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 Halucinogēnās sēnes — uzdevums reaģēt uz dabā sastopamām vielām 
elektronikas laikmetā

 Pēdējās desmitgades laikā saziņas 
līdzekļu interesi par halucinogēno 
sēņu lietošanu, šķiet, ir vadījusi šo 
sēņu atklātā tirdzniecība un dažās 
valstīs ieviestās izmaiņas likumos, kas 
aizliedz šādu tirdzniecību.

Parastās epidemioloģiskās narkotiku 
lietošanas novērošanas metodes 
jaunās tendences var pamanīt vēlu, 
un ir secināts, ka tās ir nepieciešams 
papildināt ar daudz jutīgākām 
metodēm. Uzdevums ir pamanīt 
jaunās narkotisku lietošanas 
tendences, kas parasti aizsākas 
mazās iedzīvotāju apakšgrupās vai 
ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos, 
un novērtēt to potenciālu iegūt plašāku 
izplatību. Informācijas avoti šajā jomā 

 Definīcijas
 Halucinogēnās sēnes, zināmas kā “maģiskās sēnes” — sēnes, kas satur psilocibīnu un psilocīnu, tiek lietotas to psihotropo īpašību 
dēļ. Halucinogēnās sēnes ir šā politikas pārskata galvenais temats. Citās halucinogēno sēņu sugās, piemēram, mušmirēs, galvenās 
aktīvās sastāvdaļas ir muscimols un ibotēnskābe. Sēnes, kurās ir muscimols, ir indīgas un ir cieši saistītas ar ļoti indīgām sugām. 

Specializētie veikali (smart shops) — veikali, kas specializējas “dabisko” psihotropo vielu un saistītās literatūras un atribūtu 
tirdzniecībā.

1.   Halucinogēno sēņu lietošana ir daudz izplatītāka to jauniešu vidū, 
kas ir lietojuši citas nelegālas narkotikas, nekā to, kas tādas nav 
lietojuši. Jaunieši, kas apmeklē mūzikas festivālus un elektroniskās 
mūzikas deju pasākumus, biežāk norāda uz narkotiku 
lietošanu nekā vispārējā sabiedrība vai skolas vecuma jaunieši; 
halucinogēno sēņu lietotājus ļoti bieži var satikt šādos pasākumos.

2.   Halucinogēno sēņu tirgošanai specializētajos veikalos un tirgus 
kioskos Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē, šķiet, ir liela 
nozīme to lietošanas sekmēšanā. Šie tirgotāji halucinogēnās 
sēnes 20. gadsimta deviņdesmito gadu beigās un 21. gadsimta 
pirmajos gados ir padarījuši viegli pieejamas.

3.   Nesenā interneta pētījumā tika atrasti 39 tiešsaistes veikali, 
kas pārdod halucinogēno sēņu izstrādājumus. Daudzi no šiem 
veikaliem piedāvā savus pakalpojumus starptautiskā līmenī, 
piedāvājot informāciju dažādās valodās un iespēju nosūtīt 
izstrādājumus uz ārzemēm. Bija vērojamas nozīmīgas atšķirības 
sniegtās informācijas par pārdodamo produktu kaitējumu 
veselībai daudzumā un kvalitātē.

4.   Ir ļoti maz ziņojumu par letālām un neletālām ārkārtas situācijām 
halucinogēno sēņu dēļ. Halucinogēno sēņu lietošana visbiežāk 
tiek saistīta ar garīgās veselības apdraudējumiem, un ievērojama 
daļa halucinogēno sēņu lietotāju var ciest no panikas lēkmēm.

5.   Raksturīgas īpašības, kas saistītas ar halucinogēno sēņu lietošanu 
(piem., nelabums, panikas lēkmes un neparedzamas blaknes), un 
sociālie ierobežojumi (piem., drošas vides nepieciešamība risku 
samazināšanai) jauniem eksperimentētājiem var būt regulāras vai 
biežas lietošanas šķēršļi.

6.   Sešas Eiropas Savienības dalībvalstis kopš 2001. gada ir 
izstrādājušas stingrākus likumus attiecībā uz sēnēm, šādi atbildot 
uz satraukumu par lietošanas izplatību. Jaunajiem likumiem, 
iespējams, ir bijis iespaids uz sēņu pieejamību un vispārējo 
pārdošanas gadījumu daudzumu internetā. Tomēr ir manāmas 
arī pazīmes, ka tiešsaistes tirgotāji uz to ir atbildējuši ar pāriešanu 
uz nekontrolētām un, iespējams, dažos gadījumos indīgākām 
alternatīvām.

