ita  ba tta re  \ A m an ita  vaginata

Raksturīgas pazīmes ir tumšs cepurītes 
vidus, gaišāka cepurītes mala un tumšas 
lap iņu šķautnes.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm iz- 

j  liekta, vecām plakana, ar nelielu pauguru, gluda, 
j' olīvbrūna vai pelēkbruna, ar tumšākām gredzen- 
I veida joslām, mala gaišāka un izteikti rievaina. 

Lapiņas brīvas, ciešas, plānas, baltas, šķautnes 
tumši brūnas. Kātiņš ir apmēram 12 cm garš 

■ un līdz 1,5 cm resns, augšdaļā smalki pārslains, 
]  pelēkbrūni joslains, ietverts ādainā, bāli brūnā 

makstī Mīkstums trausls, bāls Sp. m. balta.
• Nozīme pārtikā. Ēdama pēc iepriekšējas vā- 
\ rīšanas.

Sastopamība. Mikorizas sēne kalnu rajonu 
> skujkoku, retāk lapkoku mežos skābā augsnē 
; zālainās vietās. Latvijā reti.

A  iubmembmacea cepu
rīte bieži ir klāta ar lielām, pelēkbālām plīvura at
lieku plēksnēm, lapiņu šķautnes ir balta? Ēdama.

Raksturīgas pazīmes ir pelēka, rievaina ce- I  
purīte, baltas lapiņas, kātiņš bez gredzena, I  
bāla maksts.
Cepurīte ir lidz 8 cm plata, gandriz pusapaļa vai I  
zvanveida, vecām sēnēm plakani izpletusies, ar I  
nelielu pauguru, gluda, gaiši vai tumši p e lē k a *  
reti -  brūngana; mala izteikti rievaina. Lapiņas ļ 
brīvas, ciešas, plānas, baltas. Kātiņš ir lidz 12 cm ļ  
garš un 1,5 cm resns, vecām sēnēm dobs, augš- I  
daļā smalki pārslains; bāls, apakšdaļā ar nelielu I  
pelēku zigzagveida tīklojumu. Kātiņa pamats I  
ietverts ādainā, ne iri bālā, bieži piegulošā m ak-B  
stī. Mīkstums ļoti trausls, bāls. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Ēdama pēc iepriekšējas novā-1  
rīšanas.
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku, retāk I  
skujkoku mežos.

A. mairei atšķiras tikai pēc 
mikroskopiskām pazīmēm; tā visbiežāk aug zā
lainos lapkoku mežos kaļķainā augsnē. Ēdama. §

Radniecīga suga. Radniecīga suga.

Parastā makstsēne II
A m an ita  fulva

Raksturīgas pazīmes ir oranžbrūna cepurī
te, kurai dažkārt ir gaišas plīvura atliekas, 
un bā li brūngans kātiņš bez gredzena, kas 
ie tverts daivainā makstī.
Cepurīte ir lidz 10 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vecām -  izpletusies, ar nelielu pauguru, 
gluda, ruda vai oranžbrūna, vidū dažkārt tum
šāka, izteikti rievaina. Lapiņas brivas, ciešas, ar 
starplapiņām, plānas, baltas. Kātiņš r lidz 12 cm 
garš un 1,5 cm resns, jaunām sēnēm bez dobu
ma, vecām -  dobs, gluds vai smalki pārslains, 
ar gareniskām šķiedrām, bāls, dažkārt gaiši sar
kanbrūns; tā pamats ietverts ādainā, sarkanbrūnā 
makstī. Mīkstums ļoti trausls, bāls. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Ēdama pēc iepriekšējas vāriša 
nas. Sastopamība. Mikorizas sēne, aug skujkoku 
un lapkoku mežos skābā augsnē, parasti zem 
bērziem. Plaši izplatīta.
Svarīgi zināt! Makstsēnes veido aptuveni 
10 sugu lielu apakšgrupu mušmiru (A m an ita ) 
ģinti un atšķiras no mušmirēm ar daļējā plīvura

(Velum pa rtio le ) trūkumu. Makstsēņu kātiņš ir 
bez gredzena. Ārējais vispārējais plīvurs (Velum 
universiole) pie kātiņa pamata veido brīvu, dai- 
vainu maksti (s/t. 8. Ipp.). Cepurītes mala ir izteikti 
staraini rievaina. Sp. m. balta.

Oranžā makstsēne
(A. crocea) ir druknāka, cepurite vairāk dzelten- 
oranža, kātiņš ar pārslainām joslām, gaišāks par 
cepurīti. Šī suga parasti aug mēreni sausos lap
koku mežos Ēdama.

Radniecīga suga.
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Cēzara m ušm ire
A m on ita  coesoreo

Raksturīgas pazīmes ir  oranžsarkanā cepu
rīte bieži ar lie lām , ba ltām  p līvura atlieku 
plēksnēm, dzeltenas lapiņas un kātiņš, kas 
izaug no brīvas maksts.
Cepurīte r līdz 20 cm plata, jauna -  olveida, 
pusapaļa, sākumā ietverta baltā, biezā vispārē
jā plīvurā, izliekta vai izpletusies, gluda, spoža, 
oranžsarkana, zīdaini spīdīga, dažkārt klāta ar 
baltām plīvura atlieku plēksnēm, mala rievaina. 
Lapiņas brīvas, diezgan ciešas, ar starplapiņām, 

’ daļēji zarojas, olas dzeltenuma krāsa vai zeltaini 
|  dzeltenas, šķautnes smalki zāģzobainas. Kātiņš 
|  ir līdz 15 cm garš un 3 cm resns, drukns, bez 

dobuma vai ar pūkainu vidu un rievainu, noka
renu gredzenu, citrondzeltenā vai zeltainā krāsā, 
ietverts maisveida, daivainā, bālā makstī. Mīk
stums balts, zem cepurītes virsmiziņas un kātiņa 
virsmiziņas dzeltenigs, ar mazliet saldenu smaržu 
un garšu. Sp. m. balta 
Nozīme pārtikā. Iecienīta ēdamā sēne. §

Sastopamība. Mikorizas sēne silto apgabalu ļ 
lapkoku mežos zem ozoliem un ēdamajām kas- ļ  
taņām. Uz dienvidiem no Alpiem plaši izplatīta 
un atrodama arī zem zemeņkokiem un ēriku 
dzimtas kokiem.
Svarīgi zināt! Cēzara mušmiri augstu vērtēja 
jau Senās Romas valdnieki, un iespējams, ka tajā 
laikā šī sēne ievesta arī uz ziemeļiem no A lp iem .ļ
Gan Cēzara mušmirei, gan sarkanajai mušmirei cepuritm  
varbūt bez baltajām plivura atlieku plēksnēm. Orošākč 
pazime, kā šo sugu atšķirt, ir dzeltenās lapiņas.

Sarkanā m ušm ire
A m onita  muscaria

Visiem labi pazīstamajai indīgajai sēnei rak
sturīgi ba lti punktiņ i uz sarkanās cepurītes. 
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, pusapaļa, jaunām 
sēnēm ietverta baltā vispārējā plīvurā, vecākām -  
plakani izpletusies, spilgti sarkana, oranžsarkana 
vai oranždzeltena, bālējoša, klāta ar baltām, pārs- 
lainām plīvura atliekām, ko dažkārt lietus noskalo. 
Mala rievaina. Lapiņas brīvas, diezgan ciešas, ar 
starplapiņām. baltas. Kātiņš ir lidz 15 cm garš un 
3 cm resns, bāls, bieži pārslains, ar nokarenu, ādai
nu, rievainu gredzenu, pie pamata ar bumbuli, 
uz kura ir vairākas kārpainas joslas. Mīkstums 
balts, zem cepurītes virsmiziņas oranži dzeltenīgs. 
Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Indiga. Pēc sēnes apēšanas 
15 minūšu līdz 4 stundu laika novērojami psihiski 
traucējumi, reibonis un nogurums. 
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku un lap
koku mežos, bieži zem bērziem.

*

Brūnā mušmire (A regalis) 
ir tumši brūnā krāsā, un tās cepurīte ir klāta ar 
dzeltenām vai pelēkdzeltenām plivura atliekām. 
Tā bieži sastopama skāba augsnē Bavārijas kalnu 
mežos Indīga

To iespējams sajaukt ar Cēzoro,mušmiri, īpaši Diemidei- 
ropā. Galvenās atšķirīgās pazīmes ir baltās lapiņas un 
bumbulis pie kātiņa pamata, kos klāts ar kārpainām 
joslām.

Radniecīga suga.
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Zaļā m ušm ire
Amanita phalioides

Raksturīgas pazīmes ir olīvzaļa cepurīte ar 
ieaugušām starainām šķiedrām, brīvas, baltas 
lapiņas, kātiņš ar zigzagveida joslām un brīva, 
balta maksts.
Cepurīte ir līdz 18 cm plata, jaunām sēnēm gan
drīz olveida, ietverta baltā, ādainā vispārējā plīvu- 

ļ  rā, vecām -  izliekta vai izpletusies, gluda, olīvzaļa, 
dzeltenzaļa, formai olbo -  balta, sausa, zīdaini spī
dīga, reti klāta ar baltām plīvura atliekām. La
piņas brīvas, salīdzinoši biezas, ar starplapiņām, 
baltas. Kātiņš ir līdz 15 cm garš un 2,5 cm resns, 

'  bez dobuma, pildīts ar vatei līdzīgu masu, dzel
tens vai zaļgans, ar zigzagveida joslām. Gredzens 
ādains, nokarens, dažreiz izzūdošs, vāji rievains; 
kātiņa pamatne ar paresninātu bumbuli, parasti 
ietverta brivā, baltā makstī. Mīkstums oalts; ar 
medus smaržu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Nāvējoši indīga! Saindēšanās 

! simptomi līdzīgi, kā saindējoties ar balto muš
miri. Saindēšanās reizēm notiek nezināšanas un 
vieglprātības dēļ.

A

Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku mežosJ 
bieži zem ozoliem un dižskābaržiem, retāk skuj
koku mežos.

Baltā m ušm ire
Amanita virosa

Raksturīgas pazīmes ir smaila, balta cepurīte, 
baltas, brīvas lapiņas, šķiedrains kātiņš un 
diezgan pieguloša maksts.

Cepurīte ir līdz 10 cm 
plata, jaunām sēnēm 
ietverta baltā vispārējā 
plīvurā, vecām -  parasti 
saglabā smailu formu, 
mitrumā lipīga,sausumā 
kaila un gluda,zīdaini spī
dīga, balta vai krēmkrāsā. 
Lapiņas brīvas, diezgan 
ciešas, ar starplapiņām, 

baltas vai ziloņkaula krāsā, šķautnēs pārslainas. 
Kātiņš ir līdz 18 cm garš un 2 cm resns, bez do
buma, trausls, ar nokarenu, izzūdošu gredzenu, 
balts, šķiedrains; ar bumbuļveida paresninājumu. 
Ietverts piegulošā baltā makstī, kas bieži ir dziļi 
augsnē. Mīkstums mīksts, balts; jaunām sēnēm 
ar rutku, vecām -  ar saldenu smaržu. Sp. m. balta

jA. vema izskatās līdzīga zaļajai 
mušmirei, tikai ir balta. Aug vasaras sākumā sil
to apgabaiu lapkoku nežos. Indīga! Zināšanu 
trūkuma dēļ var sajauk; ar baltas krāsas atma- 
tenēm (sk. i08. Ipp.). Jaunām sēnēm ir bāli sārtas 
lapiņas, vecām -  šokolādes brūnas.

Līdzīgas sugas.

Zaļajai virpainītei (sk. 118. Ipp.)
r dzeltenīgas, ar jomu pieaugušas pie kātiņa la
piņas. Zilzaļajai bērzlapei (sk. i 38. ipp) ir baltas vai 
dzeltenīgas, pie kātiņa pieaugušas lapiņas. Abas 
sugas ir bez gredzena, bez bumbuļa un bnvās j 
maksts pie kātiņa pamatnes. Bālajai mušmirei 
IA citrina. sk. mazo att.) pie kātiņa pamatnes ir 
bumbulis ar izteiktu apmali. Tā smaržo pēc kar
tupeļiem Neēdama.

Līdzīgas sugas.

Nozīme pārtikā. Nāvējoši indīga! Saindēšanā! 
simptomi (vispirms nelabums, vēdera sāpesJ 
vemšana, caureja) parasti parādās 6-12 stundas 
pēc ēšanas. Vēlāk sākas smagi, bieži neatgriezeļ 
niski aknu bojājumi.
Sastopamība. Mikorizas sēne, aug galvenokārt! 
skujkoku mežos.
Svarīgi z ināt! Mušmiru (Amanita) ģintī ir 40 su
gas. Jaunas sēnes ir ietvertas vispārējā plīvurā! 
lapiņas brīvas, baltas, dažreiz dzeltenas. Ir sugas 
gan ar gredzenu, gan bez tā. Pie kātiņa pamatne^ 
bumbulis vai maksts. Sp. m. balta.
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Panteru m ušm ire
A m anito  pontherina

Raksturīgas pazīmes ir baltas, vienm ērīgi iz
kārtotas plīvura atlieku plēksnītes uz cepurī
tes un ieapaļš bumbulis ar uzbiezinātu malu. 
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm izliekta vai izpletusies, mala galveno
kārt rievaina, gaišbrūna vai tumšbrūna, parasti 
ar šikām, vienmērīgi izkārtotām, baltām plīvura 
atlieku plēksnēm. Dažkārt to ir maz. Mitrumā 
mazliet spīdīga. Lapiņas brīvas, diezgan ciešas, 
ar starplapiņām, baltas. Kātiņš ir līdz 12 cm garš 
un 2 cm resns, balts, ar nokarenu, ādainu, jaunām 

■ sēnēm -  rievainu, dažreiz izzūdošu gredzenu. Pie 
kātiņa pamata ir bumbulis ar uzbiezinātu malu 
un vairākām uzbiezinātām joslām. Mīkstums ce
purītē diezgan plāns, balts; ar vāju rutku smaržu 
un garšu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Ļoti indīga! Pēc apēšanas 
1/2 līdz 3 stundu laikā parādās smagi psihiski, 
alkoholisma delīrijam līdzīgi simptomi, reibonis, 
nogurums un gaitas traucējumi, pēc tam -  dziļš 
miegs. Sūdzības izzūd pēc 10-15 stundām.

Sarkstošā m ušm ire
Amanita rubescens

Raksturīgas pazīmes ir sarkanīgs mīkstums 
zem viegli novelkamas cepurītes virsmiziņas 
un grauzumu vietās.
Cepurīte ir lidz 15 cm plata, pusapaļa, vecām sē
nēm izliekta vai izpletusies; bāli sarkanbrūna vai 
dzeltenbrūna, ar nevienmērīgi izvietotām, kārp- 
veida, viegli noslaukāmām, bāli pelēkbrūnām vai 
sarkanbrūnām plīvura atlieku plēksnēm, kuras 
nereti noskalo lietus. Mala asa. Lapiņas brīvas, 
diezgan ciešas, platas, ar starplapiņām, baltas, 
vecām sēnēm sārti plankumainas. Kātiņš ir līdz 
12 cm garš un 4 cm resns, balts vai sarkanbrūns, 
ar nokarenu, ādainu, rievainu, baltu gredzenu, pie 
pamata bumbuļveida paresninājums ar pārslai- 
nām joslām. Mīkstums mīksts, dažreiz ūdeņains, 
balts, zem cepurītes virsmiziņas un grauzumu 
vietās sārtā krāsā; ar mitras zemes smaržu un ne
izteiktu garšu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Ēdama pēc iepriekšējas vārī
šanas.

Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku un lap-1 
koku mežos smilšainā, skābā augsnē. Bieži ozolu |  
un dižskābaržu mežos, kalnu apgabalos.

Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku un lap- 
koku mežos un parkos.

Līdzīgas sugas.ļ Tikai neuzmanīgs sēņotājs var 
sajaukt sarkstošo mušmiri ar panteru mušmiri 
vai ar ēdamo pelēko mušmiri. Iespējami ndī- 
gajai Franšē mušmirei (A francheto) ;r okerbru 
na cepurīte ar dzeltenpelēkām plīvura atlieku 
pārslām. Tās gredzenam ir dzeltenīga pārslaina 
apmale. §

Pelēkajai mušmirei (A ex-
celsa sin. A. spissa) uz cepurītes ir pelēcīgi brū-' 
nas plivura atlieku plēksnes, bāli pelēkbrūns, 
bieži mazliet tīklains kātiņš un p;e kātiņa pamat
nes ar kārpiņām klāts bumbulis. Ēdama.

Radniecīga suga.

Sarkstošo mušmire ir loti mainīga. Eksemplāri apakšējā 
attēla ir dzeltenīgā krāsā. Tomēr visbiežāk var atrast 
sēnes ar sarkanīgas krasas cepurīti.
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Lauka atm atene
Agaricus campestris

Pievērsiet uzmanību jaunas sēnes nedaudz 
sārtajām lapiņām! Ši sēne nedzeltē un ari kāti
ņa pamatnē nekļūst hroma dzeltena.
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm izliekta vai izpletusies, gluda vai ar ne
daudz piegulošām zvīņām. Mala bieži ādaina, 
nokarena, balta ar sarkanbrūnu nokrāsu. Lapi
ņas brīvas, diezgan ciešas, platas, ar starplapi- 
ņām. Jaunām sēnēm maigi līdz spilgti sārtas, 

,x vecām -  šokolādes brūnas, šķautnes bālas, 
skropstaīnas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 2 cm 

ī^resns, pie pamata sašaurināts, balts, dažreiz ar 
sārtu apsarmi, ar nokarenu, ādainu, baltu, rei
zēm izzūdošu gredzenu. Mīkstums balts, grie
zumā kļūst nedaudz sārts. Sp. m. purpurbrūna. 
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne 
Sastopamība. Pļavās un ganībās ar barības vie
lām bagātā augsnē, bieži rindās vai apļos; mas
veidā parādās, kad pēc silta un sausa laika sākas 
lietus periods. Bieži aug lielās grupās.

I I

Svarīgi zināt! Atmateņu [Agaricus] ģinti ir aptu
veni 75 sugas. Cepurīte balta, dzeltenīga vai 
brūna, dažām sugām sarkstoša vai dzeltējoša.] 
Lapiņas brīvas, jaunām sēnēm bālas, vecām -I 
šokolādes brūnas; kātiņš ar nolaidenu vai no
karenu gredzenu. Mīkstums sarkstošs, brūnējošs 
vai dzeltējošs. Dažas atmatenes ir indīgas. Sp. m. 
purpurbrūna vai gandrīz melna.

Iespējams nezināšanas vai pavir
šības dēļ sajaukt ar ļoti indigo balto mušmiri 
(sk. 104, Ipp.).

Radniecīga suga.
Pilsētas atmatenes
(A. bitorquis) kātiņam 
ir dubults gredzens. Tā 
visbiežāk aug ceļmalās 
un spēj uzlauzt ielas as
faltu; ēdama.

Līdzīga suga.

Indīgā a tm atene A
Agaricus xonthoderma

Raksturīgas pazīmes: ieskrāpējo t ar nagu Sastopamība. Aug pļavās un parkos, krūmājos! 
kātiņa pam atnē vai cepurītes virsm iziņā, tā un mežmalās, visbiežāk -  auglīgā augsnē, 
k ļūs t sp ilg ti hrom a dzeltena un ir jū tam a 
karbola je b  tin te s  smaka.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm izliekta vai izpletusies, bieži kļūst plakana, 
gluda vai ar piegulošām zvīņām; zīdaini balta, bāli 
pelēka vai brūngana. Ievainojuma vietās kļūst 
hroma dzeltena. Lapiņas brivas, diezgan ciešas, 
platas, ar starplapiņām, jaunām sēnēm maigi sār
tas, vēlāk sarkanas, bet vecām -  šokolādes brūnas.
Kātiņš ir līdz 12 cm garš un 1,5 cm resns, gandrīz 
cilindrisks, balts, ar nokarenu, ādainu, baltu, rei
zēm izzūdošu gredzenu. Pie tā pamata neizteikts 
bumbulis. Mīkstums balts, cepurītē dažreiz vāji 
sārts, kātiņa pamatnē griezumā krāsojas hroma 
dzeltens, ar nepatīkamu karbola, tintes vai joda 
smaržu. Sp. m. purpurbrūna.
Nozīme pārtikā. Indīga. Var izraisīt stiprus kuņģa 
un zarnu darbības traucējumus ar vemšanu un 
caureju.

Radniecīga suga.J  A praeclaresquamosus sin. 
Aptacomyces cepurīte ir pelēkbrūna vai melnbrū- 
na, šķiedraini zvīņaina. Ari ši sēne ievainojumu 
vietās un griezumā krāsojas dzeltena.Tā aug sil
to reģionu lapkoku mežos, parkos un sausos 
zālienos. Indīga. §

In d īg ā  a tm a te n e



Bum buļkāta  atm atene
Agoricus ess e rtii

Raksturīgas pazīmes ir saliecies kātiņš ar pla
kanu bum buli pie pamata, dzeltējoša cepurī
tes virsmiziņa un anīsa smarža.
Cepurīte ir līdz 14 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm izliekta vai izpletusies, zīdaini gluda vai ar 
smalkām, ieaugušām šķiedrām, balta, ar nedaudz 
dzeltenīgu apsarmi, iespiedumu vietās dzeltējoša. 
Mala dažkārt ādaini pārkarena. Lapiņas brīvas, 
diezgan ciešas, platas, ar starplapiņām, jaunām 
sēnēm bāli pelēksārtas, vecām -  gandrīz melni 
brūnas. Kātiņš ir līdz 12 cm garš un 2 cm resns, 
kails, ar nokarenu, ādainu, baltu, reizēm izzūdošu 
gredzenu. Kātiņš pie pamata parasti saliecies, ar 
it kā nošķeltu (plakanu) bumbuli; balts, dzeltējošs, 
bieži pildīts ar vatei līdzīgu masu. Mīkstums bāls, 
ar anīsa smaržu. Sp. m. purpurbrūna.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. 
Sastopamība. Parasti skujkoku mežos, skuju no
birās, retāk tīros lapkoku mežos.
Svarīgi zināt! A. essettii sin. A. abruptibulbus.

Meža atm atene
Agaricus silvaticus

Raksturīgas pazīmes ir brūna, zvīņaina ce
purīte un jaunām  sēnēm sārtas, bet vecām -  
šokolādes brūnas lapiņas un griezumā stipri 
sarkstošs mīkstums.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm izliekta vai gandrīz izpletusies, ar plānu 
mīkstumu, okerkrāsā vai tumši brūna, ar ieaugu
šām šķiedrām, biezi klāta ar piegulošām, smalkām 
zviņām. Mala bieži ādaina un pārkarena. Lapiņas 
brīvas, ciešas, ar starplapiņām, jaunām sēnēm 
gaiši pelēksārtas, vecām -  purpurbrūnas. Kātiņš 
ir līdz 12 cm garš un 2 cm resns, ar nokarenu, ādai
nu, baltu gredzenu ar brūnganu malu, cilindrisks, 
pie pamata ar nelielu bumbuli, balts vai sārts, ie
vainojumu vietās sarkstošs, vēlāk krāsojas brūns. 
Mīkstums bāls, griezumā strauji sarkstošs. Sp. m. 
purpurbrūna. Nozīme pārtikā, laba ēdamā sēne. 
Sastopamība. Galvenokārt skujkoku, retāk lap
koku mežos, bieži grupās.
Svarīgi zināt! Meža atmatene ir ļoti mainīga. Ir 
aprakstītas arī daudzas līdzīgas sugas.

Līdzīga suga. | Nezināšanas vai paviršības dēļ ir 
iespējams sajaukt ar ļoti indigo balto mušmiri 
(sk. 104. Ipp).

Dižsporu atmatene (A. uri-
noscens sin. A maaosponjs, sk. mazo oft.) ir ļoti- 
liela, gaļīga sēne ar smalki parslainu kātiņu un 
zobratam līdzīgu gredzenu. Smaržo pēc man-j 
dēlēm vai anīsa un ir atrodama zālainās vietās un 
mežmalās. Ēdama. §

Asiņainajai atmatenei
(A. langei) uz cepurītes ir šķiedrainas, otiņas 
nospiedumiem lidzīgas sarkanbrūnas zvīņas. 
Mīkstums griezumā krāsojas gandrīz asinssarkan&;ļ 
Tā aug skujkoku mežos kaļķainā augsne. Ēdama. 
A  lanipes mīkstums kātiņa pamatnē mazliet dzel- i 
tē un smaržo pēc anīsa vai mandelēm. Ēdama. § 
Milzu atmatene (A. vaporarius, sk. mazoatī) pa
rasti aug grupās ar trūdvielām bagātā augsnē. Ce-i 
purite ir tumši brūna, plata, šķiedraini zvīņaina. 
Mīkstums sārtojas. Ēdama.
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Sm ailzviņu saulsardzene
Lepiora aspera

Raksturīgas pazīmes ir smailas, konusveida zvī
ņas, kas ir vienmērīgi izkārtotas uz sarkanbrū
nās cepurītes virsmas līdzīgi kā teltis. Lapiņas 
ļo ti ciešas.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, konusveida vai zvan
veida, vecām sēnēm izliekta vai izpletusies, ar plānu 
mīkstumu, rūsas brūna vai mālu brūna, dažreiz ar 
dzeltenīgu nokrāsu, parasti biezi klāta ar kārpvei- 
da vai smailām konusveida zvīņām, kuras var viegli 
noslaucīt. Cepurites mala jaunām sēnēm savienojas 
ar kātiņu, kam ir zirnekļa tiklam līdzīgs plīvurs. Lapi
ņas brīvas, ļoti ciešas, ar starplapiņām, bieži zarojas, 
plānas, baltas. Kātiņš ir līdz 12 cm garš un 2 cm 
resns, virs gredzena balts, apakšdaļā brūns, zvi- 
ņains, pie pamata ar bumbuli. Gredzens nokarens, 
ādaini šķiedrains, ar brūnu mali.. Mīkstums mīksts, 
balts; ar nepatikamu smaržu un garšu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Lapkoku mežos, retāk -  tīros skuj
koku mežos ar barības vielām bagātā augsnē, 
visbiežāk nobirušo lapu slāni un zālainās vietās.

