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AGRODİAETUS TANIM NOTLARI

Agrodiaetuslar ( Hübner 1822 ) erkeklerinin kanat üstü genelde mavi, kanat altı açık kahve ve
genelde beyaz bant bulunduran ancak karyotipik olarak ayrım yapılabilen lycaenidae ailesine ait geniş
bir gruptur. Erişkin haliyle küçük kelebeklerdir(Kanat açıklığı 1,8 - 4 santimetre arasındadır).Orta Asya
ve Palearktik bölgenin batısında dağılım gösteren 120 civarında türü içerir(Hauser and Eckweiler
1997). En fazla tür çeşitliliği Kafkasya, İran ve Türkiye’dedir.
Agrodiaetusların evrimsel gelişiminin yaklaşık 3 milyon yıllık olduğu düşünülmektedir (Kandul et al
2004).Bu süre morfolojik farklılıkların oluşması için yeterli olmayabilir.Bu cinsin farklı karyotiplerde bir
çok farklı türü vardır Haploid kromozom sayısı n=10 (Agr.caeruleus,Agr. Bruni, Agr.masulensis) ile
n=134 (Agr.achaemenes,Agr.shakrami) arasında değişir (Lukthanov and Dantchenkoi 2002 ,Lukthanov
et al 2005).Genellikle türlerin kromozom sayısı n=20-29 arasındadır.
Biz kelebek gözlemcilerinin agrodiaetuslarla ilgili karyotipik ayrım ya da genital yapı ile tanım koyma
şeklinde yardımcı materyallerimiz yoktur tek şansımız erkek bireyin kanat yapısı ve minimal
morfolojik değişikliklerdir. Bu notlarda örneklerle bu konu toparlanmaya çalışılmıştır ancak
Agrodiaetusların kesin tanımı bilimsel yöntemlerle bilim adamlarının yaptığı tanımlar olduğu akıldan
çıkarılmamalıdır. Bizler ancak olası tanı koyabiliriz.
Bu derlemede fotoğraflarda genellikle Morphbank örnekleri kullanılmıştır. Morphbank örnekleri
hem standart ışık koşullarında oluşturulduğu hem de kanat yapısı tam görüldüğü için tercih edilmiştir.
Morphbank örneği yoksa diğer kaynaklardan yararlanılmıştır. Kelebek gözlemcilerine pratik yarar
sağlamak amacıyla çeşitli kaynaklardan arazi gözlem fotoğrafları eklenmiştir. Teorik kısım
oluşturulurken genel olarak Guide to the Butterfies of the Palearctic Region Part IV (W.EckweilerG.C.Bozano) kitabından yararlanılmış ayrıca kaynakçada belirtilen makalelerden destek alınmıştır.
Bazı agrodiaetuslarda bilimsel yayınlardan alınan kuru örnek boyutları verilmiştir.
Taksonomi için : Koçak,A.Ö. & M.Kemal, 2018, A synonymous and distributional list of the species
of the Lepidoptera of Turkey. Cent. ent. Stud., Memoirs 8: 72-75 kullanılmıştır. Türkiye dağılımı için
yine aynı kaynak kullanılmıştır.
Erkek birey için; kanat üstü mavi agrodiaetuslar için tanımda kullanılan deyimler için 4.-5.sayfada,
kanat üstü kahve agrodiaetuslar için 25.sayfada fotoğrafla açıklama yapılmıştır.
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Kelebek tanımı için kanat yapısının anatomik özelliklerini bilmek gerekir. Aşağıdaki örnekler bununla
ilgilidir;

Guide to the Butterfies of the Palearctic Region Part IV( W.Eckweiler-G.C.Bozano)

Der Tagfalter der Türkei (PART I)

John G.Coutsis
Forewing length-Ön kanat uzunluğu
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KANAT YAPISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

KANAT ÜSTÜ

Hücre sonu siyah bar

Damarlar veya venler

Marjinal veya distal bölge Submarjinal bölge

(Diskal bar)
Apex

Kosta beyazlığı

Siyah pullanma

Saçak proximali veya iç kısmı

Saçak distali veya dış kısmı

Anal bölge veya Cu2 veya space 2

Not: Gövdeye yakın kısım proximal, uzak kısım distaldir .Gövdeye yakın kısım bazaldir
Agrodiaetus iphicarmon Dedegöl-İsparta N. Çakır (Kelebek-Türk)
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KANAT ALTI