 Galvenie jautājumi īsumā

var būt dažādi, to starpā gan ziņojumi 
tīmeklī un citos saziņas līdzekļos, gan 
tiesu medicīnas analīzes, prakse un 
pētījumi. Šajā politikas pārskatā tiek 
izskatīta informācija par halucinogēno 
sēņu lietošanu un izdarīti secinājumi 
par politiku. Tiek noteikti faktori, 
kas palīdzēja gan ierosināt, gan 
veidot halucinogēno sēņu lietošanas 
tendenci 20. gadsimta deviņdesmito 
gadu beigās un 21. gadsimta 
pirmajos gados, kā arī tos faktorus, 
kas darbojās kā šķēršļi lielākai 
izplatībai.

Halucinogēni ir ķīmiski daudzveidīga 
narkotiku grupa, ko raksturo to spēja 
izraisīt sajūtu kropļojumus un manāmi 
mainīt garastāvokli un domāšanas 

procesus. Dabā sastopamie 
halucinogēni ir atrodami vairāk 
nekā 100 sēņu sugās, lielākajā daļā 
galvenās aktīvās sastāvdaļas ar 
halucinogēnu efektu ir psilocibīns un 
psilocīns. Gandrīz visas sēnes, kas 
satur psilocibīnu ir mazas, brūnas vai 
dzeltenbrūnas, un tās var sajaukt ar 
vairākām neēdamām vai indīgām 
savvaļas sēnēm, kas nav psihotropas.

Psilocibīnu un psilocīnu (vai psilotsīns) 
starptautiski kontrolē augstākajā 
līmenī, bet dažās valstīs attiecībā uz 
sēnēm, kas satur šīs vielas, pastāv 
tiesiskās skaidrības trūkums. Šo 
neskaidrību izmanto sēņu tirgotāji, un 
tā rada šķēršļus kontroles mehānisma 
izveidei.
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 Kas ir lietotāji? 

Eiropā halucinogēnās sēnes 
izklaides nolūkos pirmo reizi lietoja 
20. gadsimta piecdesmito gadu 
beigās, bet izplatība tajā laikā 
aprobežojās ar mazām ezoteriskām 
grupām (piemēram, “bīta” dzejnieki). 
Sēņu izplatīšana to cilvēku vidū, kas 
lietoja halucinogēnās sēnes izklaides 
nolūkos, notika pakāpeniski, līdz 
tirdzniecība specializētajos veikalos 
un tirgus kioskos pavēra ceļu daudz 
straujākai izplatībai 20. gadsimta 
deviņdesmito gadu beigās un 
21. gadsimta pirmajos gados.

Salīdzinājumā ar marihuānu, kas ir 
visbiežāk lietotā nelegālā viela Eiropas 
Savienībā, halucinogēnās sēnes ir 
lietojuši daudz mazāk cilvēku. 12 ES 
dalībvalstīs halucinogēnās sēnes kaut 
vienu reizi ir lietojuši mazāk par 1 līdz 
8 % jauniešu vecumā no 15 līdz 24 
gadiem. Dažās valstīs skolēni vecumā 
no 15 līdz 16 gadiem eksperimentē 
ar halucinogēnajām sēnēm tikpat bieži 
kā ar ekstazī. Atkārtota vai regulāra 
sēņu lietošana ir ievērojami retāka 
nekā tādu stimulantu kā kokaīna vai 
amfetamīna lietošana. Atšķirībā no cita 
galvenā halucinogēno narkotiku veida 
— LSD — jaunieši, kuri eksperimentē ar 
sēnēm, parasti nekļūst par biežiem vai 
regulāriem to lietotājiem. 

Mūzikas festivālos un elektroniskās 
deju mūzikas pasākumos veiktajos 
pētījumos par narkotiskajām vielām 
ir redzams, ka šajos pasākumos 
nelegālo narkotisko vielu lietošanas 
izplatība konsekventi ir lielāka 
nekā vispārējā sabiedrībā vai skolu 
jaunatnes sabiedrībā un halucinogēno 
sēņu lietošana ir izplatītāka 
jauniešu vidū, kuri ir iepriekš lietojuši 
nelegālas narkotiskas, nekā to, kuri 
tās nav lietojuši. Šo divu pētījumu 
salīdzināšana ir sarežģīta, un 
secinājumi par tendencēm ir jāizdara 
uzmanīgi. Informācijā no Nīderlandes 
norādīts uz stabilu situāciju laika 
posmā no 2000. līdz 2005. gadam, 
taču informācijā no Apvienotās 
Karalistes redzams spēcīgs pieaugums 
laikā no 2002. līdz 2004. gadam.

