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6. LAPPUSE

Elīna Lāce

Taurenis ir kā atvaļinājuma 
laika domas. Nudien — ja vē-
lies iemūžināt kādu taureni, tu 
skrien tam pakaļ kā maldugunij. 
Liekas, ka tūlīt jau būs rokā, bet 
te tas bija, un te tā vairs nav. Nu, 
gluži kā atvaļinājums!

Fotografēt taureņus ar savu laiku 
nokalpojušu, šim mērķim ne seviš-
ķi piemērotu fotokameru var tikai 
cilvēks, kuram šīs radībiņas sevišķi 
patīk, un es esmu tieši tāds cilvēks. 
Vēl arī tāds cilvēks, kurš nedodas 
bildēt taureņus uz kādu taureņu 
māju, kur tie sapulcēti vienuviet. 
Nē, es šīs spārnotās būtnes princi-
piāli fotografēju 1,8 hektāros Latvi-
jas zemes — vietā, kas arī man se-
višķi patīk. Tajā ir sava loģika: kopš 
esmu virtuāli pašķirstījusi taureņu 
katalogus, saprotu, ka sugu ir neie-
domājami daudz un visas iemūžināt 
nekādi nav iespējams. Toties var 
mēģināt fiksēt vismaz daļu no tiem 
zvīņspārņiem, kas mīt vai ciemojas 
turpat, kur ciemojos es.

Skatīties kaut cik izdevušās tau-
reņu bildes ir bauda acīm, jo vismaz 
no fotogrāfijām neviens nevar steig-
šus aizlidot prom (taureņi lidojot 
ar ātrumu 20 kilometri stundā un 
pat vairāk!) vai spītīgi (protams, tā 
ir mana cilvēcīgā interpretācija) sa-
kļaut spārnus un vairs tos neatvērt, 
līdz fotogrāfs padevies un aizgājis 
prom. Savukārt fotografēt taureņus 
nozīmē mazliet kļūt par mednieku. 
Acis jātur plaši vaļā, saprotot, ka 
mērķis, kas ar sakļautiem spārniem 

ir gandrīz nepamanāms, var būt jeb-
kur. Pašam ir jābūt gatavam sekot 
taurenim, iespēju robežās slīdot kā 
ēnai un ilgstoši stāvot nekustīgi arī 
tad, kad odu mātītes jau sarīkojušas 
dzīres uz fotogrāfa ķermeņa. Nekad 
dzīvē mani tik traki nav sakoduši 
odi, kā fotografējot taureņus! Un 
tomēr — pumpas pāris dienu laikā 
pazūd, nieze pāriet, toties dažs brī-
nišķīgs kadrs turpina priecēt vēl ilgi.

Viena lieta ir fotografēt taureņus, 
bet cita — pēc tam mēģināt noteikt, 
kādas sugas taureni izdevies iemūži-
nāt. Tas nebūt nav viegli, jo Latvijā 
konstatēts vairāk nekā 2500 taureņu 
sugu. Sākotnēji pazinu tikai parasto 
nātru raibeni. Pēc garām interneta 
dzīlēs pavadītām stundām varu jus-
ties gandarīta par to, ka vismaz daļai 
taureņu tagad spēju noteikt dzimtu, 
nemeklējot samteņus pie raibeņiem 
vai zeltainīšus pie sprīžmešiem. Ar 
sugu noteikšanu gan ir grūtāk — 
vienu sugu no otras mēdz atšķirt tik 
sīkas nianses, ka iesācējs tās var arī 
nepamanīt. Publicējusi daļu no savas 
taureņu bilžu kolekcijas sociālajos 
tīklos, atzinīgi varēju uzsist sev uz 
pleca, kad biologs (un izcilu taure-
ņu bilžu radītājs…) Uģis Piterāns, 
kuru ne bez iemesla esmu uzaicinā-
jusi savā virtuālo draugu pulkā, tikai 
dažos gadījumos no 30 pielaboja 
manus minējumus, bet par vienu no 
maniem visgrūtāk tapušajiem kad-
riem pat atzina, ka tajā iemūžinātais 
sīciņais sausseržu bārkstspārnis esot 
salīdzinoši reta suga Latvijā.

Lai ieskats manā kolekcijā vairo 
skaistas un lidojošas domas arī «Tal-
su Vēstu» lasītājos!

Taureņu fotomedībās

Gāršas samtenis (Lopinga 
achine), izcili skaists pat meln-
baltā versijā un ar sakļautiem 
spārniem.

Kāļu baltenis (Pieris napi) uz sausserža zieda — manuprāt, 
lieliskākais kadrs manā taureņu fotogrāfiju kolekcijā.

Āboliņa sprīžmetis (Chi-
asmia clathrata). Sevišķi iz-
teiksmīga ir krāsu fotogrāfija, 
kur taurenis, būdams tik iz-
teikti melnbalts, kontrastē ar 
zili violetajiem pļavas veroni-
kas ziediņiem.

Apšu raibsprīžmetis (Lomaspilis marginata). Līdz šā gada 
2. jūnijam pat nenojautu par šāda taureņa eksistenci.

Bērzu raibenis (Nymphalis antiopa) — mans favorīts Latvijas 
taureņu vidū.                                                               Autores foto

Spožais tumšdzīslu sprīžmetis (Siona lineata) saulrietā. Tum-
šās līnijas uz šā taureņa spārniem veido nevainojamu rakstu.

Melnā mežpūcīte (Xestia c-nigrum) — ļoti iespaidīgs nakts-
tauriņš. No priekšpuses tas raisa asociācijas gandrīz vai ar kādu 
pērtiķu sugu, bet no sāniem tuvumā mežpūcīte izskatās pēc 
vērša! To, redz, es droši zinu teikt, jo naktstauriņš mierīgi sēž 
un ļauj sevi no visām pusēm appētīt un iemūžināt. Kaut nu arī 
dienas tauriņi tā prastos!

Sīkais sausseržu bārkstspār-
nis (Alucita hexadactyla) esot 
salīdzinošs retums Latvijā.

Paparžu sprīžmetis (Petrop-
hora chlorosata).