X

Saulsardzeņu [Lepiota) ģintī 
aptuveni 11 sugas ir ar smaili zviņainām vai 
smaili kārpainām cepurītēm. Tās dažreiz izdala 
atsevišķā Echinodermo ģintī. 5o sēņu noteikšana 
ir ļoti interesanta nodarbošanās. Visas šīs sēnes 
ir neēdamas vai indīgas. L hystrix ir biezāk no
vietotas, melni brūnas zviņas un brūnas lapiņu 
šķautnes. §

Smailzviņu saulsardzen i viegli pazīt pēc zirnekļa tīklam 
lidzigā plīvura un ciešajām iapiņām.

Līdzīgas sugas.

Vairoga saulsardzene K
Lepiota clypeolaria

Raksturīgas pazīmes ir vilnainas, sīkas zvīņas 
uz cepurites malas un baltas plīvura atliekas 
uz kātiņa.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vecām -  izliekta vai gandriz izpletu
sies, ar lēzenu, gludu pauguru, plānu mīkstumu, 
gaišā krēmkrāsā, klāta ar sīkām, okerdzeltenām 
vai brūnganām, mazliet vilnainam zvīņām. Lapi
ņas brīvas, mēreni ciešas, ar starplapiņām, vidū 
platākas, plānas, šķautnēs pārslainas, baltas. Kā
tiņš ir līdz 10 cm garš, slaids, gaišā krēmkrāsā vai 
brūngans, zem gredzena bāls, vilnaini pārslains, 
ar neizteiktu gredzena joslu. Mīkstums balts; ar 
augļu smaržu. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Lapkoku un jauktos mežos.
Svarīgi zināt! Saulsardzeņu (Lepiota) ģinti r 
aptuveni 55 sīkas līdz vidēji lielas sugas. Cepurīte 
graudaina, pārslaina vai zvīņaina, balta, dzeltena, 
sarkanīga, brūna, melngana vai zaļgana. Cepuri
tes vidus parasti gluds. Lapiņas brīvas, baltas vai

dzeltenīgas, samērā ciešas vai ļoti ciešas. Kātiņš 
ar pārslainu, vilnainu vai ādainu, dažreiz izzūdo
šu gredzenu. Sp. m. balta vai krēmkrāsas. Dažas 
sīka izmēra sugas var izraisīt saindēšanos, kuras 
simptomi ir līdzīgi, kā saindējoties ar balto vai 
zaļo mušmiri (sk. 104. Ipp.). Sp. m. balta, reti -  
krēmkrāsas._______

Sekstainā saulsardzene
((.. cristato) ir mazāka sēne ar bālu cepurīti un 
brūnu pauguru vidū. Kātiņš ar ādainu gredze
nu. Tai ir stipra, nepatīkama smarža. Latvijā bieži 
sastopama Neēdama.

Radniecīga suga.
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Sarkstošā dižsardzene
(M. rochcdes) ir mazliet mazāka. Tas kātiņš nav 
tīklots, mīkstums kļūst sārts. Sp. m. bāla. Ēdama.

Radniecīga suga.
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Lielā dižsardzene
Macrolepioto procero

Sēne labi pamanāma lielā auguma dēļ. Rak
sturīgas pazīmes ir arī cepurītes lielās zvīņas, 
kātiņš ar zigzagveida rakstu un v ieg li pārbī
dāms gredzens.
Cepurīte ir līdz 30 cm plata, jaunām sēnēm 
gandrīz apaļa, brūngana, ar smalkām zvīņām, 
vecām -  izliekta vai izpletusies, ar lēzenu paugu
ru, krēmbalta, ar saplaisājušām brūnām zvīņām, 
vidus gluds. Lapiņas brīvas, ar starplapiņām, pla
tas, lokveida, baltas, vecām sēnēm brūnganas. 
Kātiņš ir līdz 40 cm garš un 2 cm resns, brūns, ar 

' '.  v zigzagveida tīklojumu, pie pamata ar platu bum
buli. Gredzens biezs, ādains, pārslains, pārbīdāms. 
Mīkstums balts, vates mīksts, kātiņš ar gareniskām 
šķiedrām, pildīts ar vatei līdzīgu masu vai dobs; 
ar patīkamu riekstu smaržu un garšu. Sp. m. bāla. 
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. Parasti vāc 
tikai neatvērušās izliektās cepurītes. Tās izmanto 
panēšanai un cepšanai. Vecākas sēnes ir sīkstas. 
Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos un 
klajumos.

Svarīgi zināt! Dižsardzeņu (M acro lep io ta ) 
ģintī ir apmēram 15 vidēji lielas un lielas sugas ļ 
ar zvīņainām, baltām, okerkrāsas vai brūnām ļ  
cepurītēm un brīvām, baltām lapiņām. Kā-1 
tiņš garš, ar pārbīdāmu gredzenu un bumbuli ļ 
pie pamatnes. Divas sugas ar sarkstošu m iks-1 
tumu var izraisīt saindēšanos un grem oša-l 
nas traucējumus. Sp. m. ir balta vai bāli sārta.

Dzeltenā graudcepurīte
(C. am iantim ) aug līdzīgās augšanas vietās 
un var būt bāli dzeltenā, okera, oranždzelte
nā, rūsas sarkanā vai olivdzeltenā krāsā. Kātiņš ir 
cepurītes krāsā, ar pārslainu, izzūdošu gredzenu. 
Neēdama.

Radniecīga suga.

Smakojošā graudcepurīte
Cystoderma carchanas

Raksturīgas pazīmes ir gaiši bēšsārta cepu
rīte ar s trupu pauguru un kātiņš ar ādainu 
gredzenveida jos lu , kā arī šķūņa pu tek ļu  
smaka.
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, jaunām sēnēm smaila, 
vecām -  izliekta vai izpletusies, bieži ar strupu pau
guru vidū, bēša ar gaļas sarkanu nokrāsu, smalki 
graudaina vai miltaina. Mala pārslaina. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, ciešas, ar starplapiņām, pla
tas, plānas, baltas vai krēmkrāsas. Kātiņš ir līdz 7 cm 
garš, slaids, augšdaļā balts, ar ieaugušām šķiedrām, 
zem gredzena graudains, lipīgs. Gredzens cepu
rītes krāsā. Mīkstums bāls; ar šķūņa putekļu vai 
diezgan asu smaku un pretīgu garšu. Sp. m. bāla. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Skujkoku mežos kaļķainā augsnē. 
Svarīgi zināt! Graudcepurīšu \Cystoderma) ģinti 
ir aptuveni 12 sīkas vai vidēji lielas sugas ar grau- 
dainu, baltu, okerdzeltenu, oranžu, sarkanbrūnu 
vai brūnu cepurīti. Lapiņas galvenokārt pieaugu
šas pie kātiņa, plānas, baltas vai okerdzeltenas.

Kātiņš cepurītes krāsā, ar pārslainu vai ādainu 
gredzenu. Mīkstums bez smaržas vai ar ļoti nepa
tīkamu smaržu. Sp. m. balta vai bālā krēmkrāsā. 
Visas sugas neēdamas.
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Porcelāna tin te n e  II
Coprinus comotus

Raksturīgas pazīmes ir cilindriska, zvanveida 
cepurīte ar lielām zvīņām, kas strauji sārtojas 
un drīz izplūst melnā masā.
Cepurīte ir līdz 15 cm augsta un 6 cm plata, cilin
driska vai zvanveida, balta, šķiedraina, ar lielām, 
atstāvošām, gaiši brūnganām zvīņām, kas, sākot 
no malas, sārtojas, bet vecām sēnēm atliecas uz 
augšu un pārvēršas tintei līdzīgā masa. Lapiņas 
|oti ciešas, baltas, vecām sēnēm sārtas, bet pēc 
tam izšķīst kopā ar cepurīti. Kātiņš ir līdz 20 cm 
garš un 1,5 cm resns, augšdaļa smails, gluds, 
dobs, ar gareniskām šķiedrām, balts. Mīkstums 
maigs, bez smaržas. Sp. m. melna.
Nozīme pārtikā. Ēdama sēne ar maigu garšu. 
Sastopamība. Pļavās, laukos, dārzos, ceļmalās 
auglīgā augsnē. Bieži aug lielās grupās.
Svarīgi zināt! Ēdamas ir tikai cepurītes, kamēr 
lapiņas vēl baltas, tādēļ vācot tās ieteicams "no
skrūvēt* no kātiņiem.

Žagatu tin te n e  H
Coprinus picaceus

Raksturīgas pazīmes ir brūna zvanveida 
cepurīte  ar garu kā tiņu  un daudzām ba l
tām  pārslām.
Cepurīte ir līdz 10 cm augsta un 4 cm p lata i 
garena zvana formā. Jaunām sēnēm tā klātai 
ar baltu plīvuru, kas drīz saplaisā mazās, šķied-ļ 
rainās pārslās, tāpēc atsedzas tumši brūna vai 
melni brūna cepurītes virsmiziņa. Lapiņas ļoti 
ciešas, jaunām sēnēm baltas, vecākām, sākot no 
malām, nedaudz sārtojas, līdz kopā ar cepurīti 
izšķīst melnā masā. Kātiņš :r līdz 15 cm garļ>| 
un 1,5 cm resns, gandrīz cilindrisks, bieži ir dziļi 
kritušo lapu slāni, trausls, smalki balti pārslains, 
dobs. Mīkstums zem cepurītes virsmiziņas 
brūns; ar gāzes smaku un nepatīkamu garšu. 
Sp. m. melna.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Mitros, ar trūdvielām bagātos 
lapkoku mežos kaļķainā augsnē. Visbiežāk bie
zā kritušo lapu slāni. Dažkārt pēkšņi parādāsj 
lielās grupās.

Pelēkā tin te n e
Coprinus atramentarius

Raksturīgas pazīmes ir pelēkbrūna cepurīte 
ar smalkām ielocēm; bieži -  saplaisājusi. Aug 
zālājos lielos ceros.
Cepurīte ir līdz 10 cm augsta, 8 cm plata, gandrīz 
olveida, vidū ar brūnganām, sīkām zvīņām. Ve
cām sēnēm zvanveida, gareniski krokota, pelēk
brūna, kaila. Malas uzlokās uz augšu un pēc tam 
izplūst tintei līdzīgā masā. Lapiņas ļoti ciešas, 
pelēkbaltas, vecām sēnēm pelēcigi sārtas, līdz 
izplūst kopā ar cepurīti. Kātiņš r līdz 15 cm garš 
un 1,5 cm resns, balts, ar smalkām, gareniskām 
šķiedrām, apakšdaļā paresnināts, dobs, trausls, ar 
tikko pamanāmu gredzenveida joslu, zem kuras -  
brūns, zvīņains. Mīkstums pelēks, kātiņā balts. 
Sp. m. melna.
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama, jo  alkohola lieto
šana pirms un pēc sēņu maltītes var izraisīt saindē
šanos. Sēne satur koprīnu, kurš, nonākot organis
mā kopā ar alkoholu, rada metālisku garšu mutē, 
sirdsklauves, paātrinātu pulsu, ādas apsārtumu, 
galvassāpes un elpas trūkumu, kā ari nelabumu.

(»)

Sastopamība. Pļavās, laukos un dārzos, ceļmalās 
ar barības vielām bagātā augsnē.
Svarīgi zināt! Tinteņu (Coprinus) ģintī ir aptu
veni 90 ļoti sīkas un vidēji lielas sugas, kuru 
lapiņas, sākot no cepurītes malas, izšķīst. T in te i 
nes ir augsnes, meža nobiru, mēslu un koksnes 
trūdvielu sadalītājas. Sairumu spēj pareizi noteikt 
speciālisti. Sp. m. melna.

Bara tintene (C. dissemino- 
tus) ir skaista, sīka sēne, kas aug uz trūdošiem 
lapkoku stumbriem. Neēdama.
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Zaļā v irp a in īte
Strophoria aeruginoso

(II)

Raksturīgas pazīmes: skaista sēne ar zilzaļu, 
b a lti pu n k to tu  cepurīti ar nokarenu malu 
un baltu, zvīņainu kā tiņu  ar gredzenu. Vei
do  cerus.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, pusapaļa. ar apa
ļu pauguru, tumši zilzaļa, klāta ar baltām, sīkām 
zvīņām, vecām sēnēm plakani izliekta, dzeltenī
gi bālējoša, mitrumā nedaudz gļotaina, gluda. 
Mala nokarena. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, 
ciešas, ar starplapiņām, bāli pelēksārtas, vecām 
sēnēm violetbrūnas, šķautnēs balti pārslainas. 
Kātiņš r īdz 10 cm garš un 1 cm resns, augšdaļā 
bāli zilgans, gredzens šķiedraini ādains, vecām 
sēnēm ar sporām apbiris, brūns, apakšdaļā klāts 
ar atstāvošām, šķiedrainām zvīņām, pie pamata 
balti tūbains, ar baltiem micēlija pavedieniem. 
Mīkstums balts vai zilganzaļš; ar vāju smaržu 
un mazliet metālisku garšu. Sp. m. brūni violeta. 
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama, mazvērtīga. 
Sastopamība. Lapkoku un skujkoku mežos uzaug- 
snē apslēptas koksnes un apsūnojušiem stumbriem.

Krokgredzena v irp a in īte
Strophoria rugosoannuloto

Parasti ļo ti liela, gaļīga, sarkanbrūna sēne 
ar pelēcīgi v io le tām  lapiņām  un kātiņu ar 
gredzenu.
Cepurīte ir lidz 20 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm plakana vai izliekta, gaļīga, mitrumā tau
kaini spīdiga, sausumā gluda, saplaisājusi zvīņās 
vai laukumos, sarkanbrūna vai pelēka, klāta ar 
nedaudzām vīnsarkanām šķiedrām. Lapiņas pie
augušas pie kātiņa, samērā ciešas, jaunām sēnēm 
gaiši pelēkas, vecākām -  pelēkas ar violetu no
krāsu vai melni violetas, šķautnes baltas, smalki 
zāģzobainas. Kātiņš ir līdz 15 cm garš un 2,5 cm 
resns, mazliet līdzīgs vālei, augšdaļā balts, smalki 
rievains, apakšdaļā ar gaiši dzeltenām šķiedrām. 
Gredzens ādains, balts; ja ar sporām apbiris. -  

. tumši brūns, pie pamata ar resniem, baltiem mi- 
; cēlija pavedieniem. Mīkstums balts; ar vāju rutku 

smaržu un maigu garšu. Sp. m. orūni violeta. 
Nozīme pārtikā. Ēdama, tomēr, nepietiekami 
izkarsēta, var izraisīt gremošanas traucējumus.

Svarīgi zināt! Virpainīšu [Strophoria) ģintī ir 
aptuveni 16 sīkas un vidēji lielas sugas ar baltu, 
dzeltenīgu, zilzaļu vai brūnganu cepurīti, kas ir 
gļotaina, smērējoša, dažkārt klāta ar plīvura at
liekām. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, pelēkas 
ar violetbrūnu nokrāsu. Kātiņš ar smalki garenis
kām šķiedrām vai pārslainām zvīņām, parasti ar 
pārslainu vai ādainu gredzenveida joslu. Virpainī- 
tes ir saprotrofi (pārtiek no trūdošām augu atlie
kām). Dažas sugas, iespējams, ir indīgas. Sp. m. 
violeti pelēka, violetbrūna vai purpurbrūna.

Zilganajai virpai- 
nītei (S trophoria  
caerulea sin. S. cya- 
neo) ir šķiedraini 
pārslains ķātiņš bez 
gredzena Nosacīti 
ēdama.

Sastopamība. Dārzos un laukos labi mēslotā 
augsnē uz augu atliekām.
Svarīgi zināt! Šis sēnes dzimtene ir Amerika. Ei
ropā tā ir iecienīta sēne, ko bieži audzē uz salmu 
ķīpām.

]  Reti sastopamajai skuj
koku mežos augošaja Hornemana v irpa i- 
n īte i (S. hornem onnii)  ir mitra, ļoti gļotaina 
cepurīte, kātiņš zem gredzena izteikti zvīņains; 
iespējams, ka sēne ir indīga.

Radniecīga suga.

Krokgredzeno virpainītes augļķermeņi raksturīgojā krosi
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Dūmainā sērsēne

I
Hypholoma capnoides

Raksturīga pazīme ir cepurīte ar pelēkām la
piņām. Aug uz skujkoku koksnes.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, pusapaļa, vecām sē
nēm nedaudz plakana; mitrumā dzeltenā oker- 
krāsā vai dzeltenbrūna. Mala nedaudz pelēkdzel- 
tena. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, diezgan 
ciešas, jaunām sēnēm bālas, vecākām -  dūmaini 
pelēkas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš, slaids, gaišāks 
par cepurīti, pie pamata brūngans. Mīkstums 
balts; ar vāju smaržu un patīkamu maigu garšu. 
Sp. m. pelēkbrūna. Nozīme pārtikā. Laba ēda
mā sēne Sastopamība. Aug visu gadu. Parasti 
veido cerus uz skujkoku stumbriem.

Rūgtā sērsēne &  I
Hypholoma fasciculare

Šai sērsēņu sugai raksturīga zaļgandzel- I  
tena krāsa.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, pusapaļa, vecam sē- I  
nēm plakana, gluda, oranždzeltena vai sēra dzel- ■  
tena. Mala nedaudz dzeltenzaļa. Lapiņas pieau- I  
gušas pie kātiņa, diezgan ciešas, sēra dzeltenas, ļ  
vecām sēnēm pelēkzaļas. Kātiņš ir līdz 10 c n f l  
gar;, slaids, cepurītes krāsā, pie pamata brūngans. f l  
Mīkstums gaiši dzeltens; ar neizteiktu smaržu, gar-1  
ša ļoti rūgta. Sp. m. brūni violeta.
Nozīme pārtikā, ndīga, iz'aisa smagus kuņģa un ■  
zarnu da'bibas traucējumus. Sastopamiba. Uz I  
trupējošas skujkoku un lapkoku konsnes.

Ķ ieģeļsarkanā sērsēne X
tfypho!oma sublateritium

Raksturīgas pazīmes ir  ķieģeļsarkana ce
purīte  un drukns augums.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, ķieģeļsarkana, mala 
gaiši dzeltena, klāta ar piegulošām plīvura at
liekām. Lapiņas gaiši dzeltenas, vecām sēnēm 
olīvbrūnas. Kātiņš r līdz 12 cm garš, gaiši dzeltens, 
apakšdaļā brūngans. Mīkstums gaiši dzeltens; 
garša rūgta. Sp. m. pelēkvioleta. Nozīme pārtikā. 
Neēdama. Sastopamība. Uz trupējošas lapkoku 
koksnes. Svarīgi zināt! Sērsēņu (Hypholomo) ģin
tī ir aptuveni 14 sugas. Cepurīte dzeltena, olivdzel- 
tena vai sarkanbrūna, sausa. Parasti veido cerus 
uz koksnes. Sp. m. pelēkvioleta vai pelēkbrūna.

Ze lta inā zvīņene (II)
Pholiota cerifero fsin. P. aurivella)

Cepurīte ar sīkām, noslaukāmām zvīņām. 
Sēne bieži aug augstu virs zemes.
Cepurīte ir lidz 15 cm plata, izliekta, citronu, zelta 
vai okerdzeltena, ar tumšām, gļotās peldošām 
zvīņām, sausumā ļoti lipīga. Lapiņas yāias, vecām 
sēnēm rūsas brūnas. Kātiņš ir līdz 12 cm garš un 
2,5 cm resns, gaiši dzeltens, sauss, ar šķiedrainu 
gredzenveida joslu, apakšdaļā brūngans, zvīņains. 
Mikstums gaiši dzeltens; ar skābenu garšu. Sp. m. 
rūsas brūna. Nozīme pārtikā. Mosacīti ēdama. 
Sastopamība. Veido cerus uz dzīvas un trupējo
šas lapkoku koksnes, bieži zaru vietās un žāklēs.

Spurainā zvīņene (II)
Pholiota squonosa

Raksturīgas pazīmes ir sausa, brūna cepurīte 
ar atstāvošām zvīņām uz dzeltena pamata. 
Veido cerus.
Cepurīte r līdz 15 cm plata, izliekta, sausa, dzelten-1 
brūna, biezi klāta ar atstāvošām, lapsas brūnām z v ī-1 
ņām. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, vaska dzelte- I  
nas, vecām sēnēm rūsganas. Kātiņš ir līdz 15 cm I  
garš un 2,5 cm resns, ar atstāvošām zvīņām, apakš- I  
daļā brūngans. Mīkstums dzeltenīgs; ar trūdošas I  
koksnes vai salmu smaržu un rūgtu rutku garšu.] I  
Sp. m. pelēkbrūna. Nozīme pārtikā. Nosacīti I  
ēdama, parasti ļoti rūgta. Sastopamība. Pie skuj- I  
koku un lapkoku (ariaugļkoku) stumbru pamatnes, ļ I

Papeļu zvīņene X
Pholiota populnea fsin. P. desrruens)

Drukna sēne ar baltām plīvura atliekām uz 
cepurītes un kātiņa.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, bāli pelēka vai oker- 
brūna. šķiedraina, vilnaini zviņaina, mala pārkarena. 
Lapiņas bālas, vecām sēnēm rūsas brūnas. Kātiņš 
ir lidz 12 cm garš un 2,5 cm resns, šķiedraini pārs- ļ 
lains. Mikstums bāls; garša ļoti rūgta.
Nozime pārtikā. Neēdama. Sastopamiba. Uz 
trupējošām un dzīvām apsēm. Svarīgi zināt! 
Zvīņeņu {Pholiota) ģintī ir 32 sugas. Cepurīte ir 
kaila, tūbaina vai zviņaina, sausa vai gļotaina, aug 1 
uz koksnes un augu atliekām. Sp. m. rūsas brūna.
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Mainīgā pacelm ene
Kuehneromyces m utabilis

Raksturīgas pazīmes ir cepurīte, kas m itrum ā 
kļūst taukain i spīdīga, bet sausumā izbālē, 
sākot no vidus. Brūns gredzens.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, izliekta, gluda, m it
rumā taukaini spīdīga, dzeltena vai kanēļbrūna, 
sausumā bālē, sākot no vidus. Mala mazliet rie
vaina un, kamēr mitra, tumšāka, jaunām sēnēm 
nedaudz ar plīvura atliekām. Lapiņas ar zobiņu, 
gar kātiņu nolaidenas, jaunām sēnēm gaišā oker
krāsā, vecām -  rūsas brūnas. Kātiņš ir līdz 8 cm 
garš, slaids, bieži saliecies, sīksts, dobs, augšdaļā 

• gaiši dzeltens, zem gredzena -  ar brūnganām at
stāvošām zvīņām. Gredzens nolaidens, nokarens, 
šķiedraini ādains, bieži izzūdošs. Mīkstums bālā 
krēmkrāsā, kātiņa daļā brūns. Sp. m. rūsas brūna. 
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, piemērota 
zupām.
Sastopamība. Uz satrūdējušas lapkoku un skuj
koku koksnes. Parasti veido cerus.
Svarīgi z ināti Otra suga šajā ģintī pavasara 
pacelmene IK. myriodophyllus sin. K. lignicolavai

K. vemolis) ir atrodama kalnu apgabalu mežos. 
Tai ir smalki pārslainas lapiņu šķautnes, gareniski j  
šķiedrains kātiņš un vāja rutku smarža. Nosacīti 
ēdama.

| 5 E Ē Ē E Ē 3 BisIanl ir sajaukt ar apmaloto 
ķivereni (sk. zemāk), kas aug gan uz skujkoku, 
gan lapkoku koksnes. Iespējams sajaukt arī ar ci
tām sērsēņu sugām un zvīņenēm [sk. J20. Ipp.).

Mainīgās pacelmenes Šķiedraini ādainais gredzens apbirst 
ar sporām un klust brūngans.

v f

A pm alo tā  ķiverene
Galerino m org ina ta

Apmalotā ķiverene ir klasiska mainīgās pacel- 
menes indīgā dubultniece (sk. augstāk). Tai ir 
mazāk izteikta gredzenveida josla.
Cepurite līdz 4 cm plata, ar plānu mīkstumu un 
mazliet rievainu malu, jaunām sēnēm izliekta, ve
cām -  plakana, ar nelielu pauguru vai nedaudz 
ieliekta, kaila, gluda, mitrumā okerkrāsā vai medus 
brūna, sausumā gaiši dzeltenbrūna, bālējoša. Lapi
ņas pieaugušas pie kātiņa, ar starplapīņām, jaunām 
sēnēm okerkrāsā, vecām -  rūsas brūnas. Kātiņš ir 
līdz 6 cm garš, slaids, vecām sēnēm dobs, augšdaļā 
gaiši medus dzeltens, smalki bāli apsarmots vai balti 
šķiedrains, pie pamata balti tūbains. Gredzens bāls, 
bet pēc apbiršanas ar sporām brūngans, šķiedraini 
ādains, bieži izzūdošs. Mīkstums gaišā okerkrāsā; 
ar miltu smaržu un garšu. Sp. m. rūsas brūngana. 
Nozīme pārtikā. Ļoti indīga! Satur līdzīgas indī
gās vielas (amatoksinus) kā zaļā un baltā mušmire 
(sk. 104. Ipp.).
Sastopamība. Uz skujkoku koksnes, retāk uz 
lapkoku koksnes, apsūnojušiem stumbriem,

apraktiem zariem vai koksnes atliekām cirsmās, ļ 
Svarīgi zināt! Ķivereņu (Galerina) ģintī ir aptu
veni 40 sīkas sēnes ar plānu mīkstumu. Cepurīte 1 
zvanveida vai konusveida, sausa vai smērējoša, ■  
mitrumā caurspīdīga, rievaina, dzeltena vai rūsas I  
brūna, sausumā bālējoša. Lapiņas pieaugušas pie ■  
kātiņa, okerkrāsā vai rūsas brūnas. Neviena no I  
šīm sēnēm nav ēdama. Sp. m. dzeltenbrūna vai I  
rūsas brūna.
Apmalotās ķimenes kātiņam ir neizteikto Šķiedraini 
ādaina gredzenveido josla, un zem tās -  baltas pārslos
ii7 hrūnnnnn nnmnln
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Patujāra šķ iedrga lv īte  A  Smailā šķ iedrga lv īte  A
lnocybe erubescens lnocybe rimosa

Parasti vasaras sākumā augoša sēne, kuras 
augļķerm enis iz te ik ti sārtojas.
Cepurīte ir līdz 7 cm plata, konusveida, ar lēzenu 
pauguru, ieaugušām starainām šķiedrām, salmu 
brūna, krāsojas sarkanbrūna. Mala ieplaisājusi, 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, bālas, vecām sē
nēm olīvbrūnas, sarkstošas, šķautnēs baltas. Kā
tiņš ir lidz 10 cm garš un 2 cm resns, bāls, vecām 
sēnēm ķieģeļsarkans, šķiedrains. Mikstums oalts, 
sarkstošs; ar augļu smaržu. Sp. m. okerbrūna. 
Nozīme pārtikā. Ļoti indīga, satur muskarinu (sk. 
72. Ipp.) Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku 
mežos, galvenokārt parkos kaļķainā augsnē.

