
Čemurziežu dižtauriņš - 
Papilio machaon līdz 41 mm purva rūgtdille, smaržīgā dille uz auga stublāja maijs - augusts

Lapkoku baltenis - 
Aporia crataegi līdz 35 mm rožu dzimtas augi, pīlādzis, klintene, ābele uz auga virszemes daļām jūnija vidus - jūlija vidus

Krūkļu baltenis - 
Gonepteryx rhamni līdz 33 mm parastais krūklis uz auga virszemes daļām aprīlis - jūnija vidus, jūlijs - 

septembris

Lielais nātru raibenis - 
Vanessa atlanta līdz 35 mm lielā un sīkā nātre uz auga virszemes daļām maijs, jūlija vidus, augusts

Parastais nātru raibenis - 
Aglais urticae līdz 22 mm lielā nātre uz barības auga daļām aprīļa beigas - jūnija vidus, jūlijs - 

septembris 

Acainais raibenis - 
Inachis io līdz 42 mm lielā nātre uz auga virszemes daļām aprīlis - jūnija vidus, jūlijs - 

septembris

Mazais nātru raibenis - 
Araschnia levana līdz 22 mm lielā nātre uz auga virszemes daļām, 

akmeņiem
maijs - jūnija sākums, jūlijs - 
augusta sākums

Ceriņu sfings - 
Sphinx ligustri līdz 100 mm parastais ceriņš, parastais osis, sausserdis augsnē jūnija sākums, augusta sākums

Acainais sfings - 
Smerinthus ocellatus līdz 80 mm kārkli augsnē maija vidus - augusts

Parastais apšu sfings - 
Laothoe populi līdz 65 mm galvenokārt parastā apse augsnē maija beigas - augusta vidus

Priežu sfings - 
Hyloicus pinastri līdz 80 mm parastā priede, parastā egle augsnē maija beigas - jūlija sākums

Kazrožu sfings - 
Pergesa elpenor līdz 80 mm šaurlapu ugunspuķe, pieclapiņu mežvīns augsnē maija beigas - augusta sākums

Mazais madaru sfings - 
Pergesa porcellus līdz 60 mm madaru ģints augi augsnē maija beigas - jūlija vidus

Pelēkā dakšaste - 
Cerura vinula līdz 65 mm kārkli uz auga stublāja kokonā maijs - jūlija sākums

Liepu zobspārnis - 
Phalera bucephala līdz 60 mm galvenokārt parastais ozols augsnē maija beigas - augusts

Vītolu urbējs - 
Cossus cossus līdz 65 mm veido ejas lapu koku stumbros skaidu kokonā jūnija beigas - jūlija sākums

Brūnais lācītis - 
Arctia caja līdz 60 mm ārstniecības augi satrunējušā koksnē un augu 

atliekās jūlijs - augusta vidus

Parastā otiņaste - 
Orgyia antiqua līdz 35 mm lapu koki kokonā uz barības auga daļām septembris

Ozolu vērpējs - 
Lasiocampa quercus līdz 65 mm vasarzaļi krūmi kokonā sausā zālē jūnija vidus - jūlija beigas

Priežu raibpūcīte - 
Panthea coenobita līdz 60 mm parastā egle kokonā uz koka stumbra jūnijs - jūlijs

Ābeļu raibpūcīte - 
Diloba caeruleocephala līdz 40 mm rožu dzimtas pārstāvji un citi koki kokonā uz koka stumbra septembris - oktobris

Kļavu pelēkpūcīte - 
Acronicta aceris līdz 40 mm kļava kokonā sausā zālē jūnijs - jūlijs

Alkšņu pelēkpūcīte  - 
Acronicta alni līdz 35 mm melnalksnis, bērzs trunējušā koksnē maija beigas - jūlija sākums 

Ērkšķogu raibsprīžmetis  - 
Abraxas grossulariata līdz 35 mm lapu koki un krūmi uz barības auga daļām jūlijs - augusta sākums

IESKATIES DABĀ!
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“Šis noteicējs tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī noteicēja saturu pilnībā atbild Tartu vides izglītības centrs 

un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.”

“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežas attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā 

potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.estlatrus.eu.”

Izdevumu sagatavojis Tartu vides izglītības centrs un latviešu valodā izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas 
-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 “Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis 

sabiedrības apziņas veidošanai” ietvaros.
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