Pieejamība

Halucinogēnās sēnes savvaļā aug 
daudzviet Eiropā, bet pieejamā 
informācija norāda uz to, ka lielākā 
daļa sēņu, kas tiek izmantotas savu 
psihotropo īpašību dēļ, tiek kultivētas, 
nevis ievāktas savvaļā. Sēnes tiek 
pārdotas gan svaigā, gan kaltētā 
veidā, kā arī audzēšanai mājās, 
izmantojot sēņu sporas, micēlijus 
un audzēšanas komplektus. ESPAD 
aptaujās skolās, kas tika veiktas 
2003. gadā, noteica, ka 15 līdz 16 
gadus vecu skolēnu vidū 4 līdz 28 % 
atzīst, ka halucinogēnās sēnes iegūt 
ir “ļoti viegli” vai “diezgan viegli”. 
Mazāk nekā 10 % skolēnu Kiprā, 
Somijā, Grieķijā, Ungārijā, Latvijā, 
Lietuvā, Rumānijā un Turcijā norāda, 
ka halucinogēnās sēnes iegūt ir 
viegli, un vairāk nekā 20 % Čehijas, 
Īrijas, Itālijas, Polijas un Apvienotās 
Karalistes skolēnu norāda, ka tās iegūt 
ir viegli. 

Halucinogēno sēņu tirgošanai 
specializētajos veikalos un tirgus 
kioskos Nīderlandē un Apvienotajā 
Karalistē, šķiet, ir bijusi nozīmīga 
loma to lietošanas veicināšanā 
20. gadsimta deviņdesmito gadu 
beigās. Tajā pašā laikā nav pieejama 
precīza informācija par peļņu no 
halucinogēno sēņu pārdošanas; 
informācija no šīm divām valstīm 
pamatā norāda uz ekonomisku 
interesi šā produkta pārdošanas 
veicināšanā. Piemēram, 2000. gadā 
tika aplēsts, ka maģiskās sēnes 
veido 50 % specializēto veikalu 
apgrozījuma. Apvienotajā Karalistē 
pirms 2005. gada jūlija Valsts kase 
ievāca pārdošanas nodokli par 
halucinogēnajām sēnēm 175 000 
sterliņmārciņu (255 421 euro) apjomā 
gadā, apgrozījums tiek lēsts ap vienu 
miljonu sterliņmārciņu (1,46 miljoni 
euro) gadā. 

Papildus mazumtirdzniecības 
punktiem ir palielinājies arī tiešsaistes 
spacializēto veikalu skaits. 2006. 
gadā EMCDDA atrada 39 tiešsaistes 
veikalus, kas pārdod halucinogēno 
sēņu izstrādājumus. Lielākā daļa 

šo veikalu (31 jeb 82 %) atrodas 
Nīderlandē. Atlikušās tīmekļa 
vietnes bija četri Austrijas tiešsaistes 
veikali, divas Vācijas vietnes, viena 
Apvienotās Karalistes vietne, kas 
ir saistīta ar holandiešu tiešsaistes 
veikalu, un viena Polijas vietne. 
Daudzas tīmekļa vietnes ir vairākās 
valodās (pamatā ar izvēli starp 
angļu, franču un vācu valodām), un 
lielāka daļa piedāvā iespēju nosūtīt 
izstrādājumus uz ārzemēm. 

Informācija par apdraudējumu 
veselībai, kas saistīts ar 
halucinogēnajām sēnēm, tiešsaistes 
veikalos atšķiras. Lielākā daļa 
tiešsaistes sēņu veikalu brīdina, ka 
nevajadzētu lietot halucinogēnās 
sēnes, ja lietojat medikamentus, 
vai kopā ar alkoholu vai citām 
narkotikām. Tomēr trešajā daļā veikalu 
nav brīdinājumu par halucinogēnu 
lietošanas bīstamību cilvēkiem, kuri 
cieš no depresijas vai psihozēm. 
Tikai puse tiešsaistes veikalu sniedz 
informāciju par devām un drošu 
lietošanu.