Šis šķiedrgalvites pazīmes ir ļo ti mainīgas. 
Noteikt var tika i jaunu sēni.
Cepurīte ir lidz 9 cm plata, parasti konusveida, ar 
ieaugušām, starainām šķiedrām, svītraina, salmu 
dzeltena vai okerbrūna, mala bieži ieplaisājusi. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, bālas, vecām sē
nēm olivbrūnas, šķautnēs balti pārslainas. Kātiņš 
ir līdz 8 cm garš, slaids, šķiedrains, gaišāks par ce- 
puriti, balti apsarmots. Mīkstums balts; mazliet 
ar trūdu vai spermas smaržu. Sp. m. okerbrūna. 
Nozīme pārtikā. Ļoti indīga, satur muskarinu (s/t. 
72. Ipp.). Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku 
un skujkoku mežos, parkos, galvenokārt ceļmalās.

Zemes šķiedrga lv īte  A
lnocybe geophylla

Maza, balta šķiedrgalvīte aug zālainās ceļmalās. 
Cepurīte ir līdz 4 cm plata, parasti izliekta, ar 
strupu pauguru, zīdaina, krēmbalta Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, bālā okerkrāsā, vecām 
sēnēm okerbrūnas, šķautnēs balti pārslainas. 
Kātiņš ir lidz 6 cm garš, tievs, balts, ar gareniskām 
šķiedrām. Mīkstums balts; mazliet ar spermas 
smaržu. Sp. m. okerbrūna. Nozīme pārtikā. Ļoti 
indīga, satur muskarinu (sk. 72. Ipp). Sastopamība. 
Mikorizas sēne lapkoku un skujkoku mežos. Svarī
gi zināt! Šķiedrgalvīšu ;friocyt>e) ģintī ir aptuveni 
250 sugas. Cepurīte bieži smaila, malā saplaisājusi, 
lapiņas okerbrūnas. Sp. m. okerbrūna.

S inepju bārkstm ale A
Hebelomo sinaplzans

Sēnes šķērsgriezumā kātiņa augšdaļā re
dzams ķīļveida čiekura zīmējums.
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, sārti brūngana vai 
okerbrūna, vidū bieži tumšāka, gluda. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, bālas, vecām sēnēm kanēļ- 
brūnas, šķautnes baltas, skropstainas. Kātiņš ir līdz 
7 cm garš un 2,5 cm resns, bāls, šķiedraini zvīņains, 
pie pamata paresnināts. Mīkstums balts; ar rutku 
smaržu, garša rūgta. Sp. m. rūsas brūna. Nozīme 
pārtikā. Indīga. Sastopamība. Mikorizas sēne, aug 
lapkoku un skujkoku mežos. Svarīgi zināt! Citas 
bārkstmales smaržo pēc marcipāna vai kakao.

Šķiedrainā šķ iedrga lv īte  A
lnocybe fibrosa '

Drukna šķiedrgalvīte, kas ir līdzīga baltas krā
sas pūkainēm.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, izliekta, bieži ar lēze- ļ 
nu pauguru, zīdaina, smalki šķiedraina, krēmbalta. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, gaišā okerkrāsā, 
vecām sēnēm pelēkbrūnas, šķautnēs balti pērs-1 
lainas. Kātiņš ir līdz 9 cm garš, drukns, balts, ar 
gareniskām šķiedrām. Mīkstums balts; ar spermas I  
smaržu. Sp. m. okerbrūna. Nozīme pārtikā. voti 
indīga, satur muskarinu (sk.72. Ipp). Sastopamī
ba. Mikorizas sēne, lapkoku un skujkoku mežos, ļ 

Plūškoku šķiedrgalvite 
(/. sambucina) aug zem priedēm skābā augsne.

Parastā bārkstm ale A
Hebeloma crustuliniforme

Raksturīgi šķidruma pilieni lapiņu šķautnēs. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, bieži ar pauguru, 
māla bāla vai pelēkbrūna, gluda. Lapiņas okveida, 
bālas, vecām sēnēm gaiši pelēkbrūnas, šķautnēs 
robainas, ar šķidruma pilieniem. Kātiņš ir līdz 
7 cm, slaids, bāls, pārslains. Mīkstums balts; ar 
rutku smaržu, garša rūgta. Sp. m. brūna. Nozīme 
pārtikā. Indīga. Sastopamība. Mikorizas sēne, kas 
aug lapkoku un skujkoku mežos. Svarīgi zināt! 
Bārkstmaļu (Hebelomo) ģintī ir aptuveni 60 su
gas, cepurīte parasti māla krāsā vai brūngana, la
piņas māla pelēkbrūnas, kātiņš augšdaļā pārslains.
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Sarkanā tīm ek lene  je b  sarkanā ādgalve
Cortinarius (Dermocybe) sanguineus

A

Ādgalvju apakšģints sēnes ir spilgtās krāsās 
un g rū ti nosakāmas. Šo sugu var labi pazīt 
pēc asinssarkanās krāsas un augšanas skābā 
augsnē.
Cepurīte r līdz 5 cm plata, izliekta, ar strupu 
pauguru, smalki šķiedraina vai tūbaina, matēta, 
viendabīgi tumši sarkana, vecām sēnēm netīri 
sarkanbrūna, sausumā bālējoša. Lapiņas ar jomu, 
pieaugušas pie kātiņa, ar starplapiņām, salidzino- 

ļ ši platas, spilgti asinssarkanas, vecām sēnēm -  ar
i sporām apbirušas, rūsas brūnas. Kātiņš ir līdz 
1 8 cm garš, slaids, pie pamata mazliet paresnināts, 

ar sarkanbrūnām, gareniskām šķiedrām uz gaiši 
sarkana pamata. Mīkstums plāns, sarkanīgs, ar 
vāju rutku smaržu. Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. Indīga, izraisa caureju. 
Sastopamība. 3ieži sastopama mikorizas sēne 
mitros skujkoku un lapkoku mežos skābā augsnē. 
Svarīgi zināt! Apmēram 25 ādgalvju sugas tiek 
apvienotas vienā timekleņu {Cortinarius) ģints 
apakšģintī (Dermocybe). Visas ir mikorizas sēnes.

Tām ir sausa, spilgti dzeltena, sarkana vai za|- ļ  
gana cepurīte ar plānu mīkstumu. Lapiņas bieži 
ir cepurītes krāsā, kātiņš pārklāts ar krāsainām ļ 
šķiedrām. Ādgalvju krāsvielas var izmantot tekstil- j  
izstrādājumu (vilnas) krāsošanai. Visas šīs grupas ļ  
sēnes, iespējams, ir indīgas. Sp. m. rūsas bruņa.

Asinssarkanajai timek- 
lenei (C. semisanguineus) ir olīvkrāsas vai dzelten
brūna cepurīte, kātiņš ir misiņa krāsā. Indiga.

Kastaņbrūnās tīmek- 
lenes (C. sommerfeitii sin. C. cinnaonomeobadius) 
cepurītei ir koncentriskas joslas un tumšāks vi
dus. Lapiņas un kātiņš oranždzeltens. Reti sasto
pamajai oranžajai timeklenei (C. malicorius sin. 
C. croceifolius) ir oranža cepurītes mala un spilgti 
oranžas lapiņas. Aug skujkoku mežos kaļķainā 
augsnē. Abas sugas ir indīgas Safrāna tīmekle- 
nei (C. croceus, sk. mazo art.) ir dzeltena cepurītes 
mala. Lapiņas jaunām sēnēm sēra dzeltenas, kāti
ņa pamatne rūsas brūna. Indīga.

Radniecīgas sugas.

Kanēļa tīm eklene je b  kanēļa ādgalve
Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus

Ādgalves ar dzeltenīgām un oranžām lapiņām 
ir grū ti noteikt, ja lapiņas ir apbirušas ar rūsas 
brūnām sporām.
Cepurīte ir līdz 5 cm plata, izliekta, vecām sē
nēm plakana, bieži ar strupu pauguru, sausa, 
smalki šķiedraina vai tūbaini zvīņaina, matēta, 
olīvkrāsas vai sarkanbrūna, malas josla bieži ne
daudz gaišāka. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ar 
starplapiņām, salīdzinoši platas, jaunām sēnēm 
kanēļkrāsas ar oranžu nokrāsu, vecām -  rūsga
nas, šķautnēs gaišākas. Kātiņš ir līdz 6 cm garš, 
slaids, pie pamata mazliet paresnināts, augšdaļā 
gaiši dzeltens, apakšdaļā tumšāks, ar brūnganām 
šķiedrām. Mīkstums dzeltens, cepurītē ar oranž
sarkanu nokrāsu; ar vāju rutku smaržu. Sp. m. 
rūsas brūna.
Nozīme pārtikā, ndīga, tāpat kā citas ādgalves. 
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku mežos, 
bieži zem eglēm un priedēm, retāk lapkoku me
žos. Aug skābā augsnē pa vienai vai grupās.
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(11)V io letā tīm eklene

Cortinarius violaceus

Raksturīgas pazīmes: sēne ir tumši violetā krā
sā, tās cepurīte ir samtaina vai smalki tūbaina, 
vecām sēnēm lapiņas kļūst brūnganas. 
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, pusapaļa, vēlāk iz
liekta, dažreiz ar platu pauguru, sausa, samtaina 
vai smalki tūbaini zvīņaina. tumši zilganvioleta, 
vecām sēnēm nedaudz brūngana. Lapiņas pie
augušas pie kātiņa, ar starplapiņām, diezgan re
tas, jaunas -  spilgti violetas, vecas -  ar sporām ap
birušas, rūsgani brūnas. Kātiņš ir līdz 12 cm garš 
un 2 cm resns, apakšdaļā vāles veidā paresnināts, 
ar bumbuli līdz 4 cm diametrā; jaunām sēnēm 
violets, ar plīvura atlieku šķiedrām, apakšdaļā bie
ži joslaini tīklots. Mīkstums tumši vai gaiši violets, 
jaunām sēnēm ar marmora rakstu; stipri smaržo 
pēc ādas, ciedru koksnes vai cigāru kastes. Garša 
neizteikta. Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama; nav ieteicama. 
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug mitros 
skujkoku un lapkoku mežos.

Svarīgi zināt! Tim ekleņu (Cortinarius) ģinti ir I 
aptuveni 500 sugas, kas sada ītas 6 apakšģintīs. 11 
Tas ir lati daudzveidīgas sēnes gan ar nažu, gan I 
ļoti lielu augļķermeni. Lapiņas jaunām sēnēm ļ I 
klātas ar šķiedrainu, zirneka tklam līdzīgu daļējo I 
plīvuru (t. s. Cortina), kas ceourītes malu savieno 11 
ar kātiņu (sk. att. 132. Ipp.). Vispārējais plīvurs var ļ  I 
būt gan vāji,gan ļoti stipri attīstīts. Nobriedušām I 
sēnēm tas ir vilnains vai ācalns. sauss vai gļotains.! I  
Visas timeklenes i- mikorizas sēnes. Ēdamas i r i  I 
tikai dažas sugas, daudzas nav ēdamas, dažas i r i  I 
indīgas. Sp. m. gaiši vai tumši rūsas brūna.

Dažreiz šai sugai izdala divas 
pasugas, no kurām viena aug skujkoku mežos 
(C. herc/nicus), bet otra -  lapkoku mežos (C. v io m  
ceus). Nepieredzējis sēņotājs var to noturēt arī par 
kailo aploceni (sk. 74. ipp).

Līdzīgas sugas.

Dzeltensarkanā tīm ek lene  A
Cortinarius Ileprocybe) orelionus

Raksturīgas pazīmes: rūsgani oranža, smalk- 
šķiedraini zvīņaina cepurīte un dzeltens vai 
misiņa krāsas kātiņš. Šī sēne izraisa smagus 
nieru bojājumus.
Cepurite ir līdz 8 cm plata, izliekta, vēlāk plakana, 
ar lēzenu pauguru, sausa, samtaina, bet vecām 
sēnēm smalki tūbaina vai ar piegulošām zvīņām, 
lapsas oranža vai rūsas brūna. Lapiņas ar jomu, 
pieaugušas pie kātiņa, ar starplapiņām, diezgan 
retas, lokveida, šķautnes robainas; jaunam sēnēm 
kanēļdzeltenas vai oranžas, vecām sēnēm rūsas 
brūnas. Kātiņš ir līdz 8 cm garš un 1,5 cm resns, 
slaids, uz leju nedaudz paresnināts, pie pamata 
smails, vecām sēnēm dobs, matēts misiņa krā
sā, ar sarkani brūnganām šķiedrām. Mikstums 
bāli dzeltens, apakšdaļā gaiši brūns; ar vāju rutku 
smaržu. Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. Nāvējoši indīga! Saindēšanās pa
zīmes parādās pēc 2-17 dienām. Raksturīgas sāpes 
jostasvietā, nelabums un vemšana, galvassāpes, 
nogurums, sausuma sajūta mutē, stipras slāpes. §

l i U . l . l i m U I I . U  Sarkanbrūnā tīmeklene
(C. rubellus sin. C speciosissimus) ir bieži sastopa
ma suga skujkoku mežos skābā augsnē. Cepurītei" 
r smails paugurs, kātiņam ir zigzagveida joslas. 
Indīga!

Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku m e ž o *  
siltajos reģionos, retāk zem priedēm,
Svarīgi zināt! Leprocybe apakšģintī ir ap tuven iH  
28 sugas, ar sausu, smalk r o b a i n u  vai šķ e d ra in if l 
zvīņainu cepurīti, sausu kātiņu, ka ari dzeltenām ļ  
vai rūsas brūnām lapiņām. Sp. m. rūsas b r ū n a ļ l
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Kampara tīm eklene
Cortinariui (Sericeocybe) camphoratus

Raksturīgas pazīmes: sēne ir violetā krāsā un 
nepatīkami smako. Mīkstums šķērsgriezumā 
violets.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, izliekta, vēlāk kļūst 
plakana, ar ieaugušām šķiedrām, tūbaina,gandrīz 
gluda, matēta, gaiši sārti violeta, vecām sēnēm 
bālējoša, vietām brūnganā okerkrāsā. Mala liegi 
violeta, jaunām sēnēm ar baltu plīvuru savienota 
ar kātiņu. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ar starp- 
lapiņām, vidēji retas, jaunām sēnēm drīz kļūst 
zili violetas, vecām -  rūsas brūnas. Kātiņš ir līdz 
10 cm garš un 2,5 cm resns, pie pamata nedaudz 
paresnināts, augšdaļā zili violets, jaunām sēnēm 
klāts ar gaiši violetām šķiedrām, vecām -  kails, ar 
gaiši brūnganiem plankumiem. Mīkstums bāls, 
kātiņā un virs lapiņām ar violetu nokrāsu. Ļoti stip
ra, nepatīkama puvušu kartupeļu vai āža smaka. 
Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. Neēdama. Sastopamība. Mi-
korizas sēne skujkoku mežos skābā augsnē. Bieži 
aug mitrās, sūnainās vietās.
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X

Svarīgi zināt! Sericeocybe apakšģinti ir aptu
veni 30 sugas ar sausu, zīdainu vai spīdīgu, retāk 
smalki zvīņainu cepurīti, sausu kātiņu un zilām, 
violetām, māla krāsas vai rūsas brūnām lapiņām. 
Sp. m. rūsas brūna.

R adniecīga suga. Āža tīm eklenei (C trago- 
nui) ir safrāndzeltens mīkstums, un tā mazliet 
smaržo pēc ētera. Mikorizas sēne lapkoku un 
skujkoku mežos skābā augsnē. Vāji indīga.

Lāsumainā tīm eklene
Cortinams (Myxacium) stillatitius

Raksturīgas pazīmes: v io le ti zils kātiņš, visa 
sēne m itrā laikā kļūst ļo ti gļotaina. Kātiņa pa
matnē jū tam a medus smarža.
Cepurīte ir līdz 8 cm plata, gandrīz pusapaļa, 
vēlāk zvanveida vai izliekta, tad plakana, ar lēzenu 
pauguru, mitrumā ļoti gļotaina, sausumā mazliet 
lipīga, okerbrūna, dažreiz ar olīvu nokrāsu, vecām 
sēnēm bālējoša. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, 
ar starplapiņām, mēreni ciešas, šķautnēs zāģzo- 
bainas, bāli pelēkvioletas, vecām sēnēm rūsas 
brūnas. Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 1,5 cm resns, 
cilindrisks, pie pamata mazliet sašaurināts, pa
matnē bāls, šķiedrains, klāts ar violetām gļotām, 
augšdaļā ar sporām apbiris, rūsgani brūnā krāsā. 
Mīkstums netīri balts; ar medus smaržu kātiņa 
pamatnē un maigu garšu. Sp. m. rūsas brūna. 
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama.
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku mežos 
skābā augsnē, bieži starp mellenēm.

(tl)

Svarīgi zināt! G ļotpēdeņu (M yxacim ) apakš- 
ģintī ir aptuveni 35 sugas, kuras var pazīt pē c ļ 
gļotainās cepurītes un kātiņa. Dažas sugas ir ēda-1 
mas, dažām ir rūgta garša. Sp. m. rūsas brūna. I

Augstā tīmeklene (C. li-
vidoochraceus sin. C. elarior) aug zem lapkokiem. 
Cepurīte ir staraini krunkaina, lapiņas jaunām 
sēnēm ceriņkrāsā, kātiņš brūns ar zili violetu 
gredzenveida joslu, vārpstveida, ar sakņveida ; 
pagarinājumu, ar vāju medus smaržu. Nosacīti 
ēdama.
Pavalku tīmeklene (C. mjscigenw m i ■

K am pa ra  t īm e k le n e i raksturīga ļo t i nepatīkam a smaka.

L ā s u m a in a ja i t īm e k le n e i raksturīga m edus smarža p ie  kā tiņa  pam atnes.
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Ķ ieģeļdzeltenā tīm eklene
tortinarius fPhlegmacium) varius

Raksturīgas pazīmes ir m itrum ā g ļo ta ina , 
dze ltenbrūna cepurīte un z ili v io letas lap i
ņas, kā ari augšanas vieta. Cepurītes virsm ai 
p ielipušos netīrum us ļo ti g rū ti no tīrīt. 
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, izliekta, vēlāk kļūst 
plakana, nedaudz nevienmērīgi izlocīta. Mala 
ieliekta uz leju; mitrumā gļotaina un smērējoša, 
sausumā mazliet lipiga, gluda, dzeltenbrūna vai 
smalkmaizīšu brūna, vidū nedaudz lapsas brūna. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ar starplapiņām, 
mēreni ciešas, jaunām sēnēm gaiši zili viole- 
tas, vecām, ar sporām apbirušām -  rūsas brūnas. 
Kātiņš ir līdz 8 cm garš un 2 cm resns, parasti 
vālesveida, augšdaļā bāli zili violets, citur balts, 
ar šķiedrainu, sporām apbirušu rūsas brūnu gre
dzenveida joslu. Mīkstums balts vai krēmkrāsas, 
stingrs. Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem balt- 
eglēm kalnu skujkoku mežos kaļķainā augsnē. 
Latvijā bieži sastopama.

Smaržīgā tīm eklene
Cortinorius (Phlegmocium) odorifer

Raksturīgas pazīmes ir m itra, ļo ti g ļota ina, 
vara brūna sēne ar stipru anīsa smaržu. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, izliekta, vēlāk plakana, 
mitrumā gļotaina un smērējoša, sausumā lipīga, 
gluda, vara brūna. Mala ieliekta uz leju, gaišāka, 
dzeltenbrūna, olīvbrūna, arī ar violetu nokrāsu. 
Jaunām sēnēm zīdaini šķiedrains, zaļgandzeltens 
plīvurs to savieno ar kātiņu. Lapiņas pieaugušas 
pie kātiņa, ar starplapiņām, ciešas, citrondzelte
nas vai olīvdzeltenas, vecām sēnēm rūsas brūnas. 
Kātiņš ir līdz 8 cm garš un 2 cm resns, gaiši dzel 
tens, ar bāli dzeltenām tīmekļa (Cortina) atliekām, 
kuras, apbirstot ar sporām, kļūst kanēļbrūnas. Pie 
kātiņa pamata ir apmalots bumbulis. Mīkstums 
dzeltenzaļš; ar stipru anīsa smaržu un garšu. 
Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. Ēdama.
Sastopamība. Mikorizas sēne kalnu apgabalu 
skujkoku mežos kaļķainā vai smilšainā augsnē.

I I

Svarīgi zināt! G ļotgalvju un biezkātu noteikša
nā var izmantot ķīmiskos reaģentus. Ja uz cepu
rītes virsmiziņas vai mikstuma uzpilina 20-40 % 
sārma šķīdumu, tas nokrāso virsmiziņu dzeltenu 
vai brūnu ar dzeltenu apmali.

C. cupreorufus sin. C. ori- 
chalceus arī aug skujkoku mežos. Tās mīkstums ir 
balts, "mizas'joslā zaļgans, bez smaržas. Ēdama. §

Radniecīgas sugas.

Svarīgi zināt! G ļotgalvju (Phlegmocium) apakš- 
ģintī ir aptuveni 180 sugas ar smērējošu, gļotainu 
(reti -  gandrīz sausu) cepurīti, bālām, brūnganām, ]  
dzeltenām, zaļām, zilām vai violetām lapiņām un 
sausu kātiņu ar apmalotu bumbuli pie pamata.I  
Daļējais plīvurs (sk. mazo att. augšā un apakšām 
bieži ir labi attīstits.Tikai nedaudzas sugas ir ē d a -1  
mas, dažas, sugas ar dzeltenu mīkstumu ir ļoti ■  
indīgas. Sp. m. rūsas brūna.

Izbirstošas sporm nokrāso z īda in i Šķiedrainās daļējā  
pirsurn K o n 'M ia 'D e k a i uz kātiņa rūsai brūnā krosā. I

Zidaini šķiedrainais timeklis, kas jaunām  sēnēm pārklāj 
iapiņos. gjatgalvēm un biezkātēm ir īpaši izteikts.

S m a rž īg a ja i t īm e k le n e i raksturīgs dzeltenzaļš mīkstums ar stipru anīsa smaržu.
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M ilzu tīm eklene
Cortinarius (Phlegmacium) praestans

Raksturīgas pazīmes: drukna, liela sēne ar bal
tām, piegulošām, šķiedrainām plīvura atlieku 
zvīņām uz cepurītes.
Cepurite ir līdz 20 cm plata, pusapaļa, ar ieritinātu 
malu, vecām sēnēm plakana, mitrumā smērējoša 
un lipiga, jaunām sēnēm violeta vai brūni violeta, 
klāta ar bāli zilganu plīvuru, vecākām -  raiba no 
plivura atliekām. Mala bieži krunkaina, jaunām 
sēnēm ar zīdaini šķiedrainu tīmekli savienota ar 
kātiņu. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ar starp 
lapiņām, bāli pelēkas vai bāli violetas, vecām sē- 

t nēm kanēļbrūnganas. Kātiņš ir drukns, līdz 15 cm 
garš un 5 cm resns, cilindrisks vai vāles formas, ar 
bumbuli, joslām klāts ar bāli violetu, šķiedrainu 
vai gandrīz ādainu plīvuru. Mīkstums bāls, kātiņā 
zilgans, stingrs. Sp. m. rūsas brūna.
Nozīme pārtikā. Ēdama sēne, galvenokārt 
iecienīta Itālijā.
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku mežos 
siltajos reģionos, ipaši zem dižskābaržiem, ēda
majām kastaņām. Aug kaļķainā augsnē.