Apex

Space 2 postdiskal benek

Diskal benekler

Submarjinal benekler

Beyaz bant ya da çapraz krem bant

Agro bandı distalde genişliyor

Postdiskal benekler

(Metinde agro bandı olarak kullanılmıştır)
Bazal yeşilimsi mavi pullanma

Agrodiaetus pierceae Güzeldere-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)
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AGRODİAETUS SINIFLANDIRMA*

I-Agrodiaetus Actisia:

I-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) actis (Herrich-Schäffer,1851)
I-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) artvinensis (Carbonell,1997)
I-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) bilgini (Dantchenko & Lukhtanov,2002)
I-4- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) cilicius (Carbonell,1998)
I-5- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) haigi (Dantchenko & Lukhtanov,2002)
I-6- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) pseudactis (Forster,1960)
I-7- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) sertavulensis (Koçak,1979) cilicinus
(Charmieux,2008)
I-8- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) sigberti (Olivier, Poorten, Puplesiene &
de Prins,2000)

II - Agrodiaetus Admetusia

II-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) admetus (Esper,1783)
II-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) alcestis (Zerny,1932)
II-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) aroaniensis (Brown,1976)
II-4- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) dantchenkoi (Lukhtanov, Wiemers
& Meusemann,2003)
II-5- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) demavendi (Pfeiffer,1938)
II-6- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) eriwanensis (Forster,1960)
II-7- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) ripartii (Freyer,1830)
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III- Agrodiaetus antidolus

III-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) antidolus (Rebel,1901)
III-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) kurdistanicus (Forster,1961)
III-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) menalcas (Freyer,1837)
III-4- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) mithridates (Staudinger,1878)

IV- Agrodiaetus Damaia

IV-1-Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) dama (Staudinger,1892)
IV-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) hopfferi (Gerhard,1851)
IV-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) lycius (Carbonell,1996)
IV-4- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) poseidon (Herrich-Schäffer,1851)
IV-5- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) theresiae Schurian, Oorschot &
Brink,1992)

V- Agrodiaetus Musa

V-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Musa))) erzindjanensis (Carbonell,2002)
V-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Musa))) maraschi (Forster,1956)
V-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Musa))) wagneri (Forster,1956)

VI- Agrodiaetus Phyllisia

VI-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) baytopi (De Lesse,1959)
VI-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) igisizilim ( Koçak & Kemal,2001)
VI-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) iphicarmon (Eckweiler & Rose,1993)
VI-4- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) iphigenius (Herrich-Schäffer,1847)
VI-5- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) phyllis (Christoph,1877)
VI-6- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) tankeri (De Lesse,1960)
VI-7- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) vanensis (De Lesse,1957)
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VII- Agrodiaetus Transcaspius

VII-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) altivagans (Forster,1956)
VII-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) anticarmon (Koçak,1983)
VII-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) aserbeidschanus (Forster,1956)
VII-4- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) caeruleus (Staudinger,1871)
VII-5- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) eurypilos (Gerhard,1851)
VII-6- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) guezelmavi (Olivier et al.,1999)
VII-7- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) huberti (Carbonell,1993)
VII-8- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) ninae (Forster,1956)
VII-9- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) pierceae (Lukhtanov &
Dantchenko,2002)
VII-10- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) schuriani (Rose,1978)
VII-11- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) surakovi Dantchenko &
Lukhtanov,1994
VII-12- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) transcaspicus (Heyne,1895)
VII-13- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) turcicola (Koçak,1977)
VII-14- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) turcicus (Koçak,1977)
VII-15- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) zapvadi (Carbonell,1993)

VIII- Agrodiaetus Xerxesia

VIII-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Xerxesia))) cyaneus (Staudinger,1899)
VIII-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Xerxesia))) merhaba De Prins,1991)

IX- Agrodiaetus (s.str.)