Apdraudējumi veselībai

Par letālām un neletālām ārkārtas 
situācijām, ko izraisījušas 
halucinogēnās sēnes, ziņots ļoti 
maz. Kopumā fizioloģiskā ietekme 
ir īslaicīga un nav ievērojama, tā var 
izraisīt reiboni, nelabumu, vājumu, 
sāpes muskuļos, tirpas, sāpes vēderā, 
acu zīlīšu paplašināšanos (midriāze), 
vieglu līdz vidēju sirds ritma un 
elpošanas paātrināšanos (tahikardija, 
tahipnoja) un asinsspiediena 
paaugstināšanos. Tomēr ir reģistrēti 

 Halucinogēnās sēnes bija vienas no 
pirmajām psihotropajām substancēm, 
ko lietoja cilvēks. Šodien tās rada 
jaunu dilemmu — kā efektīvi kontrolēt 
dabā sastopamo produktu grupu, kas 
tiek izplatīta un tirgota nu jau globālā 
tirgū, kur ierobežojošas darbības var 
vienkārši panākt to, ka piegādātāji 
izmantos alternatīvas un iespējams pat 
kaitīgākas vielas?

 Wolfgang Götz, EMCDDA direktors



tādi izteikti fiziski simptomi kā spēcīgas 
sāpes vēderā, nepārtraukta vemšana 
un caureja. 

Tiek uzskatīts, ka psilocibīna akūtais 
toksiskums ir neliels, un to pierāda 
fakts, ka reti tiek ziņots par letālu 
saindēšanos ar halucinogēnajām 
sēnēm. Saindēšanās var notikt, 
lietojot savvaļā ievāktas sēnes, 
ja indīgās sēnes tiek sajauktas ar 
halucinogēnajām sēnēm. 

Halucinogēno sēņu lietošana 
visbiežāk ir saistīta ar garīgās 
veselības apdraudējumiem. Lai arī 
lietotāju, kas pieredzējuši “šausmu 
ceļojumu” (bad trip), proporcionālā 
attiecība nav zināma, tie ir tie lietotāji, 
kas visbiežāk nonāk saskarē ar 
neatliekamās aprūpes iestādēm. 
Saindējušies cilvēki šajos gadījumos 
parasti ir ļoti noraizējušies un 
satraukti, apmulsuši un dezorientēti, 
tiem ir pavājināta koncentrēšanās un 
spriestspēja. Smagos gadījumos var 
piedzīvot akūtas psihozes lēkmes, 
tai skaitā dīvainas un biedējošas 
vīzijas, stipru paranoju un absolūtu 
īstenības izjūtas zaudēšanu, kas var 

izraisīt negadījumus, savainošanos 

un pašnāvības mēģinājumus. Lai arī 

daudzas profilakses programmas, 

kas ir paredzētas zināšanu 

uzlabošanai, sniedz informāciju 

par halucinogēnajām narkotikām 

kopā ar informāciju par citām 

narkotikām, šķiet, profesionāļiem, 

kas strādā ar jauniešiem, trūkst 

specifiskas informācijas par veselības 

apdraudējumiem, kas ir saistīti ar 

halucinogēno sēņu lietošanu. No 

otras puses, lietotāji un informēšanas 

grupas ir izveidojuši vairākas tīmekļa 

vietnes, kas sniedz informāciju par 

halucinogēnajām sēnēm.

Nesenas izmaiņas likumos

Psilocibīns un psilocīns (saukts arī 

par psilotsīnu) tiek kontrolēti ar 

1971. gada ANO Konvencijas par 

psihotropajām vielām palīdzību un 

ir iekļauti I sarakstā, taču ne vienmēr 

ir skaidrs, kā tiek klasificētas sēnes, 

kas arī satur šīs vielas. Sešas Eiropas 

Savienības dalībvalstis, atbildot 

uz satraukumu par to lietošanas 

izplatību, kopš 2001. gada ir 

ieviesušas stingrākus likumus attiecībā 
uz halucinogēnajām sēnēm: Dānija 
(2001), Nīderlande (2002), Vācija, 
Igaunija, Apvienotā Karaliste (2005) 
un Īrija (2006).

Likumu, kas aizliedz halucinogēno 
sēņu lietošanu, izstrāde likumdevējiem 
sagādā vairākas problēmas. Likumi 
nedrīkst kriminalizēt to cilvēku 
rīcību, uz kuru zemes sēnes aug 
savvaļā. Viens risinājums bija noteikt, 
ka sēnes ir nelegālas, ja tās tiek 
“apstrādātas vai sagatavotas” (Īrijas 
un Apvienotās Karalistes likumi), kas 
norāda uz nolūku tās izmantot. Līdzīgi 
Nīderlandes Augstākā tiesa noteica, 
ka uz sēnēm attiecas kontrole, ja 
tās tiek “žāvētas un pārstrādātas”. 
Kad specializētajos veikalos vairāk 
sāka izmantot šo likuma nepilnību, lai 
pārdotu svaigas sēnes, Apvienotajā 
Karalistē (piemēram) 2004. gadā 
strīdējās par to, ka pat iesaiņošana 
ir “sagatavošanas” veids, bet 
2005. gadā likums Apvienotajā 
Karalistē galu galā tika mainīts tā, 
lai tas attiektos uz halucinogēnajām 
sēnēm, neminot to stāvokli.