Radniecīga suga. C. cumatilis aug skujkoku, 
retāk arī lapkoku mežos. Latvijā nav sasto
pama. Tā ir mazāka. Cepurīte ir zilgani violeta, ' 
parasti ar bāli pelēku apsarmi, dažreiz klāta ar 
baltiem plivura atlieku plankumiem, jaunām 
sēnēm lapiņas bālas, kātiņš klāts ar violetu plī
vuru. Ēdama §

Daudzkrāsainā tīm eklene  H
Cortinorius (Phlegmacium) variecolor

Raksturīgas pazīmes ir cepurīte ar ieaugušām 
šķiedrām un v io le tu  malu, kā arī pelējuma 
smaka.
Cepurīte ir līdz 15 cm plata, pusapaļa, vecām 
sēnēm plakana, mitrumā smērējoša, gluda, ar 
ieaugušām šķiedrām, jaunām sēnēm bieži pilnīgi 
violeta, vecām -  tumšāka, brūngana, mala ilgi 
saglabā violetu nokrāsu. Lapiņas pieaugušas pie 
kātiņa, ar starplapiņām, diezgan ciešas, bāli vio
letas, vecām sēnēm rūsas brūnas. Kātiņš ir līdz 
10 cm garš un 2,5 cm resns, vāles formas vai vidū 
paresnināts, šķiedrains, jaunām sēnēm violets, 
apakšdaļā brūngans, plīvurs bāli violets, vēlāk ar 
sporām apbiris, rūsas brūns. Mīkstums jaunām 
sēnēm ceriņkrāsā, vēlāk bālējošs: ar mitru šķūņa 
putekļu vai sarkano biešu aromātu. Vecām sēnēm 
ir nepatīkama zemes smaka. Sp. m. rūsas brūna. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug skujkoku 
mežos, parasti zem eglēm, bieži lielās grupās, 
rindās un apļos.

C. kidoviolaceus aug kaļ
ķainos dižskābaržu mežos. Tā ir vājāk violelā 
krāsā un ar augļu smaržu. Birztalu tīm eklene 
[C. nemorensis) arī aug zem dižskābaržiem kaļ
ķainā augsnē. Cepurite jaunām sēnēm ir gaišā 
ceriņkrāsā, vecām -  bāli riekstu brūna, ar vāju 
cepumu smaržu. Abas sugas ii nosacīti ēdamas.

Jauna daudzkrāsainā tīmeklene ir skaistā zilgani 
violetā krāsā.

Radniecīgas sugas.

Milzu limeklenei uz kātiņa labi saskatāmas bāli zilas 
plivura joslas.
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Milzu tīm eklene ir d rukn a  sēne ar ba ltām  p līvu ra  a tliekām .

D a u d z k ra s a in a ja i t īm e k le n e i raksturīga zemes smarža.



Radniecīga suga. Bālā tīmeklene {•C.pokace- 
us sin. ī. poleaceus) ari smaržo pēc pelargonijām, 
bet tai nav violetās nokrāsas. Neēdama, b eži tiek 
uzskatīta par varietāti.

P  136  Lapiņu sēnes

Bālā tīm eklene
Cortinarius (Tetamonia) fe/pes

Raksturīgas pazīmes: maza tīm eklene ar bal
tiem  plīvura atlieku punktiņ iem  uz cepurītes, 
ar augšdaļā v io le tu  kātiņu un pelargoniju 
smaržu.
Cepurīte r līdz 4 cm plata, konusveida, vecām sē
nēm plakana, parasti ar smailu pauguru, šķiedraina, 
mitrumā tumši brūnganvioleta, sausumā okerdzel- 
tena, bālējoša, biezi klāta ar smalkām, sīkām, baltām 
zvīņām. Mala ar mazliet nokarenām, baltām plīvura 
atliekām. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ar starp 
lapiņām, šķautnēs gludas vai mazliet zāģzobainas; 
pelēkvioletas vai brūnvioletas, vecām sēnēm rūsas 
brūnas. Kātiņš ir lidz 7 cm garš, plāns, šķiedrains, 
augšdaļā izteikti violets, apakšdaļā ar baltām plīvura 
atlieku joslām uz brūngana fona. Mīkstums brūn
gans, kātiņa augšdaļā ar violetu nokrāsu, plāns; ar 
izteiktu pelargoniju smaržu. Sp. m. rūsas brūna. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug galveno^ 
kārt skujkoku mežos skābā augsnē vai arī zem 
bērziem sūnainās vietās.

Svarīgi zināt! Josteņu (īelamonia) apakšģints 
ietver aptuveni 200 sugas. Tās ir mazas vai vidēji 
lielas sēnes, parasti ar dzeltenu, brūnu vai violetu, 
mitrumā tumšāku cepurīti un sausu kātiņu. 5o 
sēņu noteikšanai vajadzīga liela pieredze. Vai
rums josteņu nav ēdamas. Sp. m. rūsas brūna.

C irta inā čigānene
Rozites capermus.

Raksturīgas pazīmes: gaiša, sudrabaini apsar
mota cepurīte, zāģzobainas lapiņas un gre
dzens uz kātiņa.
Cepurīte i ' līdz 10cm plata, jaunām sēnēm pusapa- 
ļa vai gandrīz olveida, vecām -  plakana, izliekta vai 
izpletusies, matēta, mala bieži staraini krunkaina, 
sausa, ieplaisājusi, salmu dzeltena vai okerdzeltena, 
vidū parasti bāli dzeleteni vai bāli violeti apsarmota. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ar starplapiņām, 
diezgan ciešas, šķautnēs zāģzobainas; jaunām sē
nēm bāli dzeltenas, vecām -  okerkrāsā. Kātiņš ir 
līdz 15 cm garš un 2 cm resns, šķiedrains, augšdaļā 
bāls, klāts ar zvīņām, apakšdaļā bālā krēmkrāsā, klāts 
ar dzeltenām šķiedrām, bez dobuma vai dobs, ar 
ādainu, sadriskātu gredzenu. Mīkstums bāls, kātiņa 
ārējā kārtā bāli salmu dzeltens. Sp. m. okerbrūna. 
Nozīme pārtikā. Ēdama.
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku, retāk -  
lapkoku mežos skābā augsnē, bieži sūnās starp 
mellenēm.

I I

Svarīgi zināt! Čigānene ir tīm ekleņu Cortina
rius]i tuva radiniece un atšķiras no tām ar ādainu I  
gredzenu (daļējā plivura atliekas) un vispārējo 1 
plīvuru (ar tā atliekām ir klāta nobriedušas sēnes I  
cepurīte).

ļ Daiļbs gadījumos iespējams 
sajaukt ar iela izmēra šķiedrgalvīšu sugām (sk. 
•M.ipp).

Līdzīgas sugas.

čigānenei raksturīgas okerdzeitenas, bieži vien viļņainos 
lODinas.
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B ā la ja i t im e k le n e i raksturīga pe la rg o n iju  smarža.

C ir ta in o  č ig ā n e n i b īstam i sa jaukt ar šķ ied rga lv ītēm !
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Baltā bērzlape
Russula delica

Šī bērzlape aug ga lvenokārt lapkoku m e
žos nabadzīgā augsnē. Tās plakanā, baltā, 
parasti ar rūsganiem  p lankum iņ iem  klātā 
cepurīte  bieži ir  netīra p ie lipušu augsnes 
da ļiņu  dēļ.
Cepurīte ir līdz 15 cm piala, izliekta, vēlāk pla
kana vai piltuvveida ieliekta, kaļķa balta, sausa, 
vecām sēnēm gaiši ādas brūngana, ar rūsas 
brūniem plankumiem. Lapiņas pieaugušas pie 
kātiņa, trauslas, mēreni ciešas, ar starplapiņām, 
bālas, dažkārt ar zilganu nokrāsu, sausumā šķaut
nes krāsojas nedaudz zilganzaļas. Kātiņš ir līdz 
5 cm garš un 3 cm resns, balts, apakšdaļā mazliet 
brūnējošs. Mīkstums gandrīz ciets, trausls, balts; 
jaunām sēnēm ar augļu, vecām -  ar zivju aromā
tu un maigu, dažreiz, īpaši lapiņās, nedaudz asu 
garšu. Sp. m. balta vai krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama asās, drīzāk ne
patīkamās garšas dēļ.
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku mežos, kā 
arī zem priedēm un eglēm kaļķainā augsnē.

(II)

^ ento'a bērzlapi (fl. chh- 
roides) ne vienmēr ir viegli atšķirt. Tās lapiņas ir 
ciešākas, plānākas un, tāpat kā kātiņa augšdaļa, 
ar vāji zaļganzilu nokrāsu. 5ī suga labāk aug skābā 
augsnē Nosacīti ēdama.
Bieži sastopama sēne i- melnējošā bērzlape 
(fl. nigricans). Tās lapiņas un ļoti stingrais mīkstums 
sārtojas un pēc tam kļūst melns. Neēdama.

V io letzaļā bērzlape
Russula cyonoxantha

Šī bērzlape p ieder pie nedaudzajām bērz
lapēm  ar m īkstām , lokanām  lapiņām . Par 
to  var pārliecināties, pār lapiņām  pārve lko t 
ar p irkstu.
Cepurīte r līdz 15 cm plata, jaunām sēnēm izliek
ta, vecākām -  plakana, izpletusies vai ieliekta, glu
da, mitrumā nedaudz smērējoša, parasti dažādās 
krāsās: zila, ceriņkrāsas, zaļganvioleta vai pelēk- 
violeta. Cepurītesvirsmiziņa tālu novelkama,zem 
tās mīkstums ar violetu nokrāsu. Lapiņas pieau
gušas pie kātiņa, mēreni ciešas, mīkstas, elastīgas, 
bālas. Kātiņš ir līdz 7 cm garš un 2 cm resns, balts, 
dažkārt ar ceriņkrāsas apsarmi. Mīkstums balts, 
trausls. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, tomēr bieži 
kāpuru izalota.
Sastopamība. Mikorizas sēne galvenokārt lap
koku mežos, visbiežāk zem dižskābaržiem un 
ozoliem dažādās augsnēs.
Svarīgi zināt! 5i bērzlape ir viena no vērtīgākajām
un pazīstamākajām bērzlapju pārstāvēm (sk. 12. Ipp.).

f l

3  Pelēkā bērzlape (fl. gri- 
sea) ir līdzīgā krāsā, bet tai ir gaiši okerdzelte- 
nas, trauslas lapiņai Ēdama. Sp. m. okerdzelte- 
na Zilzaļajai bērzlapei (fl. aeruginea) ir mīkstas, 
dzeltenīgas, bieži sīvas lapiņas; cepurīte olīvu vai 
zāles zaļa, mitrumā spidīga. Bieži satopama zem 
bērziem Nosacīti ēdama. Sp. m. krēmkrāsā. 
Plankumainā bērzlape (fl. vesco. sk. mazoatl.) 
aug skujkoku un lapkoku mežos, bet ne tīri kaļ
ķainā augsnē.Tai ir mīkstas, baltas lap ņas, bieži 
ar sīkiem, rūsganiem plankumiem. Sp. m. baita. 
Ēdama.

Radniecīgas suga

Bērzlap ju  dz im ta  139

Violetzaļā bērzlape
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O kerdzeltenā bērzlape
Russuloochroleuca

Šī okerdzeltenā sēne ar baltajām lapiņām ir 
viena no biežāk sastopamajām bērzlapēm 
Latvijas mežos.
Cepurīte ir līdz I Ocm plata, izliekta, vecām sēnēm 
plakana vai ieliekta, kaila, gluda, mitrumā spīdīga; 
okerdzeltenā vai okerbrūngana, dažreiz ar olīvza- 
|u apsarmi. Cepurītes virsmiziņa gandrīz lidz vi
dum novelkama. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, 
mēreni ciešas, bālas vai krēmkrāsas, ar nedaudz 

i  dzeltenzaļu spīdumu, šķautnēs vecām sēnēm 
rūsas brūni plankumi. Kātiņš Ir lidz 7 cm garš un 

j j , 5  čm resns, cilindrisks, gluds vai krunkains, balts 
vai okerkrāsas, lejasdaļā pelēks. Mīkstums trausls, 
balts vai gaiši pelēks; ar vāju augļu smaržu un 
maigu vai nepatīkamu sīvu garšu. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Asās, nepatīkamās garšas dēļ 
nosacīti ēdama.
Sastopamiba. Mikorizas sēne, kas aug lapkoku 
un skujkoku mežos, piemēram, sūnainos egļu me
žos, ozolu un dižskābaržu mežos skābā augsnē.

(II)

E H 2 B S S B E S  Žults bērzlape (R. feiiea) 
parasti ir mazāka, ar ļoti sīvu garšu, vairāk oker- 
brūna, cepurites vidus bieži mazliet oranžbrūns, 
bet mala parasti gaišāka. Lapiņas bāli okerdzel- 
tenas. Visbiežāk aug zem dižskābaržiem. Neēda
ma. Sp. m. balta.
Smirdīgajai bērzlapei (R. foetens) ir okerdzelte- 
na cepurīte ar rievotu malu. To var pazīt pēc 
nepatīkamā aromāta un sīvās garša'.. Neēdama. 
Sp. m. krēmkrāsas.

Sīvā bērzlape
Russuta emetico var. emetica

Raksturīgas pazīmes: gaiši ķiršsarkana cepu
rīte, baltas lapiņas, trausls mīkstums un aug 
zem eglēm.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm 
ļoti izliekta, vecām -  plakana, bieži piltuvveida 
ieliekta, gluda. Mala vecām sēnēm īsi rievaina, 
mitrumā mazliet smērējoša, spīdīga, gaiši asins- 
sarkana, sārta vai ķiršsarkana, cepurītes virsmiziņa 
tālu novelkama, zem tās ir balts mikstums. Lapi
ņas pieaugušas pie kātiņa, mēreni ciešas, plānas, 
mazliet elastigas, baltas. Kātiņš i '  līdz 7 cm garš 
un 1,5 cm resns, cilindrisks, ar sūkļveida struktūru, 
apakšpusē krunkains, balts, retāk ar sarkanīgu ap
sarmi. Mīkstums trausls, balts; ar augļu smaržu. 
Garša dedzinoša, sīva. Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Indīga, satur kairinošas vielas, 
kas var izraisīt stiprus kuņģa un zarnu darbības 
traucējumus.
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug mitros skuj
koku mežos skābā un purvainā augsnē, bieži -  
starp sfagniem.

Šai bērzlapei ir vairākas 
varietātes, kas veido simbiozi ar dažādiem ko
kiem. Sīvā bērzu bērzlape (R. emetica var. betula 
rum) ir ļoti trausla sēne ar gaišāku cepurīti, bet 
sivā priežu bērzlape (fi. emeticavar. silvestris) aug 
priežu mežos smilšainā augsnē. Abas ir indīgas. 
Sp. m. balta.
Asinssarkanā bērzlape (R. songuinea) parasti aug 
zem priedēm nedaudz kaļķainā un skābā aug
snē. Tai i' rūgta vai diezgan sīva garša Indīga. 
Sp. m. bālā okerkrāsā.

Radniecīgas sugas.

Bērzlapju dz im ta  141

O k e rd z e lte n ā  b ē rz la p e  aug lielās grupās.

Sīvā b ē rz la p e
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Zeltasaru bērzlape A
Russulo sardonio

Raksturīga v io le ta  cepurīte un kātiņš. 
Cepurīte ir līdz 10 cm, gluda, mitrumā smē
rējoša, spīdīga, violeta, purpursarkana vai zaļ- 
gandzeltena, vidu bieži gandrīz melna. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, bāli dzeltenas, vecām sē
nēm citrondzeltenas, jaunām -  klātas ar sīkiem 
šķidruma pilieniem. Kātiņš ir līdz 6 cm garš un 
1,5 cm resns, cepurītes krāsā, bieži -  sārti violets. 
Mīkstums ciets, dzeltenigs; ar augļu smaržu. 
Garša dedzinoši sīva. Sp. m. gaišā okerkrāsā. No
zīme pārtikā. Indiga (sk. sīvā bērzlapē 140. Ipp.). 
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku mežos 
skābā, smilšainā augsnē. Bieži zem priedēm.

Zelta inā bērzlape II
Russula aurea

Raksturīgas pazīmes: sarkana vai dzeltena 
cepurīte un dzeltenas lapiņas.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, gluda, mitrumā 
smērējoša, spīdīga, matēta vai samtaina, spilgti 
sarkana, hroma dzeltena vai zelta dzeltena, bieži 
plankumaina. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, 
jaunām sēnēm bālas, vecām -  sviesta dzeltenas, 
šķautnēs hroma dzeltenas. Kātiņš ir lidz 7 cm 
garš un 2 cm resns, bieži krunkains, balts, ar 
dzeltenu apsarmi. Mīkstums balts. Sp. m. gaiši 
dzeltena. Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne. § 
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku un skuj
koku mežos dažādā, bet ne ļoti skābā augsnē.

Dzeltenā bērzlape II
Russula daroflava

Raksturīgas pazīmes ir hrom a dzeltena ce
purīte  un melnējošs mīkstums.
Cepurīte r līdz 12 cm plata, gluda, mitra, smērē
joša un spidiga, zaļgandzeltena vai hroma dzel
tena. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, baltas vai 
dzeltenīgas, vecām sēnēm ir pelēcīgas. Kātiņš ir 
līdz 8 cm garš un 2 cm resns, balts, apakšdaļā pe
lēks. Mīkstums kļūst pelēks. Sp. m. okerdzeltena. 
Nozīme pārtikā. Ēdama. Sastopamība. Miko
rizas sēne, kas aug zem bērziem skābā augsnē.

Mainīgā bērzlape (ff. dé
colorons) aug zem priedēm un eglēm. Sp. m. 
okerkrāsā.

Radniecīga suga.

Siļķu bērzlape II
Russulo erythropoda sin. R. xerompelino

Ir vairākas siļķu bērzlapes sugas un varietā
tes, bet visām ir z ivju (ceptas siļķes) smarža. 
Cepurīte ir līdz 12cm plata,gluda, mitra,smērē
joša, spīdīga, vīnsarkana vai purpursarkana, vidū 
gandrīz melna. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, 
krēmkrāsas, vecām sēnēm okerdzeltenas. Kātiņš 
ir Iīdz9 cm garš un 2,5 cm resns, balts, ar purpur- ļ 
sarkanu apsarmi. Mīkstums balts, brūnējošs, ve
cām sēnēm -  ar siļķu aromātu un maigu garšu. 
Sp. m. okerkrāsā. Nozīme pārtikā. Ēdama Sa
stopamība. Mikorizas sēne zem eglēm un prie
dēm. Svarīgi zināt! Cepurīte var būt dzeltena, 
olīvkrāsas, zaļa, sarkana, brūna vai melni brūna.

Zebiekšu bērzlape
Russula mustellina

Blīva sēne, kas bieži ir dziļi augsnē un pār
klāta ar augsni. Nedaudz līdzīga jauna i ba
ravikai.
Cepurīte ir lidz 12 cm plata, jaunām sēnēm 
pusapaļa, vecākām -  plakani izliekta, vidū daž
reiz ieliekta, mitrumā taukaini spīdīga, sausumā 
matēta, riekstu brūna vai tumši brūna, bieži plan
kumaina. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, diezgan 
ciešas, krēmkrāsas ar okerdzeltenu spīdumu un 
brūniem plankumiem. Kātiņš ir līdz 8 cm garš 
un 3 cm resns, bieži plakans, jaunām sēnēm 
balts, vecākām sēnēm ar brūnganu apsarmi.

I I

Mīkstums stingrs, kātiņš bieži resns, balts, grie
zumā mazliet brūnējošs; ar vāji izteiktu smaržu, 
vecām sēnēm ar vāju siļķu aromātu un maigu 
riekstu garšu. Sp. m. krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne Sastopamī
ba. Mikorizas sēne skujkoku mežos, bieži zem eg
lēm ar barības vielām nabadzīgā, skābā augsnē.

Veselajai bērzlapei [R. I n 

tegra) ir oiīvbrūna, mitrumā mazliet smērējoša ce
purīte. Lapiņas vecām sēnēm ir dzeltenas vai gaišā 
okerkrāsā. Ēdama. Sp. m. dzeltena.

Radniecīga sug

Z e lta s a ru  b ē rz la p e  Z e lta in ā  b ē rz la p e
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O līvu bērzlape
fiusso/o olivacea

Raksturīgas pazīmes: plankumaina cepurīte, 
mala ar sarkanīgām lapiņu šķautnēm, kā ari 
sārts vai sarkans apsarmojums uz kātiņa. 
Cepurīte ir līdz 20 cm plata, gandrīz pusapaļa, 
vecām sēnēm -  plakani izliekta vai ieliekta, sau
sumā matēta, ar dažādu krāsu plankumiem, gaiši 
vīnsarkana vai purpurbrūna ar olivdzeltenīgu no
krāsu, bieži mazliet apsarmota. Mala bieži ar gre- 
dzeniskām krokām, viļņaina. Lapiņas pieaugušas 
pie kātiņa, mēreni ciešas, pie pamata savienotas 
ar šķērssienām, platas, trauslas, sākumā krēmkrā- 

g ļj?  sas, vēlāk dzeltenā vai okerkrāsā, cepurītes malā 
šķautnes sarkanīgas. Kātiņš r līdz 10 cm garš 

! un 5 cm resns, cilindrisks, gluds, balts, parasti ar 
sarkanīgu apsarmi Mīkstums trausls, ciets, bāls, 
vecām sēnēm brūnējošs. Sp. m. spilgti dzeltena. 
Nozīme pārtikā. Ēdama, tomēr, ja ēd nepietieka
mi izkarsētas sēnes, iespējama saindēšanās. 
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku un skuj
koku mežos, īpaši -  kaļķainā augsnē.

Mānīgā bērzlape
Russula decipiens

Vidēji liela bērzlape ar okerdzeltenām lapi
ņām, uz ziemeļiem no Alpiem reti sastopama, 
be t bieži ir  Vidusjūras apgabalā.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, plakana, izliekta vai 
ieliekta, gluda, sausumā spīdīga, vīnsarkana vai 
tumši sarkana, vidū bieži bāli okerdzeltena. Mala 
ieliekta uz leju, mazliet rievaina. Lapiņas ļoti 
trauslas, ar zobiņu, pieaugušas pie kātiņa, mēreni 
ciešas, daļēji zarotas, gaiši vai spilgti okerdzel- 
tenas, šķautnes cepurītes malā sārtas. Kātiņš ir 
līdz 5 cm garš un 2 cm resns, gluds, balts, pie pa
mata ar sarkanigu apsarmi. Mīkstums mīksts vai 
trausls, kātiņā -  vatei līdzīgs, balts, kļūst nedaudz 
pelēks; ar vāju augļu smaržu un sākumā maigu, 
vēlāk sīvu garšu (lapiņas mēreni sīvas). Sp. m. 
spilgtā olas dzeltenuma krāsā.
Nozīme pārtikā. Neēdama. §
Sastopamība. Mikorizas sēne silto reģionu lapko
ku mežos zem ozoliem, akmeņozoliem, korķozo- 
liem, skābaržiem skābā līdz vāji kaļķainā augsnē.

Svarīgi zināt! Ir apmēram 14 līdzīgas bērzlapju 
sugas ar okerdzeltenām vai miesas krāsas lapiņām. 
Sp. m. spilgtā okerkrāsā vai oias dzeltenuma krāsā.

Romella bērzlape (ft. ro- 
m eliii) ir vīnsarkana va; purpursarkana, lapiņas 
okerdzeltenas; aug lapkoku mežos kaļķainā aug
snē. Ēdama. Sp. m. zelta dzeltena. №  veselo 
bērzlapi sk. 142.lpp.opakia.)

Olīvu bērzlapi var lobi pazīt pēc sārtā vai sarkanā apsor- 
mojuma uz kātiņa.

Radniecīgas suga

_  R vinosoputpureo ir pur-ļ 
pursarkana vai brūna cepurīte, bāls kātiņš un 
mēreni sīvs mīkstums. Aug lapkoku mežos, 
visbiežāk mālaina augsnē īskātiņa bērzlapei 
(R curtipes) ir maigas garšas mīkstums ar vāji 
izteiktu zivju smaržu. Abas sugas neēdamas. 
Sp. m. okerdzeltena. §
R m acu la ta  (sk. m azd  art.) arī aug zem lap- 
kokiem. Tai ir rūsgani plankumi uz cepurī
tes un maigs līdz sīvs mīkstums. Neēdama. 
Sp. m. dzeltena.

Radniecīgas sugas.
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Baltā k rim ilde
Loctarius vellereus sin. t. bertillonii

Liela, balta pienaine, kas lapiņu vai mīkstu
ma ievainojumu vietās bagātīgi izdala baltu 
piensulu.
Cepurīte ii līdz 30 cm plata, izliekta, ar ieritinātu 
malu, ātri kļūst piltuvveida, nevienmērīgi izlocīta, 
bieži ar pielipušām augsnes daļiņām, kaļķa balta 
vai krēmbalta, sausa, vilnaini tūbaina, apsarmota, 
īpaši malas joslā. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, 
mēreni ciešas, vecām sēnēm retas, ar starplapi- 
ņām, pie pamata dažreiz savienotas ar šķērssie
nām, šauras, baltas, vecām sēnēm bāli okerdzel- 

Jjķ f  tenas, trauslas, bagātīgi izdala piensulas pilienus. 
Kātiņš ir lidz 6 cm garš un 6 cm resns, balts, smal
ki apsarmots, bāli brūngans, ar plankumiem. Mīk
stums stingrs, balts; garša dedzinoši sīva; pien 
sula izdalās bagātīgi, balta, maiga. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Tāpat kā daudzas citas pienai- 
nes, satur dedzinoši sīvu vielu, kas kairina gremo
šanas orgānus, tādēļ no šīs sēnes ēšanas vajadzē
tu atturēties. Var lietot sālītā veidā.

Parastais v iln ītis
Lactarius torminosus

Raksturīgas pazīmes: v idē ji lie la sēne ar 
sārtas krāsas m īkstum u un gredzenveida 
joslām  uz cepurītes, kurai ir  p inka ina mala 
un balta p iensula. Aug zem bērziem. 
Cepurīte ir līdz 12 cm plata, izliekta, ar ieritinātu 
malu, vecām sēnēm ieliekta, klāta ar pinkainiem, 
atstāvošiem matiņiem, miesas sārta, ar tumšā
kām gredzenveida joslām; mala apsarmota un 
nokarena. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, cie
šas, ar starplapiņām, bieži zarotas, baltas, vecām 
sēnēm bāli sārtas, bagātīgi izdala piensulu. 
Kātiņš ir līdz 7 cm garš un 3 cm resns, gluds, 
mazliet bedrains, dobs, karmīnsārts. Mīkstums 
balts, cepurītē sārts; ar vāju augļu smaržu, garša 
pēc nedaudzām sekundēm sīva, piensula pat de
dzinoši sīva. Sp. m. krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Bez atkārtotas novārišanas ne
ēdams (sk. baltā krimilde augšā)
Sastopamība. Mikorizas sēne zem bērziem, par
kos, dārzos smilšainā, mālainā, vāji skābā augsnē.