IX-1- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (s.str.))) damocles (Herrich-Schäffer,1844)
IX-2- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (s.str.))) damon (Denis & Schiffermüller,1775)
IX-3- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (s.str.))) kanduli (Dantchenko & Lukhtanov,2002)
IX-4- Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (s.str.))) putnami (Dantchenko & Lukhtanov,2002)
*Sınıflandırma için: Koçak,A.Ö. & M.Kemal, 2018, A synonymous and distributional list of the species of the
Lepidoptera of Turkey. Cent. ent. Stud., Memoirs 8: 1-72-75. (Aynen kopyalanmıştır)
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I-ACTİSİA GRUP:

1-AGRODİAETUS ACTİS (LACİVERT ANADOLU ÇOKGÖZLÜSÜ)

Tip lokalite: Amasya
Tanı kriterler : n: Bilinmiyor
Erkek birey: Küçüktür
Kanat üstü koyu mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal 1/4 de siyahtır
Kanat üstü siyah pullanma yoktur
Ön kanat hücre sonunda siyah bar yoktur
Arka kanat altında siyah postdiskal benekler küçüktür
Kanat altında submarjinal benekler belirgindir
Arka kanat altında bazal yeşilimsi mavi pullanma sınırlıdır
Agro bandı genelde distalde genişler

Gökpınar-Sivas M. Wiemers (Morphbank)

Gölyurt-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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2-AGRODİAETUS ARTVİNENSİS (ARTVİN ÇOKGÖZLÜSÜ)

Tip lokalite: Tortum Erzurum
Tanı kriterleri : n: 20-22,ön kanat uzunluğu 13.5-16mm
Erkek birey: Küçüktür
Kanat üstü koyu menekşe mavidir,
Kanat kenarında geniş submarjinal siyah pullanma vardır
Kanat boyunca siyah damarlar uzanır
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar vardır,siliktir
Kanat altı zemin rengi koyu kahve gridir
Arka kanat bazal yeşilimsi mavi pullanma az gelişmiştir
Agro bandı genelde distalde genişlemez

Kılıçkaya-Artvin M.Wiemers(Morphbank)

Kılıçkaya-Artvin

Tortum-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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3-AGRODİAETUS BİLGİNİ
Tip lokalite: Torul- Gümüşhane
Tanı kriterleri: n: 24-25, ön kanat uzunluğu ortalama 14,5mm
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi koyu menekşe mavi
Kanat üstü damarlar sadece distalde siyah,
Ön kanat üstü hücre sonu siyah bar yoktur
Arka kanat üstü saçaklar içte koyu gri dışta beyaz
Kanat altı zemin rengi açık bej gri
Arka kanat altı postdiskal benekler küçük siliktir, diskal benek silik
Arka kanat altı submarjinal benekler silik, beyaz
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma yoğun değil
Agro bandı iyi gelişmiştir, geniştir

Erzurum-N. Çakır(Kelebek-Türk)

W.Eckweiler-G.C. Bozano
Türkiye Dağılımı
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4-AGRODİAETUS CİLİCİUS (GÜLEK ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Sertavul(Karaman-İçel)
Tanı kriterleri : n: 20
Erkek birey: Kanat üstü sertavulensise göre daha morumsu mavi renkte
Kanat üstü siyah damarlar,pullanma yok
Arka kanat üstü saçakları anal bölge hariç basal yarıda kahve renkli
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler küçük,
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma az gelişmiş ya da yok
( Sertavulensiste iyi gelişmiştir )
Agro bandı geniştir distalde genişler
ssp bolkarensis: Tip lokalite Çaykavak geçidi Niğde. Agro bandı silik,ince, postdiskal benekler silik

W.Eckwieler-G.C.Bozano

Aladağlar-Kayseri H.Akdemir (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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5-AGRODİAETUS HAİGİ
Tip lokalite: Çatak-Van
Tanı kriterleri : n: 25-26, ön kanat uzunluğu ortalama 15.8 mm
Erkek birey: Kanat üstü pseudoactis gibi koyu menekşe mavi
Kanat üstü damarlar koyu değil, submarjinal siyah pulllanma yok, hücre
sonunda siyah bar yok
Kanat altı açık gri bej
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler silik
Arka kanat altı submarjinal benekler silik soluk
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma yoğun değil ancak belirgin
Agro bandı distalde genişler

Çatak-Van N.Çakır(Kelebek-Türk)

Çatak-Van K.Şimşek (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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W.Eckweiler-G.C.Bozano

6-AGRODİAETUS PSEUDOACTİS (YALANCI LACİVERT ANADOLU ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Ermenistan
Tanı kriterleri : n: 27-28
Erkek birey: Actise göre daha büyüktür
Kanat üstü koyu mavidir
Kanat üstü damarlar silik siyah ve sadece distaldedir
Kanat üstü submarjinalde koyu pullanma zayıf
Ön kanat hücre sonunda siyah bar yoktur
Kanat altı postdiskal benekler düzgün sıralı
Kanat altı submarjinal benekler belirgin beyazdır
Agro bandı distalde genişler

