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Kāpēc sēņot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pasaulē aizvien vairāk pieaug to cilvēku skaits, kas no reģioniem 

un lauku teritorijām pārceļas uz lielajām pilsētām, tādēļ, palielinoties 

iedzīvotāju skaitam pieaug nepieciešamība pēc tādām teritorijām, 

kas ir piemērotas un labiekārtotas iedzīvotāju rekreatīvajām 

vajadzībām. Rekreatīvajam mērķim veidotās teritorijas nodrošina 

cilvēku atrašanos ārpus dzīves un darba vietas, kas izpaužas kā 

dažāda veida brīvā laika pavadīšanas formas. Minētās teritorijas ir 

domātas pastaigām, nūjošanai, skriešanai, izjādēm, dažādām 

sporta formām, miera un dabas baudīšanai, pastaigām ar suni un 

citiem aktīvās un pasīvās atpūtas veidiem, kas iekļauj arī teritorijas 

dabas un kultūrvēstures izziņas elementus. 

Latvija ir bagāta valsts, šeit sastopamas vairāk nekā 4000 dažādu 

sēņu sugas. Sēnēm piemīt liela krāsu un formu daudzveidība, tādēļ 

tās ir interesants vērošanas objekts.  

Vaiņodes un Embūtes novados ir novērojama liela biotopu 

daudzveidība- sausie un mitrie, kā arī nogāžu meži, dižkoki, veci un 

satrupējuši koki, kritalas, sausokņi, jaunaudzes u.c., kas kopumā 

rada bagātīgu sēņu sugu daudzveidību. Piemērotā vietā un laikā 

redzēto sēņu sugu un formu skaits būs varen iespaidīgs!   

 

Ieteicamais laiks sēņu vērošanai: 
Nebrīnieties par faktu, ka sēnes var vērot visos gadalaikos. Lai 

vai kā, vispiemērotākais laiks šādai aktīvai un izzinošai nodarbei ir 

no jūlija līdz septembrim, kad raksturīga vislielākā sēņu sugu 

daudzveidība mūsu Latvijas mežos. 
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Sēņu vērotāja pirmās nepieciešamības “darbarīki” 

 

  
  

 Dažādiem laika apstākļiem un mežu tipiem 
piemērots apģērbs; 

 Gumijas zābaki, lieks pāris zeķes, cepure, 
pieguļošs apģērbs, kas lieki neatsedz ādu; 

 Ja nepieciešams- pretodu līdzeklis; 

 Lielāks vai mazāks groziņš sēņu 
savākšanai; 

 Sēņu noteicējs; 

 Lupa, lai varētu pamanīt vissīkākās 
nianses; 

 Blociņš piezīmēm; 

 Viedtālrunis, lai ar savu guvumu vari 
iepriecināt savus draugus, vai arī izmantotu 
mobilās aplikācijas, kas palīdzēs sēņu 
noteikšanas procesā; viedtālrunis noderēs, 
ja būsi atklājis jaunu sēņu sugu, varēsi par 
to ziņot uzreiz no notikumu vietas (: 

 Navigācijas iekārta (kompass, karte, 
aplikācijas viedtālrunī), lai mežā 
neapmaldītos. 

 