(II)

Oranžais v iln ītis (L lormi- 
nosulus) ir oranžā okerkrāsā un mazliet mazā< 
pinkains, ar ļoti sīvu, baltu piensulu. Aug zem 
pundurbērziem un ir sastopams tikai Eiropas 
ziemeļos Sp. m. krēmkrāsas Bālajam vilnītim 
(L pubescens, sk. mazo att.) joslas ir neizteiktas, 
cepurite bāla. Aug zem bērziem sausās vietās. 
Mīkstumam un piensulai ir ļoti sīva garša. Bez 
atkārtotas novārīšanas neēdams. Sp. m. oalta.

Radniecīgas sugas.

Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku un skuj
koku mežos. Aug zem dižskābaržiem, ozoliem, 
eglēm un balteglēm.

Sīvajai krim ilde i (i .g la u - 
cescens sin. L. pergamenus) lapiņas ir ļoti ciešas un 
baltā piensula ēnām krāsojas pelēkzaļa. Neēda
ma. Sp. m. oalta. Piparu krimildei (L p ip e m is . 
sk. mazoatt.) ir balta, piltuvveida cepurīte ar sivu 
piensulu. Piensula krāsu nemaina. Neēdama. 
Sp. m. balta.

Radniecīgas sugas.

Jļ Rudmiesei (sk. 154. Ipp.) izdalās 
sarkanīga piensula.
Līdzīga su
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Brūnplankum u p ienaine
Lactarius Huens

Raksturīgas pazīmes ir tika i nedaudz smē
rējoša, gandrīz sausa cepurīte, krēmkrāsas 
lapiņas un ba lta piensula, kas krāsojas olīv- 
pelēka.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, izliekta, vecām 
sēnēm ieliekta, mala šauri ieritināta; nevienmē
rīgi izlocīta, mazliet smērējoša, var būt matēta, 
olīvbrūna vai zaļpelēka, joslaina, gaiša, bāla. La
piņas pieaugušas pie kātiņa, mikstas, ciešas, ar 
starplapiņām, šauras, krēmkrāsas, ar sarkanigi brū
niem laukumiem, bagātīgi izdala sīkus piensulas 
pilienus. Kātiņš ir līdz 7 cm garš un 2,5 cm resns, 
bez dobuma, gaļīgs, stingrs, sauss, kails, bālā ce
purītes krasā. Mīkstums balts, jaunām sēnēm ar 
maigu garšu, vecākām -  ar rūgtu, nedaudz sivu 
garšu. Bagātīgi izdalās balta piensula, kas lēnām 
krāsojas olīvpelēka. Sp. m. krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Neēdama (sfcbaltākrimilde 146. Ipp.). 
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku mežos 
zem dižskābaržiem galvenokārt mitrā, kaļķainā 
augsnē. Eiropā plaši izplatīta.

Egļu p ienaine
Lactarius picinus

Raksturīgas pazīmes ir matēta, tum ši brūna 
cepurīte, gaišas lapiņas ar sārtiem p lanku
m iem , gaiši brūns kātiņš. Piensula balta, 
lēnām krāsojas sārta.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, izliekta, vecām sē
nēm plakana, mazliet ieliekta, ar nelielu pauguru. 
Mala bieži ir nedaudz viļņota; matēta vai smalki 
samtaina, piķa melna, brūnganmelna vai tumši 
olīvbrūna. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ciešas, 
ar starplapiņām, nedaudz zarotas, šauras, jaunām 
sēnēm baltas, vecākām -  krēmkrāsas vai sārtas. 
Piensulas pilieni lēnām krāsojas laškrāsā. Kātiņš 
ir līdz 7 cm garš un 2 cm resns, mazliet samtains, 
gaiši brūns. Mikstums stingrs, kātiņā mīksts, balts; 
griezumā, īpaši cepurītē, lēnām sārtojas. Garša 
sākumā maiga, bet pēc tam rūgta un nepatīkami 
sīva; piensula siva. Sp. m. gaišā okerkrāsā. 
Nozīme pārtikā. Neēdama (sk. balta krimilde 146. Ipp.). 
Sastopamība. Mikorizas sēne kalnu apgabalu 
skujkoku mežos, parasti zem eglēm mazliet skābā 
augsnē. Latvijā sastopama reti.

Skropstainajai pienai-
nei (L circellatus) cepurite ir gaišāka, mazliet 
joslaina, smērējoša; lapiņas maigi sārtas; miks
tums sivs; piensula lēnām krāsojas dzeltena, vē
lāk kļūst olīvzaļa. Aug smagā, ar barības vielām 
bagātā augsnē zem skābaržiem. Neēdama. 
Sp. m. krēmkrāsas.
Dižskābaržu pienaine (L blennius, sk. mazoatt), 
atšķiras ar gļotainu, olīvzaļu cepurīti, baltām lapi
ņām undobukātiņu.Neēdama.Sp.m.krērnkrāsas.

c Sodrējainajai pienainei
(L. fuliginosus) cepurīte ir gluda, tumši pelēk- 
brūna, brūnganmelna. Lapiņas vecām sēnēm 
krēmkrāsā vai okerkrāsā; mikstums bāls, kātiņa 
pamatnē kļūst sārts; ar maigu vai vāji rūgtu 
garšu. Sp. m. gaišā okerkrāsā. L pterosporus ir 
krunkaina cepurīte. Aug zem dižskābaržiem. 
Sp. m. spilgtā okerkrāsā. Abas sugas ir neēda
mas. Koksnes pienainei (L. lignyows, sk. m ozo  
att.) gaišās lapiņas kontrastē ar krunkaino, 
tumši brūno kātiņa augšdaļu. Aug skujkoku un 
jauktos mežos.
Ēdama. Sp. m. 
okerkrāsā.

E g ļu  p ie n a in i arī ir v ie g li sa jaukt ar c itām  b rūna jā m  p iena inēm !
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(T1) Kampara p iena ine (11)
Lactarius camphoratus

Alksnene
Lactorius rufus

Raksturīgas pazīmes ir sarkanbrūna cepurīte 
ar smailu pauguru v idū un sveķu smarža. 
Cepurīte ir līdz 10 cm, ar smailu pauguru vidū, glu
da, tumši sarkanbrūna. Lapiņas pieaugušas pie kā
tiņā, krēmkrāsas, vecām sēnēm gaišā okerkrāsā vai 
rūsas sārtas, ar sporām apbirušas baltas. Kātiņš ir 
līdz 8 cm, gaišāks par cepurīti. Mīkstums bāli brūn
gans; smaržo pēc sveķainas koksnes. Garša ļoti siva; 
bagātīgi izdalās balta piensula, kas sākumā ir maiga, 

,, vēlāk -  sīva. Sp. m. krēmkrāsas. Nozīme pārtikā, 
j  Neēdama(sk.baltākrimilde 146.lpp.). Sastopamība. 
ļMikorizas sēne skujkoku mežos skābā augsnē, retāk 
" zem balteglēm, zem bērziem un dižskābaržiem.

Eglene (t!)
Lactarius scrobicuiatus

Liela dzeltena pienaine ar bedrainu kātiņu. 
Cepurīte i' līdz 25 cm plata, izliekta, bieži piltuv
veida. smērējoša, pinkaini tūbaina, salmu dzel
tena vai koši dzeltena, joslaina, mala ieritināta. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, krēmkrāsas. Kātiņš 
ir lidz 8 cm garš, drukns, gaišāks par cepuriti, ar 
tumšākām bedrītēm, dobs. Mīkstums dzeltenīgs; 
garša dedzinoši sīva; piensula sīva, balta, krāsojas 
sēra dzeltena. Sp. m. krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Neēdama (sk. baltā krimilde 146. Ipp.). 
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku mežos, 
zem eglēm skābā augsnē.

Ceriņu p iena ine (T1)
Lactarius lilocinus

Raksturīga pazīme ir  cepurīte sārtā ceriņ
krāsā. Aug zem alkšņiem.
Cepurīte ir lidz 8 cm plata, sausa, sārtā ceriņkrāsā, 
dažreiz tumšāka, joslaina. Lapiņas pieaugušas pie 

; kātiņa, retas, bāli sārtas, ar okerdzelteniem planku
miem. Kātiņš ir lidz 5 cm garš un 1,5 cm resns, ce
purītes krāsā, dobs. Mīkstums oāli sārts, ar maigu 

\ lidz rūgtu garšu; piensula ūdeņaina. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā.Neēdarra.§ Sastopamība. Miko
rizas sēne, kas aug zem alkšņiem.

ļjļtP ipZvīnainā pienaine (L spi- 
nosuius) aug zem berzien\ Neēdama. §

Maza, oranžbrūna pienaine ar okerkrāsas 
lapiņām un saldenu smaržu.
Cepurīte ir līdz 7 cm diametrā, vidū bieži ar 
pauguru; matēta, tumši sarkanbrūna. Lapiņas 
pieaugušas pie kātiņa, oranžā okerkrāsā, vecām 
sēnēm apbirst baltas ar sporām. Kātiņš ir lidz 
6 cm garš un 1 cm resns,sarkanbrūns. Mīkstums 
bāli brūns; žūstot izdala kumarīna smaržu. Gar
ša maiga līdz rūgta, piensula ūdeņaini balta. 
Sp. m. bāli dzeltena.
Nozīme pārtikā. Neēdama (sk. baltā krimilde 
146.Ipp',. Sastopamība. Mikorizas sēne skuj
koku un lapkoku mežos. Parasti aug lielās grupās.

Dzelten lāsum u p ienaine (Tl)
Lactarius chrysorheus

Pienaine ar sausu, joslainu laškrāsas cepurīti, 
piensula krāsojas dzeltena.
Cepurīte ir lidz 10 cm plata, laškrāsas vai oranža,
joslaina. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, krēmkrā
sas. Kātiņš ir līdz 5 cm garš un 1,5 cm resns, bāls, 
ar sārtu apsarmi. Mīkstums balts, strauji krāsojas 
dzeltenīgs; garša sīva. Bagātīgi izdalās siva, balta 
piensula, kas strauji krāsojas sēra dzeltena. Sp. m. 
salmu dzeltena. Nozīme pārtikā. Neēdama (sk. 
baltā krimilde 146. Ipp.). Sastopamība. Mikorizas 
sēne lapkoku mežos zem ozoliem un ēdamajām 
kastaņām minerālaugsnē siltajos reģionos.

Sarkandzelta ine (Tl)
Lactarius helvus

Pienaine ar s tip ru  kum arīna smaržu. 
Cepurīte ir līdz 13 cm plata, sausa, matēta, tū 
baina vai smalki zvīņaina, gaišā okerkrāsā vai 
dzeltenbrūna, neizteikti joslaina. Lapiņas pie
augušas pie kātiņa, ciešas, bāli sārtā krēmkrāsā. 
Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 2 cm resns, gaišāks 
par cepurīti. Mīkstums trausls, krēmkrāsas; 
ar stipru kumarīna vai zaļā sieriņa smaržu un 
maigu garšu. Piensula ūdeņaina. Sp. m. balta. 
Nozīme pārtikā. Neēdama (sk. baltā krimilde 
146. Ipp.). Kaltētu izmanto kā garšvielu. 
Sastopamība. Mikorizas sēne skujkoku mežos 
skābā augsnē. Aug arī zem bērziem.
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Saldā k rim ilde
Lactarius volemus

Raksturīgas pazīmes ir oranžbrūna krāsa, 
baltas lapiņas ar brūniem  p lankum iem , kā 
arī bagātīg i plūstoša, lipīga, ba lta piensula, 
kas pēc ne ilga la ika krāsojas brūna. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, viendabīgi oranž- 
brūna, jaunām sēnēm izliekta, matēta, smalki 
samtaina, vecām -  plakana, vidu nedaudz ieliek
ta, kaila, gluda, bieži saplaisājusi. Mala šauri ieri
tināta. Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ciešas, ar 
starplapiņām, šauras, krēmbaltas vai dzeltenas, 
ar sarkanbrūniem plankumiem, bagātīgi izdala 
piensulas pilienus. Kātiņš ir līdz 10 cm garš un 
2,5 cm resns, bez dobuma, ga|īgs, stingrs, sauss, 
kails, gaišāks par cepurīti, ar brūnganiem planku
miem. Mīkstums stingrs, balts; ar siļķu smaržu un 
maigu, mazliet kairinošu garšu. Bagātīgi izdalās 
maiga, balta piensula, kas lēnām krāsojas brūn
gana Sp. m. balta.
Nozīme pārtikā. Ēdama, vislabāk to cept uz pan
nas atsevišķi no citām sēnēm. §

Parastā pienaine
Lactarius trivialis

V idē ji lie la līdz lie la  p ienaine. Jaunas sē
nes -  v io le tz ilas, vecas -  pelēcīgi brūnas, 
bālējošas, ar ļo t i sīvu piensulu.
Cepurīte r līdz 15 cm plata, ar ieritinātu malu, jau
nām sēnēm izliekta, violeta vai tēraudzila, vecām 
sēnēm plakana, ieliekta vai piltuvveida, izbālē lidz 
okerkrāsai;.gluda, mitrumā smērējoša vai mazliet 
gļotaina, ar gredzeniskām joslām vai plankumaina. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ciešas, ar starp
lapiņām, bālas, vēlāk bālā miesas krāsā, ar pelēk- 
zaļiem sakaltušas piensulas pilienu plankumiem. 
Kātiņš ir lidz 12 cm garš un 3 cm resns, bieži 
dobs, kails, mitrumā smērējošs, bālā okerkrāsā. 
Mikstums trausls, balts; ar augļu smaržu, garša 
sākumā maiga, vēlāk sīva. Piensula krēmkrāsas, 
sākumā maiga, vēlāk ļoti sīva, uzpilināta uz papīra, 
krāsojas mazliet dzeltenīga. Sp. m. dzeltenīga. 
Nozīme pārtikā. Neēdama (sk. ba lto  krim il- 
d e U 6 .lp p ).%

H

Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug zem bēr
ziem, kā arī zem eglēm, mitros mežos, ar barības 
vielām nabadzīgā, skābā, purvainā augsnē.

3  Ziemeļeiropā sastopa
mās iedzeltenā pienaine i.Lactarius utilis) un 
pundurbērzu pienaine (L. subcircellotus) arī 
aug zem bērziem un eglēm. Neēdamas. Sp. m. 
dzeltenīga.

Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku un skujko
ku mežos neitrālā mālainā vai vāji skābā augsnē. 
Svarīgi z ināt! 5ī vērtīgā pienaine pēdējos gados 
sastopama aizvien retāk.

L rugatus ir drukna sēne j 
ar sarkanīgi oranžu, krunkainu cepurīti bez siļ
ķu smaržas. Aug Dienvideiropa. Ēdama. Sp. m. 
balta. Lapegļu pienaine (L porninsis, sk. mazo 
att.) ari ir oranžā krāsā, aug tikai zem lapeglēm. 
Tai ir balta, rūgta, kairinoša piensula. Neēdama. 
Sp. m. krēmkrāsas.

Radniecīgas sugas.

Parastās pienaines vecās sēnes zaudē raksturīgo 
violetbrūno krāsu, un tos noteikiono kjūst sarežģīta. ■
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Cūcene
loctorius turpis

Bieži sastopama pienaine, kuru var pazīt pēc 
tumši olīvzaļās krāsas un brūnajiem planku
miem uz lapiņām.
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm iz
liekta, vecākām -  vidū ieliekta, vecām -  plakana 
vai piltuvveida ieliekta; mazliet tūbaina, gandrīz 
kaila; mitrumā, īpaši vidū, smērējoša; netīri olīv- 
zaļa, ar nedaudz tumšākām joslām, mala ieliekta. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ciešas, nedaudz 
zarotas, ar starplapiņām, šauras, krēmkrāsas vai 
okerkrāsā, ar netīri olīvzaļganiem plankumiem. 
Kātiņš ir līdz 6 cm garš un 2,5 cm resns, stingrs, 
kails, gaišāks par cepurīti, ar olīvbrūniem planku
miem, reizēm dobs. Mīkstums stingrs, bāls; pien 
sula balta, garša sākumā maiga, vēlāk dedzinoši 
sīva. Sp. m. krēmkrāsas.
Nozīme pārtikā. Neēdama (sk. baltā krimilde 
146. Ipp.). Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug 
zem bērziem un eglēm skābā, mitrā augsnē.

X

Svarīgi zināt! Cūcenesagrākais latīniskais nosau
kums bija L. necator, kas tulkojumā nozīmē "miro
ņu pienaine“ jo  to iespējams sajaukt ar zaļo muš
miri (sk. 104. Ipp.). Tas sinonims ir arī L. plumbeus.

Reti sastopamā vio le tā  pie
naine (L violascens) aug lapkoku mežos kaļķainā 
augsnē. Tā iespiedumu vietās krāsojas balož- 
pelēka Neēdama. Sp. m. krēmkrāsas. §

Egļu rudm iese
loctoms deterrimus

Visām rudmiesēm, arī egļu rudmiesei ir oranža 
vai vīnsarkana piensula. Precīzākai noteikša
nai jāzina mikorizu veidojošā koka suga. 
Cepurīte ir līdz 10 cm plata, jaunām sēnēm iz
liekta, ar ieritinātu malu, vecākām -  plakana vai 
piltuvveida; gluda, mitrumā smērējoša, dzelten
brūna, gaiši oranža vai safrānkrāsas, parasti ar 
gredzeniskām joslām, iespiedumu vietās krāsojas 
zaļgana vai pelēkzaļa. Vecām sēnēm krāsa bālē. 
Lapiņas pieaugušas pie kātiņa, ciešas, oranžas, 
ar tumši zaļiem plankumiem. Kātiņš ir līdz 5 cm 
garš un 1,5 cm resns, vecām sēnēm dobs, kails, 
cepurītes krāsā, augšdaļā bieži vīnsarkans, krāso
jas zaļgans. Mīkstums trausls, bāls, zem cepurītes 
virsmiziņas un kātiņa 'mizas' oranžs, vecām sē
nēm zaļgans; ar maigu garšu. Piensula oranžsar
kana, maiga vai mazliet rūgta. Sp. m. okerkrāsā. 
Nozīme pārtikā. Ēdama, bet bieži kāpuru izalota. 
Sastopamība. Mikorizas sēne, kas aug galveno
kārt zem vecām eglēm, bet sastopama arī jaun
audzēs.

ÏI

Pelēcīgi violetā Skandi
nāvijas rudmiese fennoscandicus) arī aug 
zem eglēm. Zilganzaļi krāsojas zem priedēm 
augošā L semisanguifluus (§). Asinssarkanajai 
rudmiesei (L sanguifluus) (§) ir bāli apsarmots 
kātiņš. Priežu rudmiesei (L dekiosus) nav 
zaļganās nokrāsas, bet ir bedrains kātiņš. Reti 
sastopamajai zilajai rudmiesei (L quieticolor) 
(§) bieži ir zilgana nokrāsa. Visas sugas aug zem 
priedēm un ii ēdamas.
Laškrāsas rudmiese (L salmonicolor, sk. mazo 
att.) aug tikai zem balteglēm kaļķainā augsnē. 
Ēdama. Sp. m. bālā okerkrāsā. §

Radniecīgas sugas.
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Herkulesa d ižvālene X
Clavoriodelphus pistillaris

N ote ik t šo sēni pa lidz tās lielums, form a un 
noapajotais gals.
Augļķermenis ir lidz 20 cm augsts, lidz 5 cm 
resns, vāles veida, ar noapaļotu galotni, parasti 
krunkains, gaiši dzeltens vai dzeltenbrūns, ve
cām sēnēm okerbrūns, bieži ar violetu apsarmi, 
iespiedumu vietās tumši sarkanbrūns. Mīk
stums stingrs, vecām sēnēm sīksts vai mīksts, 
bāls, nedaudz brūnējošs; ar rūgtu garšu. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Lapkoku mežos kaļķainā un mā
lainā vai vāji skābā augsnē.
Svarīgi zināt! Dižvāleņu (Clavoriodelphus) ģintī 
ir 7 sugas, kuras var pazīt pēc vāles veida, gaiši 
dzelteniem, dzeltenbrūniem vai brūniem augļ
ķermeņiem. Visas neēdamas.

Nošķeltajai dižvālenei
(C. truncatus) ir plakana galotne, un tā aug 
skujkoku mežos. Nosacīti ēdama §

Radniecīga suga.

Doņu stobrene H
Macrotyphula filiformis

Sīkās pavedienveida vālītes k ritušo  lapu 
slānī bieži ir g rū ti pamanīt.
Augļķermenis ir lidz 10 cm augsts un 0,3 cm 
resns, stāvs, dažreiz mazliet ieliekts, augšdaļā 
noapaļots, bāli dzeltenā vai bālā okerkrāsā, pie 
pamata sašaurināts, smalki tūbains. Mīkstums 
stingrs, elastīgs vai sīksts, dzeltenīgs.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Lapkoku mežos uz trūdošām la
pām un uz zemes gulošiem zariem mitrās vietās 
pa vienai, bet parasti lielā skaitā.
Svarīgi zināt! Stobreņu (Mocrotyphula) ģintī 
ir 3 sugas ar plāniem, stāviem augļķermeņiem.

Dobā stobrene (/V). fistu- 
losa) ir lielāka, iekšpusē doba un aug uz trū
došiem kritušiem lapkoku zariem. Neēdama.

Radniecīga suga.

Pelēkā vārpstene H
Clavulina cinereo

Korallenēm līdzīga sēne ar pe lēkiem  zariem, 
kas aug no bāli dzeltenīgas pamatnes.
Augļķermenis ir līdz 8 cm augsts un 10 cm plats, 
koraļļveida, vairākkārt zarots, ar krunkainu virsmu, 
zilpelēks, pelnu pelēks vai netīri dzeltenīgs ar ce
riņkrāsas apsarmi; ievainojumu vietās brūnē. Zari 
parasti krokaini, biezi, cilindriski vai mazliet sapla
cināti, galotnē noapaļoti vai smaili, augšdaļā pa
rasti gaišāki. Mīkstums mīksts, sīksts, bāls, ārpusē 
netīri pelēkā krāsā; ar neizteiktu smaržu.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Lapkoku, retāk skujkoku mežos, 
parasti uz zemes.
Svarīgi zināt! Vārpsteņu {Clavulina) ģintī ir 4 su
gas ar vienkārt vai vairākkārt dakšveidā zarotiem, 
krunkainiem, baltiem, pelēkiem vai violetiem za
riem. Tās aug uz trupošām organiskām atliekām 
uz zemes, retāk uz trūdošas koksnes. Sp.m. bāla 
vai okerdzeltena. Neviena no šīm sēnēm nav 
ēdama.

Radniecīgas sugas. Krokainā vārpstene
(C. rugosa) aug lapkoku un skujkoku mežos. 
Tā parasti ir vāles veida, krunkaina, augšdaļā 
nedaudz zarota Neēdama. Sekstainās vārp- 
stenes (C. corolloides sin. C. cristata, sk. mazo  
a tt.) augšdaļā ir ķemnriveidā zaroti zari. Uz tās 
bieži kā parazīts aug cita sēne, tādēļ tā krāsojas 
pelēka. Nosacīti ēdama.

P elēkā v ā rp s te n e
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Čemurainā čem urene
Dendropolyporu$ umbellatus

Liela sēne, kuru var pazīt pēc sazarotā celma 
ar daudzām cepurītēm .
Augļķermenis r līdz 25 cm augsts un 50 cm 
plats, pusapaļš, sastāv no daudzām plakanānrt 

cepurītēm. No resna, 
gaļīga, bāla celma at
zarojas daudzi aptuve
ni pirksta resnuma zari, 
kuru galos ir 1-5 cm 
platas, pelēkbrūnas, 
smalki zvīņainas ce
purītes (sk. mazo ott.). 
Stobriņu slānis plāns, 

porains. Mīkstums ir mīksts, gandrīz bez smar 
žas, ar maigu garšu,
Nozīme pārtikā. Ēdama, bet parasti visu augļ
ķermeni ātri pārņem kāpuri un citi sīki dzīvnieki, 
kuri to noēd līdz “skeletam', tāpēc sēne kļūst ļoti 
trausla.

I I

Sastopamība. Lapkoku mežos, ipaši zem ozo
liem un dižskābaržiem, uz zemes, visbiežāk -  kri
tušajās lapās.
Svarīgi zināt! Čemurainā čemurene izraisa kok
snes bojāšanos jeb balto trupi. Tā zem zemes 
veido cietus, ar melnu mizu klātus daudzgadīgus! 
mīcēlija veidojumus, ko sauc par sklerocījiem. 
Tie saaug kopā ar saimniekkoka saknēm, tādēļ 
čemureni gadiem ilgi var novērot vienā un tajā 
pašā vietā. 5ī skaistā sēne savā ģintī ir vienīgā, 
tomēr daudzi zinātnieki to iedala čemureņu 
(Grifola) ģintī, kurai raksturīgas lielas, dakstiņvei- 
dā cita virs citas novietotas platas vēdekļveida 
cepurītes. Bieži sēni pieskaita arī pie kātiņpiepju 
(Polyporus) ģints, kuras pārstāvju augļķermenim 
parasti ir viens nezarots kātiņš.