Badıllı-Iğdır M.Wiemers
(Morphbank)

Çağlayan-Erzincan M.Wiemers

Çatak-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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Dez-Hakkari (M.Wiemers)

7-AGRODİAETUS SERTAVULENSİS CİLİCİNUS (SERTAVUL ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip Lokalite: Sertavul Geçidi (İçel-Karaman)
Tanı kriterleri : n: Bilinmiyor
Erkek birey: Kanat üstü parlak mavi
Kanat üstü androkonial tüylenme yok(A.wagneri ve A. marashii de var)
Kanat üstünde siyah damarlar yok, hücre sonu siyah bar yok
Arka kanat üstünde saçaklar tamamen beyaz (Cilicius’tan farkı)
Arka kanat altında submarjinal benekler silik beyaz
Arka kanat altı postdiskal benekler küçük
Arka kanat altında bazal yeşilimsi mavi pullanma iyi gelişmiş
Agro bandı genellikle distalde genişler

Karaman M.Wiemers

İsparta-Dedegöl M.Wiemers (Morphbank)

Karaman M.K.Koçak

Çimi Yaylası-Antalya H.Akdemir

(Kelebek-Türk)

(Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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W.Eckweiler-G.C.Bozano

8-AGRODİAETUS SİGBERTİ (SİGBERT’İN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Aladağlar-Kayseri
Tanı kriterleri : n: 25-29, ön kanat uzunluğu 11-15mm
Erkek birey: Küçüktür
Zemin rengi koyu menekşe mavi
Kanat üstünde genellikle geniş siyah submarjinal pullanma var
(Bazı varyasyonlarda az gelişmiştir)
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler küçük veya silik
Arka kanat altında submarjinal benekler az gelişmiş, beyaz
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma geniş
Agro bandı distalde hafif genişler

Aladağlar-Kayseri M.Wiemers (Morphbank)

Aladağlar-Kayseri H.Akdemir(Kelebek-Türk)

Aladağlar-Nigde N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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II-ADMETUSİA GRUP

1-AGRODİAETUS ADMETUS (ANORMAL ÇOKGÖZLÜ)
Tip lokalite: Macaristan
Ssp.Agrodiaetus admetus anatoliensis tip lokalitesi: Akşehir-Konya
Tanı kriterler : n: 78-80
Erkek birey: Kanat üstünde damarlar belirgin olarak zeminden koyu
Ön kanat üstünde androkonial pullanma çok geniştir
Ön ve arka kanat altı postdiskal benekler iyi gelişmiştir
Arka kanat altında submarjinal benekler iyi gelişmiştir
Agro bandı yoktur ya da siliktir basale kadar uzanmaz
Varyasyon: Avrupa populasyonlarında genelde agro bandı silik Türkiye populasyonlarında değişir

Saimbeyli-Adana M.Wiemers

Çamkuyusu-Antalya Wiemers(Morphbank)

Ahlatlıbel-Ankara N.Çakır

Hasanoğlan-Ankara H.Akdemir (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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2-AGRODİAETUS ALCESTİS (ÇOGÖZLÜ LÜBNAN ESMERİ)
Tip lokalite: Lübnan
Tanı özellikleri: n: 19-22
Erkek birey: Arka kanat üstünde saçaklar distal yarıda beyazımsı veya açık kahve
Kanat altı zemin rengi boz veya açık kahve ( ripartii daha gri, eriwanensis
daha koyu)
Ön kanat altı siyah postdiskal beneklerin kıvrımı az (ripartii ve
demavendide kıvrım daha fazla)
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler çok küçük
Arka kanat altı submarjinal benekler yok ya da silik
Agro bandı genelde dar ve distalde genişlemez
Ssp karaçetinae: Tip lokalitesi: Hakkari Dez vadi
n: 19 , Arka kanat altı postdiskal benekler küçük, agro bandı dar

Güneykent-İsparta M. Wiemers

Saimbeyli-Adana M.Wiemers

Köşkköy-Erzurum M.Wiemers

(Morphbank)

Taşkent-Konya N.Çakır

İspir-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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3-AGRODİAETUS AROANİENSİS (YUNAN ANORMAL ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Yunanistan
Tanı kriterleri : n:47-49
Erkek birey: Ön kanat apexi sivri
Arka kanat üstü saçakların distal yarısı açık kahve(Alcestiste beyaz)
Kanat altı zemin rengi çikolata kahve
Arka kanat altı yeşilimsi mavi bazal pullanma silik
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler bazale kaymıştır
Arka kanat altı submarjinal benekler siliktir
Agro bandı silik, genelde yok(Alcestiste var)