Likumos par narkotikām Grieķijā, 
Itālijā, Kiprā un Lietuvā ir ietverts 
visaptverošs noteikums, kas aizliedz 
kultivēt augus, no kuriem var iegūt 
narkotiskas vielas. Tomēr tas, vai sēne 
ir “augs”, ir diskutējams jautājums, 
tādēļ neseni grozījumi Vācijas 
likumā 2005. gadā ieviesa terminu 
“organiskas” substances iepriekš 
lietoto terminu “dzīvnieki un augi” 
vietā, lai novērstu iespējamo likuma 
nepilnības “caurumu” attiecībā uz 
sēnēm.

Izmaiņām likumos ir bijis iespaids 
uz halucinogēno sēņu pieejamību 
un vispārējo pārdošanas apjomu 
internetā. Dažādu tiešsaistes tirgotāju 
piedāvāto izstrādājumu analīze 
atklāja, ka Apvienotās Karalistes 
tirgotāji kopš halucinogēno sēņu 
aizliegšanas sāka pāriet uz likumīgām, 
bet daudz indīgākām alternatīvām, 
piemēram, mušmirēm, Amanita 
muscaria vai cieši saistītajām Amanita 
pantherina.
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 Salīdzinājumā ar pārējiem tādu jauniešu, kas jebkad ir lietojuši halucinogēnās 

sēnes, ir daudz vairāk to vidū, kas apmeklē deju mūzikas pasākumus 

(klubu apmeklētāji)

 Piezīmes: aplēses par izklaides pasākumiem balstās uz  paraugiem, kuros nav varbūtības, 
izmantojot vairākas metodes un paraugu kopas. Par narkotiku lietošanas izplatību plašākajā klubu 
apmeklētāju sabiedrībā nevar secināt no šiem paraugiem. Papildu informācijai skat. EMCDDA 
(2006. g.). 

Avoti: Hibell et al. (2004.g.), EMCDDA (2006. g.).



 Mērķis: narkotikas ir virkne pārskatu, ko publicē Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA), kas atrodas 

Lisabonā. Šie pārskati iznāk trīs reizes gadā 23 Eiropas Savienības oficiālajās valodās un turku un norvēģu valodā. Oriģinālvaloda ir 

angļu. To saturu var reproducēt, uzrādot avotu.
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 Informācija internetā

 Eiropas oficiālā narkotiku datu bāze ELDD: 

http://eldd.emcdda.europa.eu/

OFDT informācija par halucinogēniem: 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/hallucin.html

EMCDDA 2006. gada statistikas ziņojuma tabulas par narkotiku lietošanas izplatību sabiedrībā: 

http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page053-en.html

1.   Salīdzinoši lielās narkotiku izplatības jauniešu vidū mūzikas un 
deju pasākumos dēļ šie pasākumi piedāvā izdevīgas iespējas 
izplatības novēršanai un citas iniciatīvas, kas ir paredzētas, 
lai samazinātu veselības apdraudējumus, kas saistīti ar 
halucinogēno sēņu lietošanu.

2.   To tirgotāju ekonomiskajām interesēm, kas pārdod 
halucinogēnās sēnes, ir liela nozīme šā produkta izplatības 
veicināšanā.

3.   Internets dod lielākas iespējas ne tikai popularizēt un 
pārdot halucinogēnās sēnes, bet arī sniegt informāciju par 
apdraudējumiem veselībai.

4.   Šķiet, ka profesionāļi, kas strādā ar jauniešiem, ir nepietiekami 
apgādāti ar informatīvajiem materiāliem par sēnēm, un līdzīgs 
informācijas trūkums ir vērojams attiecībā uz profilaksi un 
kaitējuma mazināšanu potenciālo lietotāju zināšanai.

5.   Efektīvu profilakses un veselības veicināšanas materiālu izstrādi 
visvairāk sekmē jauniešu — potenciālo halucinogēno sēņu 
lietotāju — perspektīvu izpratne un materiālu piemērošana viņu 
vajadzībām.

6.   Lai arī likumīgo kontroles pasākumu pastiprināšana var 
ierobežot halucinogēno sēņu lietošanu un pieejamību, 
visu pasākumu ietekme ir rūpīgi jānovēro, lai novērtētu to 
efektivitāti un izvairītos no netīšām negatīvām sekām.

 Halucinogēnās sēnes — uzdevums reaģēt uz dabā sastopamām vielām elektronikas laikmetā 
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