K rokainā kazbārde Tl
Sporassisaispa

Liela, sārti brūna, sūklim  līdzīga sēne, kura 
lab i pamanāma p ie lie lu  priežu pamatnes.
Augļķermenis ir līdz 20 cm augsts un 40 cm 
plats, līdzīgs lielam sūklim (jūras iemītnieks). No 
viena liela, balta, parasti augsnē iegrimuša celma 
atzarojas daudzi zaroti, saplacināti, krokaini, bāli 
sārti vai sarkanbrūni zari ar gludu virsmu. Vecām 
sēnēm zaru gali kļūst brūni. Mīkstums elastigs, 
vaskaini spīdīgs, krēmkrāsas, ar patīkamu smaržu, 
maigu vai mazliet sīvu garšu.
Nozīme pārtikā. Laba ēdamā sēne, tomēr sīkie 
zari ir pilni ar sīkiem dzivniekiem, smiltīm un sku
jām, no kuriem grūti atbrīvoties.
Sastopamība. Aug zem vecākām priedēm gan 
līdzenumos, gan kalnu apgabalos. Kazbārde ir 
sakņu parazīts. Var daudzus gadus augt vienā 
vietā.

Svarīgi zināt! Kazbāržu (Sparassis) ģinti ir tikai I
2 sugas, abām ir viļņainas, plakanas zaru da ivas,I 
kas izaug no viena celma. Himenofors a ttis tā s ļ 
plakano zaru apakšpusē. Abas sugas ir sakņu p a -1  
razīti un izraisa koksnes brūno trupi. Sp.m. balta. I

Radniecīga suga.
Platdaivu kazbārde
(S. brevipes sin. S.la- 
minosa, S. nemedī] 
atšķiras ar viļņainiem 
lapveida zariem, aug 
pie lapkokiem un 
skjikokieiii. Ēdama. §
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_________________ Kalnu apgabalu skujkoku
mežos atrodama korallene R. lorgentii. kurai 
ir spilgtāk oranždzelteni zari, kas augšdaļā ir 
citrondzeltenā krāsā. Ož pēc gumijas riepām. 
S. obtusissimo ir ļoti līdzīga zeltainajai koralle- 
nei [R. aurea). Abas ir nosaciti ēdamas.

Radniecīgas sugas.

____________ Lipīgā zaraine [Calocera visco-
sa, sk. mozo ottēlu) pieder pie recekleņu dzim
tas un no korallenēm atšķiras ar recekļainu, 
sīkstu struktūru un mitrumā lipīgiem zariem. 
Nosaciti ēdama.

Līdzīga suga.

1 160 Sēnes bez lap iņām  

Dzeltenā korallene
Romoria flava

Blīva korallene ar dze lten iem  zariem, kas 
atzarojas no bāla celma un aug zem d iž 
skābaržiem.
Augļķermenis ir līdz 25 cm augsts un 28 cm 
plats, koraļļveida, jauns ir līdzīgs ziedkāpostam. 
No resna, bāla, augšdaļā dzeltena celma aug iz
locīti, diezgan cieši, vairākkārt zaroti zari ar vai
rākkārt zarotiem atzariem, kuriem ir noapaļotas 
vai smailas galotnes. Zari ir bāli dzelteni, gaiši 
dzelteni, zaļgandzelteni vai citrondzelteni, bet 
vecām sēnēm pamazām izbālē un kļūst okerdzel- 
.teni vai brūngani. Mīkstums mitrumā stingrs, ar 
marmoram līdzīgu rakstu, sausumā trausls, bāls, 
ar skābenu vai rutku smaržu un maigu garšu, 
zaros rūgts.
Nozīme pārtikā. Jaunas sēnes ir ēdamas. 
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku mežos, 
īpaši zem dižskābaržiem kaļķainā augsnē augst
kalnu un kalnu apgabalos.

Stāvā kora llene H
Ramaria stricto

Raksturīgas pazīmes ir gari, stāvi okerkrāsas 
zari; aug uz koksnes.
Augļķermenis ir līdz 10 cm augsts un 10 cm 
plats. Celms neliels, vairāk kātiņam līdzīgs, zari 
gari un stāvi, ar paralēlu zarojumu un vienkārt vai 
vairākkārt zarotām galotnēm; augšdaļā dzeltens, 
bet vecām sēnēm kļūst viendabīgi okerbrūns.
Iespiedumu vietās krāsojas netīri sarkanbrūns.
Pie pamata saaudzis ar substrātu ar resniem, bal
tiem micēlija pavedieniem. Mīkstums elastīgs, 
sīksts, gaišā okerkrāsā; ar skābenu vai vāju anīsa 
smaržu; garša rūgta. Nozīme pārtikā, ieēdama.
Sastopamība. Uz trūdošas lapkoku koksnes pie 
celmiem, retāk uz priežu koksnes.
Svarīgi zināt! Koralleņu (Ramario) ģinti ir60 su
gas ar koraļļveidā zarotiem, bāli dzelteniem, 
spilgti dzelteniem, okerkrāsas, sārtiem, violetiem 
vai zaļganiem augļķermeņiem. Daudzas koralle- 
nes izskatās ļoti līdzīgas un nav nosakāmas bez 
mikroskopa palīdzības. Daudzas sugas ir neēda
mas vai vāji indīgas.

Radniecīga suga. grocilis ir mazāka, jaunas 
sēnes ir baltas, vecas -  krēmkrāsā vai okerkrāsā; 
ļoti smalki zarota, ar patīkamu anīsa smaržu 
un aug lielās grupās sūnainos skujkoku mežos. 
Neēdama.

Smirdošā kārpsēne (īhele- 
photo palmota. sk. mazo art.), kas ož pēc puvu
šiem kāpostiem, aug mitros skujkoku mežos. 
Neēdama.
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Samtainā onn ija
Onrtia tomentosa

Viengadīga sēne ar brūnu cepurīti, kas bieži 
saaug kopā ar augu daļām un sīkiem zari
ņiem , tāpēc ir  g rū ti atdalām a no substrāta. 
Augļķerm enis ir sadalīts cepurītē un kātiņā. 
Bieži ir vairākas kopā saaugušas cepurītes. Atse
višķa cepurīte ir līdz 10 cm plata, apaļa vai ovā
la, bedraini viļņaina, neizteikti joslaina, klāta ar 
rūsas brūnu, tūbainu slāni. Mala jaunām sēnēm 
lēzeni noapaļota, vecākām -  vairāk vai mazāk 
asi stūraina, gaišākā krāsā. Stobriņu atveres gar 
kātiņu nolaidenas, krasi norobežotas, vienmērīgi 
stūrainas vai ieapaļas, gaiši pelēkas, vecām sē
nēm pelēkbrūnas vai rūsas brūnas. Kātiņš ir līdz 
5 cm garš un 2 cm resns, īss, konusveida, centrāls 
vai ekscentrisks, krunkains, smalki tūbains, tumši 
brūns. Mīkstums divslāņains, korķains, ļoti sīksts, 
dzeltenbrūns, vecām sēnēm rūsas brūns. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Skujkoku mežos nobirušās sku
jās. Parazitē uz dzīvu koku saknēm. Sastopama

X

kalnos virs 400 m augstuma. Vietām bieži izraisa 
balto trupi.
Svarīgi zināt! Daži autori onniju '{O nn ia) ģinti, 
kurā ir tikai 3 sugas, pieskaita pie spulgpiepēm 
(,Inonotus, sk. zemāk).

Divgadīgā sausene (Coltri- 
cia perennis) no samtainās onnijas atšķiras ar 
plānu, izteikti gredzeniski joslainu cepurīti un 
saprofītisku dzīvesveidu.

A tt. pa labi. Jauno, svaiga sēne dažreiz izdala sarkan
brūna, udeņoina Šķidruma pilienus.
A tt. apakšā. Pieauguši eksemplāri.

Līdzīga suga.

D riādu spu lgp iepe H
Inonotus dryoaeus

Raksturīgas pazīmes: sam taini, b rūn i au g ļ
ķerm eņi uz koku s tum briem . Izžuvis m īk
stum s ir šķiedrains, dze ltenbrūns vai sar
kanbrūns.
Augļķermenis ir līdz 40 cm plats, jaunām sēnēm 
bumbuļveida, vecām -  plata vēdekļa veidā; virs
ma bedraina, smalki tūbaina, vecām sēnēm kaila, 
gaiši oranžbrūna, vēlāk sarkanbrūna; malas josla 
lēzeni noapaļota, dzeltenīga, jaunās pieauguma 
kārtas sarkanbrūnas, klātas ardzintarkrāsas pilie
niem. Stobriņu atveres ļoti ciešas, ieapaļas, bāli 
pelēkas, ar sudrabainu spīdumu, vecām sēnēm 
brūnganas. Stobriņ i 1-2 cm resni, sarkanbrūni, 
attīstās diezgan vēlu. Mīkstums biezs, sīksts, ne
izteikti joslains, sulīgs, vecām sēnēm kļūst ciets 
un šķiedraini korķains, rūsas brūnā krāsā.
Nozīme pārtikā. Neēdama §
Sastopamība. Parazīts uz lapkokiem, parasti 
ozoliem.
Svarīgi zināt! Spulgpiepju (Inonotus) ģinti ir 
aptuveni 14 sugas. Parasti sēnes ir plata vēdekļa

veidā, mazas, vidējas vai lielas, viengadīgas, kailas 
vai mataini tūbainas, dzeltenīgas vai gaiši līdz 
tumši brūnas. Stobriņu atveres parasti sīkas, re
tāk platas, parasti ar sudrabainu spīdumu. Izraisa 
balto trupi. Sp.m. krēmkrāsas, dzeltenbrūna vai 
rūsas brūna. /

_______________Ozolu spulgpiepe (/. dryo-
philus) ari aug uz ozoliem. Tās mīkstums savie
nošanās vietā ar substrātu ir klāts ar lieliem, 
marmorveida struktūru veidojošiem bāla mi
cē ija pavedieniem Neēdama.

Ūdeņainus dzintorkrāsas šķidruma pilienus var redzēt 
tikai uz svaigiem augļķermeņiem.

Radniecīga suga.

S a m ta in ā  o n n ija .  A ttē lā  redzam s jauns aug ļķerm en is.

D riā d u  s p u lg p ie p e
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Parastā p lakanp iepe H
Ganoderma lipsiense sin. G. applonotum

Cepurīte vecām sēnēm bieži klāta ar rūsas 
brūnu sporu masu.
Augļķermenis ir līdz 40 cm plats, pusloka vai 
vēdekļa veida, ar plānu “garozu', viļņaini bed
rains, gaiši brūns vai kanēļbrūns, vecām sēnēm 
melnē, trausls, jaunā pieauguma kārta balta. 
Apakšpuse bieži klāta ar kukaiņu radītām čie- 
kurveida pangām. Stobriņu atveres šauras, 
ieapaļas, bālas, iespiedumu vietās brūnējošas; 
stobriņi daudzgadīgiem augļķermeņiem vairā
kos slāņos. Nozīme pārtikā. Neēdama. 
Sastopamība. Aug uz lapkoku koksnes, retāk uz 
skujkoku koksnes.

Lakas p lakanpiepe X
Gonoderma lucidum

Sēne ar garu kā tiņu  un spīdīgu, it  kā no la 
kotu virsm u.
Augļķermenis ir viengadīgs; parasti ar garu kā
tiņu un spidigu, it kā nolakotu 'garozu*. Cepurīte 
ovāla vai nierveida, viļņaini bedraina, sarkanbrū
na, mala bieži dzeltenbrūna. Stobriņu atveres 
smalkas, bālas; stobriņi plān , Kātiņš parasti no
vietots cepurītes malā, tumši sarkanbrūns. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. 3arasti uz ozolu saknērr Svarīgi 
zināt! Plakanpiepju (Ganoderma) ģintī ir ap
tuveni 8 sugas. To cepurite klāta ar plānu, lakai 
līdzīgu cietu 'garozas' slāni. Izraisa balto trupi.

Brūnā bērzup iepe H
Piproporus betulinus

Aug uz trupoš iem  koku stum briem . 
Augļķermenis ir viengadīgs; pusloka vai nier
veida, galvenokārt gaļīgs, savienojuma vietā ar 
substrātu veido pauguru, bāli pelēkbrūns, ve
cām sēnēm brūns, kails, ar noapaļotu malu, bie
ži saplaisājis. Stobriņu atveres smalkas, baltas; 
stobriņi ļoti isi, balt:. Mīkstums mīksts, sulīgs, 
vecām sēnēm sīksts, balts; garša rūgta. Nozīme 
pārtikā. Jaunas sēnes ir nosacīti ēdamas. Sasto-

Parastā sērpiepe (tl)
Laetiporus sulphureus

Labi pamanāmas sp ilg ti oranždzeltenas ce
purītes, kas dakstiņveidā pārklā j cita c itu. 
Augļķermeņi ir viengadīgi; plakan, vēdekļvei
da, bieži dakstiņveidā vairākos slāņos pārklāj cits 
citu. Pie pamata saauguši kopā, sēra dzelteni 
vai oranži. Stobriņu atveres smalkas, koši dzel
tenas; stobriņi isi, dzelteni. Mīkstums mīksts, 
sulīgs, vecām sēnēm sauss, drupans un trausls; 
dzeltens; ar patīkamu smaržu un maigu (vecām 
sēnēm -  rūgtu) garšu. Nozīme pārtikā. Nosacīti 
ēdama, svaigā veidā indīga. Sastopamība. Pa
razīts uz lapkokiem. Izraisa brūno trupi.

īstā posaspiepe H
Fomes fomentarius

Katrā augšanas periodā izaug jauna, v iļ
ņaina josla.
Augļķermenis ir daudzgadigs; biezs, polster- 
veida, gaiši brūns, vecām sēnēm pelēks, jaunā 
pieauguma kārta bāla. Stobriņu atveres smal
kas, bāli pelēkas, iespiedumu vietās ar tumšā
kiem plankumiem, vecām sēnēm -  brūnganas; 
stobriņi vairākos slāņos. Mīkstums korķveida, 
sīksts, šķiedrains, brūngans. Nozīme pārtikā. 
Neēdama. Sastopamiba. Aug uz lapkoku, 
bieži -  dižskābaržu koksnes; izraisa balto trupi.

Parastā cietp iepe IPhellinus 
igniarius) ar cietu 'garozas' slāni. Neēdama.

Egļu sakņupiepe H
Her erobosidion annosum

Šī sēne bieži irapaugusi ara ļģēm  un sūnām. 
Augļķerm enis ir daudzgadīgs; pusloka vai 
vēdekļa veida, sāniski pie substrāta pieaudzis,
viļņains, biezs, kails vai tūbains, ar gredzeniskām 
joslām, sarkans vai pelēkbrūns, jaunā pieaugu
ma kārta ir uzbiezināta, balta. Stobriņu atveres 
smalkas, baltas; stobriņi slāņaini, koksnes krāsā, 
bieži pie substrāta nolaideni. Mīkstums sīksts, 
vecām sēnēm ciets, bāls. Nozīme pārtikā. Ne
ēdama. Sastopamība. Parazīts un saprofīts uz 
skujkoku, retāk lapkoku koksnes; parasti uz egļu 
saknēm. Izraisa balto trupi.

pamība. Uz bērziem; izraisa brūno trupi.
Ozolu bērzupiepe (P. qu- 

ercinvs) aug tikai uz ozoliem, sastopama reti. 
Neēdama.

Radniecīga suga.
Līdziga suga.
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Pelēkā dūm aine X
Sjerkandera adusta

Augļķerm enis vecām sēnēm v ie tām  melnē. 
Augļķermenis ir plakans vai pusloka veida {sk. 
mazo att. zemāk), plāns, mazliet tūbains, brūn
gans, ar baltu malu. Stobriņu atveres smalkas, 
dūmu jeb pelnu pelēkas, pieskaroties melnē; 
stobriņi ļoti īsi, pelēki.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Aug uz lapkoku, retāk -  skujkoku 
koksnes, izraisa balto trupi.

Raibā ta u riņ p ie p e  X
Trametes versicolor

Plakanas pusloka veida sēnes ar josla inu 
krāsojum u.
Augļķermenis ir plakans, pusloka veida; ciets, 
ādains, sīksts, viļņains, ar joslām vairākās krāsās 
{sk. mozo atr. zemāk). Mala asa, jaunām sēnēm 
balta, smalki plūksnaina, vecām -  kaila. Stobri
ņu atveres smalkas, baltas vai krēmdzeltenas; 
stobriņi īsi, bail Nozīme pārtikā. Neēdama. 
Sastopamība. Aug uz trupējošas lapkoku, re
tā k -  skujkoku koksnes un izraisa balto trupi. 
Svarigi zināt! Tauriņpiepju (īrametes) ģinti ir 
12 sugas. Viengadīgas vai daudzgadīgas sēnes 
ar gludu vai matainu cepurīti, kas bieži ir joslai
na, ar porainu, bālu apakšpusi.

Gaišajai dūmainei (8. fu-
mosa) ir pelēkdzeltenas stobriņu atveres un 
stobriņi.Tā parasti aug uz ievainotiem vītoliem, 
apsēm un kļavām vai to koksnes. Neēdama.

Radniecīga suga.

Parastā apm alp iepe X
Fomitopsis pinicola

Šī piepe ļo ti bieži atrodam a uz dižskābar
žiem, bērziem  un alkšņiem.
Augļķermenis ir daudzgadīgs, līdz 40 cm plats, 
polstera vai pusloka veida. Virspuse bedraina, 
krunkaina, ar cietu 'garozu" lipīga, spīdīga, ar 
joslām vairākās krāsās. Jauns -  oranždzeltens vai 
sarkanbrūns,.bieži klāts ar šķidruma pilieniņiem, 
jaunā pieauguma kārta bāli dzeltena, vecām sē
nēm -  ar pelēcīgi melnu 'garozu'. Stobriņu 
atveres šauras, ieapaļas, bāli dzeltenas; stobriņi 
izteikti slāņaini. Mīkstums korķains, sīksts, neiz
teikti joslains; ar garšvielu smaržu.
Nozīme pārtikā. Neēdama. Sastopamība. Aug 
uz dzīvas un trupošas lapkoku un skujkoku, pie
mēram, egļu, koksnes. Izraisa brūno trupi.

____________ Vecas, pelēkas sēnes ir dažreiz
grūti atšķirt no īstās posaspiepes {sk. 164. !pp 
Atšķirt var dedzinot, jo  apmalpiepes ‘garoza” 
kūst, bet posaspiepes -  deg ar liesmu.

Līdzīga suga.

Korķainā ozo lp iepe X
Daedalea quercina

Raksturīga pazīme ir lab irin tve ida  him eno- 
fors cepurītes apakšpusē.
Augļķermenis ir viengadīgs vai daudzgadīgs, 
līdz 40 cm plats, pusapaļš vai gandrīz pusloka 
veida. Piestiprinājuma vieta pie koka augšpusē 
bedraina, krunkaina, viļņaina, ar gredzeniskām 
joslām, gaiši brūna, veižām sēnēm pelēkbrūna. 
Jaunā pieauguma mala asa, bāla. Apakšpuse 
bālā bēškrāsā, līdzīga labirintam. Mīkstums kor
ķains, siksts, gaiši brūns, vāji joslains.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Aug uz trupējošas lapkpku 
koksnes, visbiežāk uz ozoliem un ēdamajām 
kastaņām kā saprofīts vai brūču parazīts. Izraisa 
brūno trupi.

________________Mazākajai parastajai labi-
rintpiepei [Daedoleopsis confragoso) ir garāki 
stobriņi, kas atgādina lapiņas. Parasti aug uz 
vitoliem. alkšņiem un dižskābaržiem. Izraisa 
balto trupi. Neēdama.

Radniecīga suga.
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Jūdu ausaine T1
Hirneola auricula-judae

Raksturīgas pazīmes: augļķerm eņu forma, 
recekļveida konsistence, augšanas vieta. 
Augļķerm enim  ir gliemeža, auss vai bļodas 
veids; tas ir izcilņains, savērpies, smalki apsar
mots, sarkans vai olīvbrūns, vecām sēnēm bieži 
ar violetpelēku apsarmi. Himenofors (iekšpu
sē) gluds, spīdīgs, bieži nedaudz dzīslains. Mīk
stums mīksts, recekļveida, bieži kāpuru izalots. 
Nozīme pārtikā. Ēdama. Sastopamība. Aug 

. uz melnā plūškoka, retāk uz citiem lapkokiem 
visu gadu. Svarīgi zināt! Jūdu ausaine kādreiz 

utika iedalīta ausaiņu (Auricularia) ģintī, tagad -  
Hirneola ģintī.

Adatreceklene (II)
Pseudohydnum gelatinosum

Bieži v ienuv ie t izaug ba lti un b rūn i aug ļ
ķerm eņi.
Augļķermenis ir recekļains, tam ir gliemeža, 
pusloka vai mēles veids; smalki graudains, sam
tains, matēts, pienbalts vai ar brūnu vai violetu 
nokrāsu. H imenofors biezi klāts ar 2-4 mm 
garām, baltām, smailām adatiņām. Mīkstums 
recekļains, ļengans, ūdeņains.
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama. 
Sastopamība. Parasti aug ceros uz trūdošas, 
mitras skujkoku koksnes kā saprofīts.
Svarīgi zināt! Vācieši šo sēni sauc ari par ledus 
sēni.

Rumpuču skrim slene (II)
īremiscus helvelloides

Laškrāsas sēne, kas aug ga lvenokārt zāla i
nās ceļmalās kalnu ra jonu mežos. 
Augļķermenis ir recekļains, sīksts vai skrimš- 
ļains, tam ir turzas vai taures veids; vienpusēji 
iešķelts, pie pamata kātiņveidā sašaurināts; 
gluds, mitrumā spīdīgs, sausumā matēts; oranž
sarkans. Mala ieritināta uz leju. H imenofors 
matēts, smalki samtains, mazliet gaišākā krāsā. 
Mīkstums mīksts, recekļains; garša atvēsinoša, 
nedaudz savelkoša.
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama. 
Sastopamība. Uz trūdošas, trupošas un augsnē 
apraktas koksnes kaļķainā vietā.

Tum šbrūnā receklene H
Tremella foliacea

Platai lapai līdzīga recekleņu sēne, kas pa
rādās m itrā  laikā.
Augļķermeņi aug cieši blakus vai ceros. Tie ir 
lapveida, viļņaini izlocīti, mitrumā ļoti slideni un 
spīdīgi, sausuma gludi, dzeltenbrūni vai kanēļ- 
brūni. Mīkstums recekļains, mīksts, ļengans. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. Sastopamība. Aug 
uz trupējošas lapkoku koksnes un zariem, retāk 
uz skujkoku koksnes kā saprofīts.

Jūdu ausaine (s(c. augstāk).

Dzeltenā receklene X
Tremeila mesenterico

Dzeltena recekļveida sēne, kas īpaši labi 
aug m itrā  laikā.
Augļķermenis ar izcilņainām ielocēm vai sma- 
dzeņveidā krokains, reizēm arī polsterveida, 
mitrumā ļoti slidens, spīdīgs, sausumā matēts, 
dzeltens vai oranždzeltens. Augļķermeņi aug 
cieši kopā cits pie cita. Mīkstums 'ecekļains. 
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Saprofīts uz trupējošas, mitras 
lapkoku koksnes un zariem. Svarīgi zināt! Re
cekleņu (Tremella) ģinti ir 8 sugas, kurām mitru
mā ir recekļaina konsistence, bet kuras sausumā 
izžūst un kļūst sīkstas. Izraisa balto trupi.

Dziedzerainā eksīdija H
Exidia glonduloso

Recekļaina sēne, kas sausumā ir  līdzīga 
darvas plankum am .
Augļķermenis ir līdzīgs smadzenēm -  ar kroko
tām daivām, izliekts, bieži izplūdis un plakans. 
Himenofors ar dziedzerveida kārpiņām, mitru
mā spidigs, sažūstot kļūst līdzīgs plakanai pelēk- 
brūnai vai melnai garozai. Mīkstums recekļains. 
Nozīme pārtikā. Neēdama. Sastopamība. Aug 
kā saprofīts uz lapkoku, retāk -  skujkoku koksnes,

Nošķeltā eksīdija (E trun -
cata).

Līdzīga suga. Radniecīga suga.

Ausaines un receklenes 169
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Arhera tīk lene  H
Clothrus archeri

Ziedam līdzīga sēne ar maitas smaku. Tā 
neciešami sm ird jau tū da ļ pēc atvēršanās. 
Augļķermenis attīstās no 'olas" līdzīgi kā ze
mestauki. Vēlāk "ola* pārplīst un no tās izaug 
4 -6  zvaigžņveidā izkārtoti taustekļiem līdzīgi 
oranžsarkani zari. Tie ir poraini, trausli un klā
ti ar olīvbrūnu, pēc maitas smirdošu gļotainu 
slāni, kurā veidojas sporas. 5o slāni tāpat kā ze- 
mestaukiem apēd kukaiņi, kas tādējādi izplata 
sporas.
Nozime pārtikā. Neēdama 
Sastopamība. Aug siltajos apgabalos gan 
mežā, gan ārpus tā.
Svarīgi zināt! 5īs ziedam līdzīgās sēnes dzim
tene ir Austrālija. Eiropā tā ir ievazāta un pirmo 
reizi konstatēta Vogēzu kalnos Francijā, no turie
nes izplatījusies pa visu Eiropu.
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Parastie zem estauki X
Phollus impudicus

Sēne ar maitas smaku, kas p iev ilina  mušas, 
kuras p iln ībā apēd g ļo ta ino  auglīgo zaļga
no slāni, kas klāj cepurīti.
Cepurīte ir lidz 5 cm plata, zvanveida, ar cauru 
vidu un brīvu malu, klāta ar olīvzaļu, smirdīgu 
auglīgo masu (glebu). Zem tās atrodas balta, 
šūnaina, lāčpurna cepurītei līdzīga struktūra 
(sfcī74. Ipp.). Kātiņš ir līdz 20 cm augsts, balts, 
dobs, pie pamata ietverts recekļveida “olā”, ar 
baltu apvalku.
Nozīme pārtikā. Neēdama. Lieto tautas me
dicīnā.
Sastopamība. Ar humusu bagātos skujkoku un 
lapkoku mežos.