Yunanistan M.Wiemers(Morphbank)

Kırklareli K.Şimşek (Kelebek-Türk)

Kırklareli H.Akdemir (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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4-AGRODİAETUS DANTCHENKOİ
Tip lokalite: Van-Çatak
Tanı kriterleri : n: 40-42
Erkek birey: Arka kanat üstü saçaklar distal yarıda grimsi kahve ve proximal yarıdan
daha açık
Kanat altı zemin rengi sıcak sarı kahve
Arka kanat altı submarjinal benekler silik
Agro bandı mevcuttur
Varyasyon postdiskal benekler bazen siliktir

Kurubaş-Van M.Wiemers

Çatak-Van M. Wiemers(Morphbank)

Kurubaş-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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5-AGRODİAETUS DEMAVENDİ (ÇOKGÖZLÜ DEMAVENDESMERİ)
Tip lokalite: Demavend-İran
Tanı kriterleri: n: 67-74
Erkek birey: Arka kanat üstü saçaklar distal yarıda kahve veya açık kahve
Kanat altı zemin rengi açık gri kahve(Ön ve arka kanat arasında ton farkı var)
Kanat üstünde damarlar zemin renginden daha koyu
Ön kanat üstünde androkonial pullanma geniş basal yarıyı kaplar
Ön kanat altında postdiskal benekler belirgin kıvrım yapmış(Alcestiste az)
Arka kanat altı submarjinal benekler var, silik belirgin beyaz halka ile
çevrelenmiş (Ripartide beyaz halka yok)
ssp.amasyensis Amasya n: 70-72, Kanat altı zemin rengi daha açık

Dez-Hakkari M. Wiemers

Dilezi-Hakkari M. Wiemers

Akçay-Kars N.Çakır (Kelebek-Türk)

Akçay-Kars M.Wiemers(Morphbank)

Kalecik-Ankara K.Şimşek(Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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6-AGRODİAETUS ERİWANENSİS (ERİVAN ANORMAL ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Erivan
Tanı kriterleri: n: 32-34
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi koyu kahve(Dişi bireyler de koyu)
Arka kanat üstü saçaklar distal yarıda açık kahve ancak diğer kahve
agrolardan daha koyudur
Kanat altı zemin rengi koyu
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler genelde iyi gelişmiş çevrelerindeki
beyaz halka belirgin
Arka kanat altı submarjinal benekler donuk fakat belirgin
Eriwanensis,alcestis ,interjectus ,dantchenkoi benzer
İnterjectus:tip lokalite Erzincan n: 29-32 kanat üstü zemin rengi koyu,ön kanat altı postdiskal
benekler kıvrımlı ,arka kanat altı postdiskal benekler belirgin değil ,submarjinal işaretler soluk
silik(eriwanensisten silik),agro bandı distalde genişler.

Iğdır M.Kemal(Kelebek-Türk)

Artvin N.Çakır (Kelebek-Türk)

Eriwanensis

İnterjectus W.Eckwieler-D.C.Bozano

Moryayla-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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7-AGRODİAETUS RİPARTİİ (RİPART’IN ANORMAL ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: İspanya
Tanı kriterleri: n: 88-90
Erkek birey: Kanat altı zemin rengi gri veya açık kahve
Arka kanat üstü saçaklar distal yarıda açık kahve
Ön kanat altı postdiskal benekler çok kıvrımlı(Alcestis ve benzerlerinde
kıvrım az)
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler iyi gelişmiş
Arka kanat altı submarjinal benekler silik etrafında beyaz halka yok
Agro bandı genelde distalde genişlemez
ssp.ripartii paralcestis:Tip lokalite :Sultandağ-Akşehir-Konya n: 90,kanat altı zemin rengi koyu
kahve,kanat altı postdiskal benekler beyaz halkalarla çevrelenmiş

Kurubaş-Van M.Wiemers Çağlayan-Erzincan Wiemers(Morphbank) Dedegöl-İsparta N.Çakır

Dedegöl-İsparta M.Wiemers(Morphbank)

Saimbeyli-Adana M.Wiemers(Morphbank)

Türkiye Dağılımı
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KANAT ÜSTÜ KAHVE AGROLAR İÇİN ALGORİTMA

