Kā atpazīt balteņus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
Krūkļu baltenis jeb citrontauriņš Latvijā ir ļoti bieži sastopama suga. Pārziemojošie tauriņi pavasarī
parādās kā pirmie no balteņiem. Novērojams no marta līdz oktobrim.
G. rhamni

Vienkrāsains
dzeltenīgs
tauriņš, principā
nesajaucams.
Tēviņi koši
dzelteni,
mātītes zaļganas.

Lapkoku baltenis Aporia crataegi
Samērā bieži sastopama suga. Lido no maija beigām līdz jūlijam.
A. crataegi

Paliels, balts
tauriņš ar melnu
dzīslojumu.
Principā
nesajaucams,
līdzīgākā suga cīrulīšu
dižtauriņš.

Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
Ar dedestiņu balteni Latvijā apzīmē divas vizuāli līdzīgas sugas L. sinapis un L. juvernica, kuras
droši identificēt var pēc ģenitālijām. Dedestiņu balteņi Latvijā samērā bieži sastopami. Lido no
aprīļa beigām līdz septembrim.
L. sinapis/juvernica

Spārnu
apakšpuses
krāsa balta ar
pelēcīgu
apsarmojumu.

Pieris ģints balteņi: kāļu, rāceņu un kāpostu ir ļoti bieži vai bieži sastopamas sugas Latvijā. Tauriņi
novērojami no aprīļa līdz pat oktobrim. Kāpostu balteni dabā var viegli atpazīt pēc izmēra, jo ir
ievērojami lielāks par kāļu vai rāceņu balteni. Tauriņiem atšķirīgās pazīmes ir spārnu apakšpuses
pelēcīgās apsarmes raksts un pelēko trīsstūru forma spārnu galos.
Kāļu baltenis Pieris napi
P. napi ♂

P. napi

Spārnu apakšpusē vairāk vai
mazāk izteiktas pelēcīgas svītras
(apsarmojums gar dzīslām).

P. napi

♀

Spārnu virspuse balta, tēviņiem bez punktiem vai ar vienu tumšu
punktu, mātītēm ar diviem punktiem. Priekšspārnu galos pelēcīgais
trīsstūris ar garāko malu gar spārnu ārmalu.

Rāceņu baltenis Pieris rapae
P. rapae ♂

P. rapae ♀

Spārnu apakšpusē vienmērīgs ,
neliels pelēcīgs apsarmojums.

Spārnu virspuse
balta, tēviņiem
ar vienu tumšu
punktu, bet
mātītēm ar
diviem
punktiem.
Priekšspārnu
galos pelēcīgais
trīsstūris ar
garāko malu
virzienā uz galvu.

Kāpostu baltenis Pieris brassicae
P. brassicae

P. brassicae ♀

P. brassicae ♂

Spārnu apakšpusē vienmērīgs ,
neliels pelēcīgs apsarmojums.
Spārnu virspuse balta, tēviņiem bez punktiem, bet mātītēm ar diviem
punktiem. Priekšspārnu galos lieli, tumši pelēki vienādmalu trīsstūri.

Purva dzeltenis Colias palaeno
Purva dzeltenis ir sastopams purvos un to apkārtnē. Tauriņi lido no maija beigām līdz jūlijam.
C. palaeno
Spārnu
virspuses
ārmalas
vienmērīgi
tumšas.

Spārni zaļgandzelteni ar smalku sarkanīgu maliņu, mātītēm spārnu virspuse balta. Pakaļspārna
apakšpuses centrā mazs, balts plankums. Spārnu virspuses ārmalas vienmērīgi tumšas.

Pļavas dzeltenis Colias hyale
Pļavas dzeltenis ir sastopams samērā reti. Tauriņus var novērot no maija līdz pat oktobrim.
C. hyale

Priekšspārna
gali tumši, bet
ar gaišākiem
plankumiem.

Spārni citrondzelteni, apakšpusē spārnu ārmalā nelielu tumšu punktiņu līnija.

Oranžais dzeltenis Colias croceus
Oranžais dzeltenis Latvijā ir ļoti rets ieceļotājs no dienvidiem. Pēdējo gadu laikā portālā
www.dabasdati.lv reģistrēts tikai viens tauriņa novērojums NBS Ādažu poligonā 09.07.2016.
C. croceus ♂

C. croceus

♂

Spārnu apakšpuse dzeltena
ar zaļganīgu nokrāsu.
Tēviņiem priekšspārnu
pamatne oranža, mātītēm gaiša.
Tēviņiem spārnu
virspusē ārmalas
vienmērīgi tumšas, bet
mātītēm - ar gaišākiem
plankumiem.
Spārnu ārmalā nelielu tumšu
punktiņu līnija.

Latvijas sugu sarakstā vēl ir Zaigojošais dzeltenis, Colias myrmidone, kas arī ir ļoti rets ieceļotājs. Pēdējo reiz
ziņas par tauriņa novērošanu ir no 1999. gada Dagdas apkārtnē.

Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
Ķērsu baltenis ir bieži sastopams. Tēviņus pēc oranži krāsotajiem spārnu galiem var nekļūdīgi
identificēt pat lidojumā. Tauriņi lido no aprīļa līdz jūnija beigām.
A. cardamines ♀

Mātītēm spārni
balti ar
melniem
spārnu galiem.

A. cardamines ♂

Tēviņiem spārni
balti ar koši
oranžiem spārnu
galiem.

Spārnu apakšpuse ar dzeltenzaļu rakstu.

Rezēdu baltenis Pontia edusa
Rezēdu baltenis Latvijā ir rets ieceļotājs. Tauriņš Latvijā ir novērots karstās vasarās, jūlija beigās
un augustā.
P. edusa

P. edusa ♀

P. edusa ♂

Spārnu apakšpuse ar dzeltenzaļu rakstu. Tauriņa specifiskās pazīmes – tumšais plankums spārna virspusē,
kas turpinās līdz malai un baltie plankumi spārnu apakšpuses ārmalā, kas paplatinās virzienā uz centru.
Latvijas sugu sarakstā vēl ir Stepes baltenis, Pontia chloridice, kas ir ļoti rets ieceļotājs. Vienīgais zināmais
eksemplārs ir ievākts Amatā 1932. gadā.
©Sintija Elferte, www.taurini.lv, 2020