Hadriana zemestaukiem
(P. badrioni) sākumā ir baltas, vēlāk -  sārtas vai 
ceriņkrāsas'olas’. Neēdama.

Radniecīga suga.

Sarkanā tīk lene
Clathrus ruber

Augļķerm eņa tīk lve ida  s truktūra  ir iespai
dīga un padara sēni neatkārto jam u. Kad 
kuka iņ i noēduši g ļo ta in o  slāni, tā strau ji 
sabrūk.
Augļķerm enis ir līdz 15 cm plats, attīstās no 
augsnē iegrimušas, recekļainas 'olas', kas vēlāk 
pārplīst un no kā izaug veidojums, līdzīgs lod
veida tīklam ar lielām acīm. Tīklojums ir porains, 
trausls, ārpusē bāli oranžsarkans, iekšpusē spilgti 
sarkans, klāts ar olīvbrūnu, pēc maitas smirdošu, 
sīkstu, gļotainu slāni jeb glebu. Gļotās ir sēnes 
sporas.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Mežos un ārpus tiem augošs sa- 
profīts, kas visbiežāk atrodams siltajos apgabalos, 
īpaši -  uz dienvidiem no Alpiem.

X

Svarīgi zināt! Tīkleņu (Clathrus) ģintī Eiropā ir 
tikai 2 sugas, turklāt Arhera tīklene tiek iedalīta 
Anthurus ģintī. To augļķermenis attīstās elastīgā 
vispārējā plīvurā. Tāpat kā parastajiem zemes
taukiem un Arhera tīklenei glebu apēd kukaiņi. 
Bezmugurkaulnieki, īpaši mušas, šādā veidā no
drošina sēnes vairošanos un izplatīšanos.
Smalkās sēnes likiveida sttôktùra attīstības sakumā 
ir pasiēpta apvalkā, un vācieti Jo veidojumu sauc par 
‘ragonuoiu’.
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Bum bieru pūpēd is T1 Kārpainais pūpēdis
Lycoperdon pyriforme

Raksturīgas pazīmes ir bum biera form a, 
smalki graudaina virsm a un tumšs vidus.

Augļķerm enis balts, 
vecām sēnēm brūn
gans, pie pamata ar res
niem, baltiem mīcēlija 
pavedieniem (sk. mozo 
art.). Gleba ir mīksta, 

balta, nobriedušām sēnēm olīvbrūngana un 
i  strauji pārvēršas pulverim līdzīgā masā ar nepa

tīkamu smaku. Nozīme pārtikā. Ēdams, kamēr 
ļ  balts. Sastopamība. Aug uz lapkoku un skuj- 
' koku koksnes stumbriem un koksnes šķeldas.

Lycoperdon perlatum

Sēne ir līdzīga o trād i apgāzta i resnvēde
rainai pudelei.
Augļķermenis ir otrādi apgāztas pudeles for
mas, augšdaļā klāts ar sīkām, noslaukāmām 
kārpiņām, balts, vecām sēnēm pelēkbrūns, ar 
tīklveida rakstu. Gleba mīksta, jaunām sēnēm 
balta, vecākām tā pārvēršas brūnā pulverī ar 
patīkamu smaržu.
Nozīme pārtikā. Ēdams, kamēr iekšējais saturs 
ir balts. Sastopamība. Aug lapkoku un skujkoku 
mežos. Svarīgi zināt! Pūpēžu [Lycoperdon) ģin
tī ir 20 sugas. Tiem sporas veidojas augļķermeņa 
augšdaļā, bet kātiņa daļa ir sterila.

Parastais c ie tpūpēd is  A
Scleroderma citrinum

Jaunām sēnēm gleba šķērsgriezumā ir 
gandrīz balta, vecām -  m eln i v io le ta . 
Augļķermenis bumbuļveida, pamatnē sašauri
nāts un veido kātiņu, saplaisājis laukumos, rupji 
zvīņains, citrondzeltens, vecām sēnēm brūn
gans, ar biezu mizu. Gleba balta, ar violetu no
krāsu, vēlāk melni violeta, ar smalku, marmoram 
līdzīgu rakstu. Vecām sēnēm gleba pārvēršas 
pulverveida masā. Nozīme pārtikā. Vāji indīgs. 
Sastopamība. Šī mikorizas sēne visbiežāk aug 
zem bērziem un priedēm skābā, smilšainā aug
snē. Svarīgi zināt! Cietpūpēžu (Sclerodermo) 
ģintī ir 10 bumbuļveida sugas.

M ilzu apa ļpūpēd is Ifl
\ Langermanma gigantea

Šis sēņu valsts m ilzis izaug līdz 1 m liels un 
līdz 25 kg smags.
Augļķermenis ir gandrīz lodveida, bāls, vecām 
sēnēm dzeltenbrūns. Gleba balta, vēlāk olīvbrū- 

na, pārvēršas pulverveida 
masā.
Nozime pārtikā. Ēdams. 
Sastopamība. Aug gai
šos mežos un pļavās.

Līdzīga suga. | Parastais zaķpūpēdis (C aka- 
t ia  utrim frnis, ik . m azo art.) aug sausās vietās; 
jauns ir ēdams

Sarkanbrūnā K
zemeszvaigzne Geantum rufeicens

Ārējais apvalks zvaigžņveidā atveras, iz lie 
cas uz le ju un atsedz iekšējo, ādainā apva l
kā ie tve rto  lo d īti, kas satur sporas. 
Augļķermenis ir līdz 10 cm diametrā, ārpusē 
gaļīgs, iekšpusē sārti brūns.

Nozīme pārtikā. Neēdama 
tāpat kā citas zemeszvaig
znes.
Sastopamība. Parasti skuj
koku mežos.

Radniecīga suga.ļSkropstaina zemeszvaig
zne (G. sessile, sk. m azoo tt.) if mazāko Neēdama.

Ežu pūpēdis
Lycoperdon echinoturr,

K

Nobriedušam pūpēdim  adatiņas nokrīt un 
k ļūst redzams tīk lve ida  zīmējums. 
Augļķermenis lodveida, gaiši brūns, klāts ar 
5 mm garām piramīdveida kopā savienotām 
adatiņām. Gleba balta, briedumā pārvēršas 
tumši brūnā pulverveida masā.
Nozīme pārtikā. Neēdams Sastopamība. Aug 
lapkoku mežos kaļķainā augsnē.

Radniecīga suga. Brūnais pūpēdis ((.. um - 
brinum) ir klāts ar isām adatiņām un aug zem 
eglēm skābā augsnē Neēdams.
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Parastais lāčpurns f!
Morchello esculemo

O kerdzeltena sēne ar šūnainu s truk tū ru . 
Kroku šķautnes bieži ar rūsganiem p lan
kum iem .

Augļķerm enis sadalīts 
cepurītē un kātiņā, līdz 
20 cm augsts Cepurīte 
ieapaļa vai ovāla, ar gare
nisku un šķērsenisku kro
ku tīklu, kas veido neregu- 

: lārus šūnveida iedobumus; okerdzeltena, kroku 
. šķautnes bieži ar rūsganiem plankumiem. Kā- 
j  tiņš balts, apakšdaļā bieži uzpūties, mazliet krun

kains, lipīgs, iekšpusē dobs. Mīkstums trausls. 
Nozīme pārtikā. Ēdams. Sastopamība. Bieži aug 
zem ošiem, palieņu mežos un zālainās vietās.

Radniecīga suga. Parastajam lāčpurnam ir 
vairākas varietātes. M. escuienta var. umbrina 
(sk. mozoatt.) parasti ir mazāks, tumši sarkan
brūnā krāsā, ar gaišākām kroku šķautnēm. 
Ēdams.

Smailais lāčpurns fl
Morchello conica

Šis lāčpurns v isb iežāk atrodam s puķu- 
do b ju  mizas mulčā.
Augļķermenis ir līdz 35 cm augsts. Cepurītei 
ir smaila konusa veids, ovāla, galotnē smaila vai 
noapaļota, ar garenisku un šķērsenisku kroku 

ļ tīklu; kroku šķautnes tumšākas, apakšā ar kā
tiņu saaugusi, jaunām sēnēm gaiši pelēkbrū- 
na, vecām -  olīvbrūna vai melna. Kātiņš balts, 
lipīgs, apakšā bieži uzpūties un mazliet krun
kains, iekšpusē dobs. Mīkstums trausls, gandrīz 
bez smaržas.
Nozime pārtikā. Ēdams.
Sastopamība. Visbiežāk aug egļu mežos kaļķai
nā augsnē, ceļmalās vai koksnes šķeldā.
Svarīgi zināt! Lāčpurnu (,Morchello) ģintī ir 
5 sugas. Visas pavasara sēnes ar šūnainām ce
purītēm ir ēdamas.

Radniecīga suga.| Zvanu lāčpurnam (M. gi-
gas sin. M. semilibero) cepurīte 'sēž" uz kātiņa 
kā uzpirkstenis. Ēdams.

Parastā b isīte
Gyromitro esculento

Šī sēne atšķiras no lāčpurniem  ar to , ka ce
purīte  ir  krokaina kā smadzeņu virsm a, bet 
nav šūnaina.
Cepurīte ir līdz 15 cm augsta un plata, nevien
mērīgi krokaina, jaunām sēnēm mitra, vaskaini 
spīdīga, gaiši brūna vai sarkanbrūna, vecām 
sēnēm brūnganmelna. Kātiņš ir balts, mazliet 
lipīgs, bieži uzpūties un nedaudz krunkains, dobs. 
Mīkstums trausls, gandrīz bez smaržas.
Nozīme pārtikā. Indīga! īpaši smaga saindēša
nās iespējama, ja to lieto nevārītu. Bisīte satur 
giromitrinu -  ūdenī šķīstošu, gaistošu indīgu sa
vienojumu, kas iedarbojas uz aknām un nierēm. 
Saindēšanās pazīmes parādās 6-12 stundas pēc 
ēšanas. Raksturīga stipra vemšana, vēdera un gal
vassāpes, nogurums, uzbudināmība un krampji. 
Smagākos gadījumos attīstās saindēšanās otrā 
fāze ar aknu un nieru bojājumiem. 
Sastopamība. Galvenokārt smilšainos skujkoku 
mežos zem priedēm.

*

Svarīgi zināt! Bisīšu (Gyromitra) ģinti ir aptuveni 
14 sugas, kam parasti ir krokaina, smadzeņu virs
mai līdzīga cepurīte. Bisīti bieži kļūdaini sauc par 
murķeli. Par nozīmi pārtikā sk. kreisajā pusē.

Radniecīgas sugas.|  Rudens bisītei (G. infula) 
cepurīti veido divas vai vairākas daivas. Virsma 
i viļņaini krokaina. Iespējams, indiga 
Dižā bisīte [G.gigas, sk. mozoatt.) aug lapkoku 
un skujkoku mežos, visbiežāk -  uz trūdošas 
koksnes. Iespējams, indīga. §
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Dzīslainais kauslāčpurns
Disciotis venosa

Raksturīga pazīme Ir dzīslaina, krokās sa
v ilk ta  virsm a un stipra hlora smaka. 
Augļķermenis ir līdz 15 cm plats, jaunām sē
nēm līdzīgs dziļai bļodai, ar ieritinātu malu, ve
cām -  plakans, šķīvjveida, ar nevienmērīgi izlocītu 
viļņainu malu. Himenofors gluds, caurausts ar 
raksturīgu dzislojumu, vidus parasti krokaini dzī
slots,jaunām sēnēm gaiši brūns, ar olīvu nokrāsu, 
vēlāk tumši brūns, vecām sēnēm brūnganmelns. 
Ārpuse saritināta, mazliet lipīga, vaska brūngana, 
sausuma gandrīz balta. Mīkstums trausls; ar asu 
hlora smaku.
Nozīme pārtikā. Ēdams, bet labi jānovāra! 
Sastopamība. Aug galvenokārt palieņu mežos, 
mitrā, mālainā augsnē, zālainās vietās, ceļmalu 
apstādījumos, dārzos zem augļu kokiem un dzīv
žogiem. Pavasara sēne.
Svarīgi zināt! Kauslāčpurnu (Disciotis) ģintī ir
2 sugas.Tie ir tuvu radniecīgi lāčpurniem, bet pēc 
izskata līdzīgi kaussēnēm.

K rokainais rum pucis (tl)
H eM la crispa

Raksturīga rudens sēne, kuru v ieg li var pazīt kātiņu, vēl citām ir seglveida cepurīte un gluds 
pēc krēmkrāsas vai gaiši brūnas, daivainas kātiņš. Neviena no šīm sēnēm nav ēdama, 
cepurītes un nedaudz rievotā kātiņa.
Augļķerm enis ir lidz 15 cm augsts. Cepurīte 
sastāv no vairākām nevienādām nokarenām 
daivām H im enofors gluds, matēts, bālā oker 
krāsā vai pelēkbalts, malās nedaudz brūngans.
Apakšpuse smalki apsarmota, bāla. Kātiņš ar 
dziļām gareniskām krokām, ko savieno šķērs
sienas, bieži savērpts, bāls. Mīkstums trausls, 
īpaši cepurītes daivās; ar neizteiktu smaržu un 
maigu garšu.
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdams, vispirms labi 
jānovāra (sk. bisīte 1/4. Ipp.).
Sastopamība. Lapkoku mežos, parkos un dārzos, 
tomēr visbiežāk zālainās ceļmalās un kritušajās 
lapās.
Svarīgi zināt! Rumpuču (Helvelia) ģinti ir aptu 
veni 30 sugas pelēkā, brūnā vai bāla krāsā. Liela 
formu daudzveidība. Dažām ir šķīvjveida cepurīte 
uz gara kātiņa, citas ir kausveida, ar ļoti īsu, rievotu

Līdz 4 cm lielais kaus
lāčpurns (D. maturescens) ir purpurbrūnā krāsā, 
un Eiropā zināmas tikai nedaudzas tā augšanas 
vietai Neēdams.

Radniecīga suga.

Ū E B E B B E B  Vairoga bisīte (Cyromitra an- 
cilis sin. Discina perlata, sk. mozoatt.) bieži pa
vasarī aug mežos zem eglēm un priedēm uz 
trūdošas koksnes, koku stumbriem un saknēm. 
Iespējams, indīga.

Elastīgais rumpucis
(H. elostica) ir mazāks, ar seglveida cepurīt 
kafijas ar pienu krāsā, ar gludu, baltu kātiņu. 
Nosacīti ēdama sēne.
Tumšais, melngani pelēkais dobais rumpucis 
(H. lacunoso, sk. mazo att.) aug lidzīgās augša
nas vietās Nosacīti ēdams.
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X  Liesmainā d ižspu lga ine  X
Caloscypho fulgens

Austrijas agrene
Sarcoscypha austriaca

Spilg ti sarkanie augļķerm eņi bieži parādās 
jau  p irm s sniega nokušanas.
Augļķermenis ir kausveida vai biodveida, ve
cām sēnēm plakans, bieži ar garu kātiņu. H ime
nofors koši cinobrsarkans, matēts vai spīdīgs. 
Ārpuse bāli sārta, sausumā balta, mazliet pārslai- 
ni graudaina. Nozīme pārtikā. Meēdama. 
Sastopamība. Aug pavasarī uz augsnē gulo
šiem lapkoku, parasti alkšņu, zariem.

Košā agrene (S. coccinea) 
..atšķiras tikai ar ekoloģiju un pēc mikroskopis- 

“̂ k ā m  pazīmēm.

Šī kaussēne ir atrodam a pavasarī sūnainos 
egļu mežos.
Augļķerm enim ir dziļa kausa vai bļodas veids, 
vecām sēnēm tas ir plakans, ar īsu kātiņu. Hime- 
nofors matēts, koši dzeltens vai dzeltenoranžs, 
vecām sēnēm arzaļganiem plankumiem. Ārpu
se bālā okerkrāsā, sausumā netīri bāla, mazliet 
rupji graudaina.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Mitros kalnu skujkoku mežos 
kaļķainā augsnē.
Svarīgi z ināt! Liesmainā dižspulgaine ir vienīgā 
suga savā ģintī.

Radniecīga suga.

V io letā kaussēne X
Peziza moseri sin. P. violacea

Violeta kausveida sēne, kas aug tika i degu
ma vietās skujkoku mežos.
Augļķerm enim  parasti ir dziļa kausa forma; 
gandrīz bez kātiņa. Himenofors r gaišā ceriņ
krāsā, pelēcīgi violets vai violeti brūns, matēts 
vai spīdīgs. Ārpuse gaišāka, mazliet lipīga, mala 
noapaļota, robaina.
Nozīme pārtikā. Neēdama. Sastopamība. Aug
skujkoku mežos deguma vietās Svarīgi zināt! 
Kaussēņu (Peziza) ģintī ir aptuveni 80 sugas 
ar kausveida, dzelteniem, brūnganiem, gandrīz 
melniem vai violetiem augļķermeņiem. Daudzas 
sugas var atšķirt tikai mikroskopiski.

īskāta kaussēne X
Peziza micropus

Šī kaussēne ir ļo ti mainīga un aug arī uz 
dobiem  koku stum briem .
Augļķerm enis jaunām sēnēm līdzīgs dziļai 
bļodai, vecām -  bieži plakans, pie pamata ar 
īsu kātiņu, mala bieži lēzena, robota. Himeno
fors bāls vai okerbrūns. Kausiņa ārpuse gaišāka, 
mazliet lipīga.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Aug uz trūdošas lapkoku koksnes.

Dižskābaržu kaussēne
(P. arvemensis) ir lielāka un aug vasaras sākumā. 
Neēdama.

Radniecīga suga.

Ze lta inā a le irija  Yl
Aleuria aurantia

Kaussēne ar g ludu malu; aug ga lvenokārt 
uz gran tē tiem  ceļiem.
Augļķermenis ir bļodveida, ovāls, izlocīts, bez 
kātiņa, trausls; mala plāna, gluda, nedaudz 
ieplaisājusi. H im enofors dzeltenoranžs vai 
spilgti sarkanoranžs, mitrumā spīdīgs. Ārpuse 
gaišāka, smalki graudaina.
Nozīme pārtikā. Ēdama.
Sastopamība. Aug uz augsnes zālainās vietās. 
Svarīgi zināt! A le iriju  [Aleurio) ģintī ir 4 sugas. 
Atšķirībā no līdzīgas Melastizio ģints to  kausa 
malas nav klātas matiņiem.

O gļu zemeskausiņš X
Geopyxis carbonaria

Kaussēne ar garu kā tiņu  -  līdzīga pokālam 
ar robotu  malu.
Augļķerm enim i dziļa kausa veids; parasti ar 
tievu kātiņu. Himenofors matēts, oranžbrūns 
vai tumši brūns. Mala balta, robaina Ārpuse 
ī dzīgā krāsā. Nozīme pārtikā. Neēdams. 
Sastopamība. Parasti aug skujkoku mežos 
iepriekšējā gada degumu vietās.

Smirdošajam zemes- 
kausiņam (G. foetida) ir pretīga smaka. Tas 
aug oļainās vietās.

Radniecīga suga.

Kaussēnu dz im ta

Z e lta in ā  a le ir i ja O g ļu  ze m e ska us iņš

V io le tā  kaussēne is k ā ta  kaussēne

A u s tr i ja s  a g re n e L ie sm a in ā  d iž s p u lg a in e
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Ēzeļu ausene (T1)
Otidea onotica

Salīdzinoši liela, dzeltena vai dzeltenoran- 
ža ausene, kas parasti aug ceros. 
Augļķermenis ir līdz 10 cm augsts, vienpusēji 
iešķelts, ar ieritinātu malu, pie pamata saritināts, 
ar īsu kātiņu, balti tūbains. Himenofors gluds, 
spilgti dzeltens vai dzeltenoranžs. Ārpuse gaišāka. 
Nozīme pārtikā. Nosacīti ēdama. 
Sastopamība. Silto reģionu lapkoku mežos. 
Latvijā ļoti reta.
Svarīgi zināt! Auseņu (Otidea) ģintī ir aptuveni 

, 10 sugas. Augļķermenis vienpusēji iešķelts, dzel
t e n ā  vai brūnganā krāsā. Daudzas sugas ir grūti 

nosakāmas. Visas ir nosacīti ēdamas

Vainaga sarkosfēra &
Sarcosphaera coronaria

Raksturīga pazīme ir drukns augļķerm enis 
v io le tā  krāsā.
Augļķerm enis jaunām sēnēm ir lodveida, 
noslēgts, vecākām -  vainagveidā saplaisājis, 
vecām -  gandrīz plakans. Himenofors violets 
vai violetbrūns. Ārpuse gaišāka vai bāla, smalki 
tūbaina. Mīkstums vaskaini spīdīgs, trausls. 
Nozīme pārtikā, ndīga {sk. bisīte 174. Ipp.)I 
Sastopamība. Bieži sastopama skuju, retāk 
lapkoku mežos nobirušo skuju slānī kaļķainā 
augsnē.
Svarīgi zināt! Ši ir vienīgā suga ģintī. Agrākais 
nosaukums -S.crossa.

Recekļainā leocija A
Leotia lubrica

Sēne bieži ir in ficēta ar vīrusu, kas to  no 
krāso zaļganm elnā krāsā.
Augļķerm enis ir stingrs, recekļains, sadalīts 
cepurītē un kātiņā. Himenofors nevienmērīgi 
noapaļots, vecākām sēnēm kļūst plakans un 
paugurains, gļotains, smērējošs, dzeltens, zaļ- 
gandzeltens vai olīvbrūns, mala stipri ieritināta 
uz leju. Kātiņš plati pāriet cepuritē, graudaini 
raupjš, dzeltenīgs.
Nozīme pārtikā. Indīga (sk. bisite 174. Ipp.)'. 
Sastopamība. Aug mitrās, zālainās, sūnainās 
vietās nobirušo skuju slānī.

Briežu ks ilārija  K
Xylaria hypoxylon

V iegli pamanāma sēne, kas bieži aug uz 
celm iem lie lā skaitā.

Stroma garena vai za
rota kā brieža ragi (sk. 
mazoott.), saplacinā
ta, sīksta. Virsma kār
paina, raupja, bieži ar 
sporām apbirusi bāli 

pelēcīga, apakšdaļā sterila, melna. Mīkstums 
balts Nozīme pārtikā. Neēdama. Sastopamī
ba. Aug uz lapkoku, retāk -  skujkoku koksnes. 
Svarīgi zināt! Ksilāriju (Xylaria) ģintī ir 7 sugas.

Kara m ilnene H
Cordyceps militaris

Sēne aug uz ta u riņ u  kūniņām  augsnē vai 
trūdošā koksnē.
Augļķermenis ir līdz 5 cm augsts un 0,8 cm 
resns, tam ir šauras mēles vai vāles veids; bez 
kātiņa, bieži saliekts. Himenofors oranždzeltens 
vai ķieģeļsarkans, graudaini raupjš.
Nozīme pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Aug uz tauriņu kūniņām.
Svarīgi zināt! M ilneņu (Cordyceps) ģintī ir 
10 sugas. Visas pārtiek no kukaiņu kāpuriem 
vai parazitē uz citām sēnēm. Čūskmēlīšu m il
nene (C. ophioglossoides} aug uz briežtrifelēm. 
Neēdama.

Zemeņu koksnene H
Hypoxylonfragiforme

Koksnaina (og lei līdzīga), cieta sēne, kas 
iekšpusē un ārpusē ir līdzīgā krāsā.
Stroma līdz 1 cm plata, puslodes veida, ieapaļa, 
ķieģeļsarkana vai sarkanbrūna, vecām sēnēm 
brūna vai melna, kārpaina, raupja.
Nozime pārtikā. Neēdama.
Sastopamība. Aug uz trupējošas, parasti ar 
mizu klātas lapkoku, īpaši-dižskābaržu koksnes. 
Svarīgi zināt! Ksilāriju un koksneņu stromas ir 
klātas ar sīkiem, kārpainiem augļķermeņiem, 
kuros ir neskaitāmi aski ar sporām, kas izdalās 
caur kanālveida atveri.

Kaussēņu, zemesm ēlīšu, m ilneņu  un ks ilā riju  dz im ta  181
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Vasaras tr ife le
Tuber oestivum

Melna, kārpaina sēne, kas t ik a i dažreiz 
nedaudz parādās virs augsnes un ir  g rū ti 
atrodama.
Augļķermenis aptuveni 10 cm liels, nevienmē
rīgi lodveidīgs vai bumbuļveidīgs, biezi klāts ar 
piecstūrainām vai sešstūrainām piramīdveida 
kārpiņām, tumši brūns vai melnbrūns. Himeno- 
fors iekšpusē brūngans, caurausts ar baltu dzīs 
lojumu, kas rada marmorveida struktūru. Smarža 

.jaunām sēnēm vāja, vecām -  spēcīgāka, bieži 
, nepatīkami asa; ir maiga riekstu garša.

Nozīme pārtikā. Ēdama.
Sastopamība. Mikorizas sēne lapkoku mežos sil
tajos reģionos kaļķainā augsnē galvenokārt zem 
ozoliem, dižskābaržiem, skābaržiem un lazdām. 
Aug zem zemes.
Svarīgi zināt! Vasaras trifele ir viena no tām tri 
felēm, kas satopama arī uz ziemeļiem no Alpiem.

I I

Isi pirms sporu nogatavošanās sēnes izplata spē
cīgu smaržu, kas pievilina mežacūkas. Tas izrok 
šīs sēnes, apēd, izvada caur gremošanas traktu 
un tādējādi izplata sēnes sporas. Šīs sēnes, īpaši 
Itālijā, bieži tiekdārgi pārdotas nepieredzējušiem 
pircējiem ka melnās trifeles (£ melanosporutri). 
Šī trifele ārēji ir ļoti līdzīga, bet iekšpusē pilnīgi 
melna ar baltu marmorējumu. Pie tr ife ļu  [Tu- 
ber) ģints pieder apmēram 30 sugas.Tās ir bum- 
buļveidīgas, gan gludas, gan raupji kārpainas, 
gaiši brūnas, brūnas vai melnas, iekšpusē ar la- 
birintveida zīmējumu. Visas ir mikorizas sēnes.