1-ARKA KANAT ÜSTÜ SAÇAKLAR DİSTAL YARIDA BEYAZ

Ön kanat üstü apekste saçak beyaz

Ön kanat üstü apekste saçak beyaz değil

Mithridates

Alcestis

(Ön kanat altı postdiskal benek kıvrımı az)

(Ön kanat altı postdiskal benek kıvrımı az)

2-ARKA KANAT ÜSTÜ SAÇAKLAR DİSTAL YARIDA AÇIK KAHVE

Ön kanat altı postdiskal benek kıvrımı az

Ön kanat altı postdiskal benek kıvrımı fazla

Mithridates

Demavendi
(Arka kanat altı submarjinal beneklerin etrafında
beyaz halka var)
(Kanat altı zemin rengi grimsi bej-kahve)
Ripartii
( Arka kanat altı submarjinal beneklerin etrafında
beyaz halka yok benekler daha silik)
(Kanat altı zemin rengi grimsi bej-kahve)

3-ARKA KANAT ÜSTÜ SAÇAKLAR DİSTAL YARIDA DAHA KOYU

Eriwanensis-İnterjectus

Dantchenkoi

(Arka kanat altı submarjinal benekler belirgin)

(Arka kanat altı submarjinal benekler silik)

(Arka kanat üstü saçaklar koyu kahve)

(Arka kanat üstü saçaklar grimsi kahve ve
proximalden biraz açık tonda)

(Kanat altı zemin rengi koyu bej-kahve)

(Kanat altı zemin rengi sıcak sarı bej-kahve)
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KANAT ÜSTÜ KAHVE AGRODİAETUSLARIN KANAT YAPISI

Apex saçakları beyaz

Androkonial pullanma

Arka kanat üstü saçaklar distal yarıda beyaz

Agrodiaetus mithridates Kalecik-Ankara N.Çakır (Kelebek-Türk)

Not: Kanat üstü kahve agrodiaetuslarda tanım erkek bireylerde yapılır.Erkek birey olduğunu anlamak
için ön kanat üstü androkonial pullanma görülmelidir.
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III-ANTİDOLUS GRUP

1-AGRODİAETUS ANTİDOLUS (ÇOKGÖZLÜ ANADOLUTÜYLÜSÜ)
Tip lokalite:Tuzluca-Iğdır
Tanı kriterleri:n: 39-44(ssp pertekensis-Tunceli) n:40-41(Hakkari)
Erkek birey:Kanat üstü zemin rengi küllü gri
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½ de siyahtır,derin ve belirgindir
Ön kanat üstü koyu submarjinal pullanma değişken,genelde yoğundur
Kanat altı zemin rengi sıcak açık kahve
Kanat altı siyah postdiskal benekler küçük silik
Kanat altı agro bandı yok ya da çok silik
ssp. pertekensis:tip lokalite: Pertek-Tunceli, Şiran-Gümüşhane, ön kanat submarjinal pullanma daha
az, arka kanat2-5 venleri bazal yarıda siyah değil

Dez-Hakkari M.Wiemers

Yüksekova-Hakkari Wiemers(Morphbank)

Yüksekova-Hakkari Wiemers(Morphbank)

Çatak-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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2-AGRODİAETUS KURDİSTANİCUS (ÇOKGÖZLÜ VANESMERİ)
Tip lokalite: Erek-Van
Tanı kriterleri: n: 57-62
Erkek birey: Antidolusa benzer
Kanat üstü küllü gridir
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½ de siyahtır,derindir
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler siliktir
Arka kanat altı agro bandı genellikle vardır,distalde genişlemez

Erek-Van M. Wiemers

Erek-Van Wiemers(Morphbank)

Çatak-Van M.Wiemers

Çatak-Van M.Wiemers

Kurubaş-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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3-AGRODİAETUS MENALCAS (ÇOKGÖZLÜ ANADOLUBEYAZI)
Tip lokalite:İstanbul,Amasya
Tanı kriterleri: n: 85
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi açık, özellikle bazalde mavimsi
Ön kanat üstü apexte koyuluk ve submarjinal koyu dağılım çeşitli
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½ de siyahtır
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler küçük silik
Arka kanat altı agro bandı dar silik zeminle kontrastı az

Köşkköy Erzurum M.Wiemers

Erek-Van M. Wiemers

Fethiye-Muğla Wiemers(Morphbank)

Gökpınar-Sivas M.Wiemers(Morphbank)

Gölyurt-Erzurum N.Çakır

Türkiye Dağılımı
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Sivas-K.Şimşek(Kelebek-Türk)

4-AGRODİAETUS MİTHRİDATES (ÇOKGÖZLÜ AMASYAESMERİ)
Tip lokalite:Amasya
Tanı kriterleri: n: 21-27
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi mavi dağılım olmayan kahvedir
Kanat üstü androkonial dağılım sadece damarlar ve ön kanat kosta
boyuncadır
Arka kanat üstü saçaklar distal yarıda açık kahve veya beyaz
Ön kanat üstü apexte saçaklar beyazdır (tipiktir, diğer kanat üstü kahve olan
agrodiaetuslarda saçak kahvedir)
Arka kanat altı agro bandı dardır genelde distalde genişlemez bazen siliktir
Ssp saetosus: tip lokalite:K.Maraş androkonial pullanma geniş iyi gelişmiş,ön kanat altı space2
postdiskal benek basale disloke,kanat altı koyu,kanat üstü daha koyu kahvedir

Gündüzbey-Malatya M.Wiemers(Morphbank)

Kalecik-Ankara N.Çakır

W.Eckweiler-G.C.Bozano

İspir-Erzurum N.Çakır

Türkiye Dağılımı
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Akçay-Kars K.Şimşek (Kelebek-Türk)

IV-DAMAİA GRUP

1-AGRODİAETUS DAMA (MEZOPOTAMYA ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Gündüzbey-Malatya
Tanı kriterleri: n:41-42
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi parlak mavi,
Kanat üstü siyah damarlar, submarjinal siyah pulllanma yok
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler çok küçük veya yok
Arka kanat altı submarjinal benekler silik
Agro bandı yok

Malatya S.Ergün(Kelebek-Türk)

Malatya S.Ergün (Kelebek-Türk)

Adıyaman H.Akdemir (Kelebek-Türk )

Nemrut-Adıyaman N.Çakır(Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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2-AGRODİAETUS HOPFFERİ (HOPFER’İN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite:Anadolu
Tanı kriterleri: n: 15-16
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi kül grisi, açık mavi gölgeler var
Kanat üstü damarlar kanadın distal ¼-1/5 de siyahtır,zayıftır
Kanat üstü marjinalde hafif siyah pullanma olabilir
Arka kanat altı submarjinal benekler az belirgin ama var
Arka kanat bazal yeşilimsi mavi pullanma yok hafif gri bir pullanma var
Agro bandı siliktir zeminle kontrastı yoktur
Doğu Anadolu varyasyonlarında daha koyu zemin, koyu marjinal pullanma
ssp.malatiae:Tip lokalite:Malatya,n:15,kanat üstü zemin rengi açık mavimsi,kanat altı zemin rengi
açık,postdiskal benekler az gelişmiş

Kop-Erzurum M.Wiemers

Çatak-Van M.Wiemers

Gündüzbey-Malatya M.Wiemers

Çağlayan-Erzincan M.Wiemers(Morphbank)

ODTÜ-Ankara N.Çakır

Türkiye Dağılımı
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Artvin N.Çakır (Kelebek-Türk)

3-AGRODİAETUS LYCİUS (CARBONELLMAVİSİ)
Tip lokalite: Elmalı-Antalya
Tanı kriterleri: n: 21-22
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi açık mavi(Poseidondan açık)
Ön kanat üstü siyah damarlar yok veya kısa
Ön kanat üstü androkonial pullanma belirgin
Kanat üstü marjinalde hafif siyah pullanma
Ön kanat altı postdiskal benekler çok iri değil
Arka kanat altı postdiskal benekler küçük ancak düzgün sıralı
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma silik
Agro bandı az gelişmiş zeminle kontrastı yok distalde genişlemiyor

Çukurelma-Antalya M.Wiemers(Morpbank)

Güneykent-İsparta M.Wiemers

Güneykent-İsparta M.Wiemers(Morphbank) Güneykent-İsparta N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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4-AGRODİAETUS POSEİDON (ÇOKGÖZLÜ POSEYDONMAVİSİ)
Tip lokalite: Anadolu
Tanı kriterleri: n: 19-22
Erkek birey: Kanat üstü açık mavi
Kanat üstü siyah damarlar yok ya da silik
Kanat üstü submarjinal koyu pullanma yok ya da çok silik
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler küçük
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma sınırlı
Agro bandı genelde distalde genişlemez
Ssp mesopotamicus:Tip lokalite Malatya,genellikle daha iri, postdiskal benekler çok küçük ya da yok,
yeşil mavi bazal dağılım silik, agro bandı silik