U T T f fE B U r f l l  Baltā tr ife le  (Choiromyces 
meandriformis) pieder pie radniecīgas ģints. 
Tā ir ārpusē gluda, netīrā māla krāsā, iekšpu
sē krēmbalta, ar marmorveida struktūru. Aug 
zem skujkokiem un lapkokiem mālainā augsnē. 
Ēdama.

Ragansviests K
Fuligo septico

Šis dīvainais, dzeltenais veidojum s, kuru ne
var nepamanīt, ir  gļotsēne (sk. S va rīg i z in ā t!) .
Augļķermenis jaunām sēnēm ir gļotaini putains, 
plakans, spilgti dzeltens vai citrondzeltens, malas 
josla izskatās balti šķiedraina; vecām sēnēm spil- 
venveida, stingrs, klāts ar kaļķainu, trauslu, netīri 
baltu vai pelēcīgu apvalku. Sp. m. pulverveida, 
gaiši violetbrūna vai melnbrūna.
Nozīme pārtikā. Neēdams.
Sastopamība. Aug uztrupējošas, mitras lapkoku 
un skujkoku koksnes un kritalām.
Svarīgi zināt! Gļotsēnes (Myxomycetes), pie ku
rām pieder ragansviests, saskaņā ar mūsdienu 
priekšstatiem aptver vairāk nekā 500 sugas. Šie 
organismi veido īpašu atsevišķu sistemātisku 
nodalijumu. Šos gļotainos veidojumus, ko var 
bieži novērot, sauc arī par plazmodijiem. Tie ir 
gļotsēnes vairošanās cikla veģetatīvā stadija. Tā

_____________ Koksnes likogalai [Lycogaia
epidendron, sk. mazo art.) ir sārtas krāsas plaz- 
modiji ar plānu apvalku. Vēlāk tie sacietē un 
kļūst nespodri pelēki. Neēdama.

Līdzīga suga.

ir bezveidīga protoplazmas masa, kas sastāv no 
amēbām līdzīgiem vienšūnas veidojumiem, šī 
masa spēj pārvietoties pa substrātu un pārtiek 
no mikroorganismiem. Brieduma stadijā plazmo- 
dijs sacietē un tajā veidojas sporas.

—  Iekšpusē struktūra  
'  * ir m arm orveida.
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A
ādgalve, sk. tīmeklene 
Agaricus 

abruptibulbus 110 
bitorquis 108 
campestris 108 
essettii 110 
langei 110 

' lanipes 110 
praedoresquamosus 
(sin .Aplacomyces) 108 
silvaticus 110 
urinascens
(sin. A  macrosporus) 110 
vaporarius 110 
xanthoderma 108 

agrene 
Austrijas 178 
košā 178 

aleirija, zeltainā 178 
Aleuria aurantia  178 
alksnene 150 
Amonita 

battare 100 
caesarea 102 
c itrina  104 
crocea 100 
excelsa 106 
franchetii 106 
fulva 100 
mairei 100 
muscoria 102 
pantherina 106 
phalloides 104 
regalis 102 
rubescens 106 
submembranacea 100 
vaginota 100 
verna 104 
virosa 104 

apaļpūpēdis, m ilzu 172
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aplocene 
apvērstā 74 
dzeltenbrūnā 74 
kailā 7 4 ,128 
netīrā 74 

apmalpiepe, parastā 166 
apšubeka 

dzeltenbrūnā 44 
parastā 44 

Arm illaria  
melleo 84 
ostoyae 84 
tabescens 84 

atmatene 
asiņainā 110 
bumbuļkāta 110 
dižsporu 110 
indīgā 108 
lauka 108 
meža 110 
pilsētas 108 

ausaine, jū d u  168 
ausene, ēzeļu 180 
auzene, maija 82

8
baltm ietene 

milzu 84 
rūgtā 84 

baravika 
egļu 38,42 
priežu 40 
vasaras 38,40 

bārkstmale 
brūnvidus 68 
parastā 124 
sinepju 124 

beka 
Fehtnera 36 
karaliskā 36 
Kelē 32

melnējošā 32,40 
nelīdzenā 36 
pārslainā 32,34 
raganu 32,34 
sakņkāta 36 
skaistkāta 36 
velna 34 

bērzlape 
asinssarkanā 140 
baltā 138 
gaišdzeltenā 142 
īskātiņa 144 
mainīgā 142 
mānīgā 144 
melnganā 138 
m entola 138 
okerdzeltenā 140 
olīvu 144 
pelēkā 138 
plankumainā 138 
Romella 144 
siļķu 142 
sīvā 140 
smirdīgā 140 
veselā 142 
violetzaļā 138 
zebiekšu 142 
zeltalhā 142 
zelt^saru 142 
z ilza ļi 138 

bērzlapene 
ametista 70 
sārtā 70 

bērzubeka 
parastā 42 
pelēkbrūnā 42 

bērzupiepe 
brūnā 164 
ozolu 164 

bisīte 
dižā 174
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rudens 17 4 ,176 
Bjerkandera 

adusta 166 
dimoša 166 

8oletinuscavipes 24 
Boletus 

aereus 40 
calopus 36 
edulis 38 
erythropus 32 
fechtneri 36 
impolitus  36 
luridus 34 
pinophilus  40 
pulverulentus 32 
queletii 32 
radicans 36 
regius 36 
reticulatus 38 
rhodoxanthus 4 
satanas 34 

brūnzobe, Peka 62

C,Č
Caloceraviscosa 160 
Calocybe gambosa 82 
Caloscyphafulgens 178 
Calvatia utriformis 172 
Cantharellus 

cibarius 58
cibariusm.amethysteus 58 
cinereus 60 
friesii 58 
tubaeformis 60 
xanthopus 60 

celmene 
bezgredzena 84 
parastā 84 
tumšā 84 

Chalciporus 
amarellus 32 
piperotus 32 

Choiromyces maeandri- 
formis 182

Chroogomphus 
heketicus 52 
rutilus 52 

cietpiepe, parastā 164 
cietpūpēdis, parastais 172 
Clathrus 

archer 170 
ruber 170 

Clavariadelphus 
pistillaris 156 
truncotus 156 

Clavulina 
cinerea 156 
corolloides 156 
rugosa 156 

Clitocybe 
alexandri 72 
candicans 72 
clavipes 72 
deolbata  72 
geotropa 70 
gibba  7fl 
nebu lariī 72 
odora 70 
phyllophila  72 

Clitopilus 
prunulus 94 
scyphoides 94 

Coltricio perennis 162 
Coprinus 

atramentarius 116 
comatus 116 
disseminatus 116 
picaceus 116 

Cordyceps m ilitaris  180 
Cortinarius 

camphoratus 130 
cimamomeus 126 
croceus 126 
cumatilis 134 
cupreorufus
(sin. C.orichalceus) 132 
flexipes 136 
hercynicus 128

lividoochraceus 
(sin. C. elatior) 130 
lividoviolaceus 134 
malicorius
(sin .C.croceifolius) 134 
muscigenus 
(sin. C.collinitus) 130 
nemorensis 134 
odorifer 132 
orellonus 128 
paleaceus 136 
praestans 134 
rubellus
(sin. Cspeciosissimus) 128 
songuineus 126 
semisanguineus 126 
sommerfeltii 
(sin. C. cinnamomeoba- 
dius) 126 
stillatitius 130 
traganus 130 
variecolor 134 1 
varius 132 
violaceus 128 

Croterelluscornucopioides 60 
cūcene 154 
cūkause, violetā 56 
Cystoderma 

omiantium  114 
corcharias 114 

čemurene, čemurainā 158 
čemurpūkaine 

baltā 82 
grubuļainā 82 

čiekursēne, egļu 90 
čigānene, cirtainā 136

D
Daedalea quercina 166 
Daedaleopsisconfragosa 166 
dāldersēne 

dienvidu 88 
gļota inā 88 
pla tlapiņu 88
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Dendropolyporus umbel- 
lotus 158
disclna, pērļainā 176 
Disciotis 

moturescens 176 
venosa 176 

dižsardzene 
lielā 114 
sarkstošā 114 

dižvālene 
Herkulesa 156 
nošķeltā 156 

jo b u m s ē n e , spīdošā 50 
dobumsēnīte, skuju 90 
dūm aine 

gaišā 166 
pelēkā 166 

dzeltenpēdene 
lipīgā 52 
rum puču 52

E
Echinoderma 112 
eglene 150 
eksīdija 

dziedzerainā 168 
nošķeltā 168 

Entoloma 
bloxomii(sin.E.madidum) 96 
catalaunicum  96 
chalybaeum  96 
hirtipes 96 
incanum  96 
lividoalbum  94 
n itidum  96 
rhodopolium  96 
sinuatum  94 

Exidia 
glondulosa 168 
truncata  168

F
Flammulina  

ferrnae 92

ononidis 92 
velutipes 92 

Fomes fo m en ta m  164 
Fomitopsis pinicola  166 
Fuligo septica', 182

G
gailene 

ametista 58 
cirtainā 60 
neīstā 50 
parastā 50,58 
pelēkā 60 
sekstainā 60 
zeltkāta 60 

Galerino m arginata 122 
Ganoderma 

lipsiense
(sin .G.oppianatum) 164 
luddum  164 

Geastrum 
rufescens 172 
sessile 172 

Geopyxis 
carbonaria 178 
foetida 178 

gliemezene 
biezlapīšu 68 
diska 68 
lapegļu 68 
olīvbrūnā 68 

Gomphidius 
glutinosus 52 
m aaila tus  52 

Gomphus dāvātus  56 
graudcepurīte 

dzeltenā 114 
smakojošā 114 

Gymnopus 
confluens 86 
dryophilus 86 
peronatus 86 

Gyrodon lividus 46

Gyromitra 
andlis (sin. Disdna per- 
la ta ) 176 
esculenta 174 
gigas 174 
in fula  174 

Gyroporus 
castaneus 22 
cyanescens 22

H
Ftebeloma 

crustuliniforme 124 
mesophaeum 68 
sinapizans 124 

Helvella 
aispa  176 
elastica 176 
lacunosa 176 

Heterobasidion annosum 164 
Hirneolaauricula-judae 168 
Hydne!lum peckii 62 
Hydnum  

aibidum  62 
repandum  62 

Hygrocybe 
colemartniana 66 
conico 64 
laeta  66 
rrin ia ta  66 
nigrescens 64 
psiftacino 66 
punicea 64 
guieta 66 
reidii 66
splendidissima 64 

Hygrophoropsis 
a m n io c a  50 
morganii 50 

Hygrophorus 
cama!Ophyllus 68 
discoideus 68 
marzuolus 68 
olivaceoolbus 68
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pudorinus 68 
tiypholomo 

capnoides 120 
fascicvlare 120 
sublateririum  120 

hiypoxylon fragiforme 180

I
lnocybe 

erubescens 124 
Hbrosa 124 
geophylla 124 
rimosa 124 
sambucina 124 

inonotus 
dryodeus 162 
dryophilus 162

J
jum tene 

briežu 98 
melnskropstu 98

K, Ķ
kaloscifa, liesmainā 178 
karotene, mirdzošā 56 
kārpsēne, smirdošā 160 
kauslāčpurns, dzīslainais 176 
kaussēne 

dižskābaržu 178 
vio letā 178 

kazbārde 
krokainā 158 
platdaivu 158 

kliņģerene 
baltā 62 
dzeltenā 62 
sarkanā 62 

koksnene, zemeņu 180 
korallene 

dzeltenā 160 
stāvā 160 

krim ilde 
baltā 146

piparu 146 
saldā 152 
sīvā 146 

ksilārija, briežu 180 
Kuehneromyces rrfutabilis 122 
ķiverene, apm alotā 122

labirintpiepe, parastā 166 
Laccaria 

amethystea 70 
laccota 70 

lācītis 
akmeņozolu 46 
ozolu 44 
sila 44 

Lactarius 
bertillonii 146 
blennius 148 
camphoratus 150 
chrysorheus 150 
circellatlis 148 
deliciosu's 154 
deterrimus 154 
fennoscandicus 154 
fluens 148 
fuliginosus 148 
glaucescens
(sin. Lpargamenus) 146 
helvus 150 
lignyotus 148 
Maciņus 150 
picinus 148 
piperatvs 146 
porninsis 152 
pterosporus 148 
pubescens 146 
quieticolor 154 
rufus 150 
rugatus 152 
salmonicolor 154 
sanguifluus 154 
scrobiculatus 150 
semisanguifluus 154

spinosulus 150 
subcircellatus 152 
torminosulus 146 
torminosus 146 
trivialis 152 
turpis 154 
utilis 152 
vellereus 146 
violascens 154 
voiemus 152 

lāčpurns 
parastais 174 
smailais 174 
zvanu 174 

iaetiporus sulphureus 164 
Langermanniagigomeo 172 
Leccinum 

brunneogriseolum 42 
corsicum 46 
iepidum 46 
quercinum 44,188 
rufum  44 
scabrum 42 
versipelle 44 
vulpinum 44 

Lentinellus cochleatus 56 
Lentinus 

suavissimus 54 
tigrinus 54 

leocija, recekļainā 180 
Leotia lubrico 180 
Lepiota 

aspera 112 
dypeo!aria 112 
cristata 112 
hystrix 112 

iepista 
gilva 74 
inversa 74 
nuda 74 
sordida 74
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Leucopaxillus kailā 48 violaceofulvus 54
candidus samtainā 48 Paxillus 48
(s\n. Lgiganteus) 84 milnene, kara 180 filamentosus 48
gentianeus 84 Morchella involutus 48

likogala, koksnes 182 conica 174 rubicunulus 48
Lycogalaepidendron 182 esculenta 174 pelēklape, sakņkāta 82
Lycoperdon gigas (sin. M.semilibera) 174 Peziza

echinatum 172 mušmire arvernensis 178
perlatum  172 bālā 104 micropus 178
pyriforme 172 baltā 104,108,110 moseri (sin. P.violacea)
umbrinum  172 brūnā 102 Phallus

Lyophyllum Cēzara 102 hadriani 170
'g : connatum  82 Franšē 106 impudicus 170

loricatum  82 panteru 106 Phellinus igniarius 164
rancidum  82 pelēkā 106 Pholiota

sarkanā 102 cerifera (sin. P.aurivella)
M sarkstošā 106 populnea (sin. P destru
Macroiepiota zaļā 104 ens) 120

procera 114 Mycena squarrosa 120
rachodes 114 pelianthina 90 Phyllotopsis nidulans 56

Mocrotyphula plumipes Phyllotus porrigens 56
filiformis 156 (sin. M. strobilicola) 90 pienaine
fistulosa 156 pura 90 brūnp lankum u 148

makstaine rosea 90 ceriņu 150
peļpelēkā 98 dižskābaržu 148
zīdainā 98 N dzeltenlāsum u 150

makstsēne negailene, dzeltensar- egļu 148
divkrāsu 100 kanā 50 iedzeltenā 152
oranžā 100 kampara 150
parastā 100 O koksnes 148
pelēkā 100 Omphalotus illudens lapegļu 152

Marasmius (sin. 0. olearius) 50 parastā 152
alliaceus 90 Onnia tomentosa 162 pundurbērzu 152
collinus 90 onnija, samtainā 162 skropstainā 148
oreades 90 Otidea onotica 180 sodrējainā 148
querceus 90 Oudemansiello mucida 88 violetā 154
scorodonius 90 ozol piepe, korķainā 166 zvīņainā 150

Megocollybia platyphylia 88 piltuvene
Melanoleuca cognata  86 P Aleksandra 72
m elnbaltene, pavasara 86 pacelmene, mainīgā 122 anīsa 70
Micromphale perforons 90 Ponellus 54 baltā 72
mietene mitis 54 biezkāta 72

alkšņu 48 ringens 54 dūmainā 72
gliem ju 48 sīipticus 54 dzeltenpelēkā 70

178
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lapu 72 
lauka 72,94 
parastā 74 

Piptoporus 
betulinus 164 
quercinus 164 ļ 

plakanpiepe 
lakas 164 
parastā 164 

Pleurotus 
eryngii 56 
ostreatus 56 

plūm ene 
kausiņa 94 
zīdainā 72,94 

Pluteus 
atromorginatus 98 
cervinus 98 
pouzarianus 98 
primus 98 

Porphyrellus porphyro- 
sporus 22
posaspiepe, īstā 164,166 
Pseudocraterellus 

sinuosus 60 
undulatus 60 

Pseudonydnum gelotino- 
sum 168 
pūkaine 

dzeltējošā 80 
govju  78 
krupju 78 
peļpelēkā 80 
pinkainā 80 
sarkanbrūnā 76 
sēra 78 
sīkzvīņu 78 
svītrainā 80 
tīģeru 80 
zemes 80 
z iepju 78 

pundurkam olene 
atvasaras 54 
izplestā 54

maigā 54 
sūrā 54 
violetā 54 

pūpēdis 
brūnais 172 
bum bieru 172 
ežu 172 
kārpainais 172 

puslocene, oranžā 56

ragansviests 182 
Ramaria 

fiava 160 
gracilis 160 
stricta 160 

receklene 
dzeltenā 168 
tumšbrūnā 168 

Rhodocollybia 
butyracea 86 
butyracehf.butyracea 86 
maculotd 86 

Rhodocybe 
gemina  (sin. R. truncata) 
92
nitellino 92 

Rozitescaperatus 136 
rubīnbeka 

piparu 32 
rūgtā 32 

rudmiese 146 
egļu 154 
laškrāsas 154 
priežu 154 
Skandināvijas 154 
zilā 154 

rumpucis 
dobais 176 
elastīgais 176 

Russula 
aeruginea 138 
aurea 142 
chloroides 138

daroflava 142 
curtipes 144 
cyanoxantha 138 
decipiens 144 
decolorans 142 
delica 138
emetico var, emetica 140 
emetico var. silvestris 140 
erythropoda 
{sin .Rxerampelina) 142 
felleo 140 
foetens 140 
grisea 138 
Integra 142 
maculota 144 
mustelina 142 
nigricans 138 
ochroieuca 140 
olivacea 144 
romellii 144 
sanguinea 140 
sardonia 142 ' 
vesca 138
vinosopurpurea 144,190 

S, Š
sakņupiepe, egļu 16 
samtbeka 

brūnā 30 
kazu 30 
lāču 28 ,30 ,48  
parazītiskā 28 
raibā 30 

sānause 
austeru 56 
karaļa 56 

Sarcodon 
imbricotus 62 
scabrosus 62 

Sarcomyxa serotinus 54 
Sarcoscypha austriaca 178 
Sarcosphaera coronorio 180 
sarkandzeltaine 150 
sarkosfēra, vainaga 80
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sārtgalve stiklene parastā 26
košā 92 dateļ brūna 66 priežu 26
nošķeltā 92 eļļainā 66 sarkanrudā 24

sārtlapite granātsarkanā 64 zeltainā 24
ieliektā 96 krāšņā 64 šķiedrgalvīte 136
Katalonijas 96 medus 66 Patujāra 8 2 ,124
līkā 96 melnējošā 64 plūškoku 124
milzu 94 mīnijsarkanā 66 smailā 124
spožā 96 smailā 64 šķiedrainā 124
zaļbrūnā % virsāju 66 zemes 124
zilā 96 zaļā 66
zil melnā 96 stobrene T

.saulsardzene dobā 156 Tapinella
sekstainā 112 doņu  156 atrotomentoso 48
smailzvīņu 112 Strobilomyces srrobilaceus 22 panuoides 48
vairoga 112 Strobilurus esculentus 90 taurene, rudens 60

sausene, divgadigā 162 Stropharia tauriņpiepe, raibā 166
Sclerodermacitrinum  172 aeruginosa 118 Thelephora paim ota  160
sēntiņa caerulea tīklene

brūnvioletā 90 (sin. S. cyonea) 118 Arhera 170
čiekuru 90 hornemannii 118 sarkanā 170
dzidrā 90 rugosoannulata 118 tīm eklene
sārtā 90 Suillus asinssarkanā 126

sērpiepe, parastā 164 bellini 26 augstā 130
sērsēne boWnus 26 āžu 130

dūmainā 120 collinitus  26 bālā 136
ķieģeļsarkanā 120 granulatus 26 birztalu 134
rūgtā 120 grevillei 24 daudzkrāsainā 134

sīkstene lakei 24 dzeltensarkanā 128
smaržīgā 54 luteus 26 kampara 130
tīģera 54 placidus 26 kanēļa 126

sīkstenīte, karotes 56 plorans 26 kastaņbrūnā 126
skrimslene, rum puču 168 tridentinus 24 ķieģeļdzeltenā 132
smilšbeka variegatus 26 lāsumainā 130

kastaņu 22 viscidus 24 milzu 134
rudzpuķu 22 sviestbeka oranžā 126

smiltene, parastā 78 Bellini 26 pavalku 130
Sparassis dobā 24 safrāna 126

brevipesķm.S.laminosa, duglāziju 24 sarkanā 126
sin. 5. nemecii) 158 gaišā 26 sarkanbrūnā 128
crispa 158 govju 26 smaržīgā 132

spulgpiepe graudainā 26 violetā 128
driādu 162 ietaukotā 26 tintene
ozolu 162 lipīgā 24 dižbara 116
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pelēkā 116 
porcelāna 116 
žagatu 116 

Trametes versicolor 166 
Tremeila 

foliacea 168 
mesenteries 168 

Tremiscus helvelloides 168 
Tricholoma 

bufonium 78 
equestre 78 
(racticum  76 
gausapatum  80 
imbricatum  78 
myomyces 80 
pardalotum  80 
pseudonictitans 78 
saponaceum 78 
scalpturatum 80 
squarrulosum 80 
sulphureum 78 
terreum 80 
triste 80 
ustole 76 
ustaloides 76 
vaccinum 78 
virgatum  80 

Tricholomopsis 
decora 76 
rutilans 76 

trifelē 
baltā 182 
melnā 182 
vasaras 182 

Tuber aestivum 182 
tumšbeka, raupjeļ ;22 
Tylopilus felleus 42

vārpstene 
krokainā 156 
pelēkā 156 
sekstainā 156r 

vērdiņsēne 
kopaugošā 86 
meža 86 
pelēkā 86 
plankumainā 86 
sviesta 86 
zābakotā 86 

vēršmēlene 
parastā 62 
rūgtā 62 

vilnītis 
bālais 146 
oranžais 146 
parastais 146 

virpa in ite 
Homenjtana 118 
krokgredzena 118 
zaļā 118 
zilganā 118 

vistene 
krāšņā 76 
parastā 76 

vītene 
garkāta 90 
ķiploku 90 
pļavas 90 

Volmiella 
bombycina 98 
murinella 98

Xerocomus 
badius 28 
chrysenteron 30 
ferrugineus 30 
parasiticus 28 
subtomentosus 30 

Xerula 
mediterronea 88 
radicata 88 

Xylaria hypoxyon 180

z ,i
zaķpūpēdis, parastais 72 
zara ine, lipīgā 160 
zeltkāte 

eglaines 52 
plankumainā 52 

zemeskausiņš 
og ļu 178 
smirdošais 178 

zemestauki 
Hadriana 170 
parastie 170 

zemeszvaigzne 
sarkanbrūnā 172 
skropstainā 172 

ziemene 
baltā 92 
samtainā 92 

zobiņbeka, alkšņu 46 
zvīņbeka, melnā 22 
zvīņene 

papeļu 120 
spurainā 120 
zeltainā 120 

žultsbeka, parastā 38,42



A utori
Helmūts un Renāte Grinerti ir pieredzējuši sēņu speciālisti un Vācijas Mikologu biedrības biedri. Jau daudzus 
gadus viņi dalās savā pieredzē un zināšanās par sēnēm lekcijās, kursos, izglītības programmās, grāmatu atvēr
šanas svētkos un praktiskajā darbā -  atklātajās konsultācijās.

Izdevējs
Gunters Steinbahs (1938.-2002.) studējis tē otājmākslu Hamburgā un gadu desmitus nostrādājis izdevniecībā. 
Pēdējā laikā viņš dzīvoja Einēdhofas muižā Allgavā Bavārijas Alpos, un viņa darbība bija saistīta ar vietējās 
dabas izpēti.

Fotogrāfijas
Gandrīz visu fotogrāfiju autors ir Helmūts Grīnerts, izņemot: 7. Ipp ReinhardAgerer, 95. Ipp. apakšā un 103. Ipp. 
augšā Renato Bortzu, titulfoto I Imogepoint. brz/McPHOTO-Online. Zīmējumi: Sabine Seifert (vāka iekšpusē 
augšā), Steffen Wolentowitz (10.-13. Ipp.) un Fritz V/endler (8., 9., 14. Ipp).

Palīdzība saindēšanās gadījumos
Ja rodas aizdomas, ka esat saindējušies ar sēnēm, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, 
zvanot 113 vai 112 (glābšanas dienesta tālrunis) gan no mobilā, gan no fiksētā tālruņa vai 03  no fiksētā 
tālruņa.

Uzmanību!
šajā grāmatā apkopotie padomi un ieteikumi ir autora rūpīgi savākti un izskatīti. Tomēr izdevējs 
neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un nesedz zaudējumus, ja tādi gadījumā rastos.
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Labākās ēdamās sēnes

Vasaras b a ra v ik a  38 . Ip p . P arastā  a p šu b e ka  44 . Ipp .

P arastā  g a ile n e  58. Ip p . R udens ta u re n e  60 . Ip p .

L ie lā  d iž s a rd z e n e  114 . Ip p . P o rce lān a  t in te n e  116. Ip p .

K ro k a in ā  k a z b ā rd e  158. Ip p . P a ras ta is  tā č p u rn s  174. Ip p .