Gökpınar-Sivas M.Wiemers (Morphbank)

Zelve-Nevşehir M.Wiemers

Karagöl-Ankara N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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Zelve-Nevşehir N.Çakır

5-AGRODİAETUS THERESİA (ÇOKGÖZLÜ TERESAMAVİSİ)
Tip lokalite: Saimbeyli-Adana
Tanı kriterleri: n: 63
Erkek birey: İri bir kelebektir
Kanat üstü açık mavi (Guezelmaviden daha açık)
Kanat üstü siyah damarlar kanadın distal 1/5 inden kısa, silik
Kanat üstü marjinal siyah pullanma silik, dar
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler küçük
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma silik
Agro bandı silik zeminle kontrastı az, distalde genişlemiyor

Saimbeyli-Adana M.Wiemers (Morphbank)

Saimbeyli-Adana H.Akdemir (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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V-MUSA GRUP

1-AGRODİAETUS ERZİNDJANENSİS (ÇOKGÖZLÜ ERZİNCANMAVİSİ)
Tip lokalite: Spikör geçidi-Erzincan
Tanı kritrleri: n: Bilinmiyor, ön kanat uzunluğu 14mm
Erkek birey: Altivagansa benzer,küçüktür
Kanat üstü daha soluk mavi
Kanat üstü siyah damarlar distalde ve çok ince ve marjinal siyah pullanma
daha zayıf (Altivagansta daha belirgin)
Kanat altı zemin rengi altivaganstan daha soluk grimsi
Ön kanat altı siyah diskal, postdiskal benek daha belirgin
Arka kanat altı postdiskal benekler zayıftır
Kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat anal bölge(Cu2) kanat ucu konkav değildir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma belirgindir
Agro bandı distalde genişler, zeminle kontrastı azdır

Spikör geçidi- Erzincan F.Carbonell

W. Eckweiler-G.C.Bozano

Türkiye Dağılımı
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2-AGRODİAETUS MARASCHİ

Tip lokalite:Kahramanmaraş
Tanı kriterleri: n:16
Erkek birey: Wagneriye benzer
Kanat üstü zemin rengi hafif daha koyu
Kanat üstü siyah damarlar daha silik
Kanat altı zemin rengi wagneriden hafif koyu
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler wagneriden daha silik
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavimsi pullanma silik
Agro bandı distalde genişler

Gökpınar-Sivas M.Wiemers (Morphbank)

Türkiye Dağılımı
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3-AGRODİAETUS WAGNERİ (WAGNER’İN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Akşehir-Konya
Tanı kriterleri: n: 16
Erkek birey: Küçüktür
Kanat üstü zemin rengi koyu mavi ancak actis’ten daha açık, menekşe refle yok
Kanat üstü damarlar kanadın distal 1/3-1/4 de siyahtır
Ön kanat altı siyah diskal, postdiskal benekler arka kanattan iri
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler çok belirgin değil
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş ancak beyaz değil
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma silik
Agro bandı genelde distalde genişler

Köşkköy-Erzurum M.Wiemers

Gaziler-Iğdır M.Wiemers

Zelve-Nevşehir M.Wiemers (Morphbank)

Zelve-Nevşehir M.Wiemers(Morphbank)

Yahyalı-Kayseri K.Şimşek (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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VI-PHYLİSSİA GRUP
1-AGRODİAETUS BAYTOPİ (BAYTOP’UN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Doğu Beyazit-Ağrı
Tanı kriterleri: n:27
Erkek birey: Ön kanat apex sivri
Kanat üstü zemin rengi donuk mavi
Kanat üstü submarjinal koyu pullanma geniş
Kanat üstü damarlar kanadın distal 1/2-1/3 de siyahtır
Ön kanat üstünde hücre sonunda siyah bar var
Ön kanat altı space 2 postdiskal benek basale disloke
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler çok küçük
Arka kanat submarjinal benekler iyi gelişmiş
Arka kanat yeşilimsi mavi bazal pullanma distale yayılır
Agro bandı distalde genişler

Gaziler-Iğdır

Güzeldere-Van M.Wiemers

Çatak-Van M.Wiemers (Morphbank)

Çatak-Van N.Çakır

Türkiye Dağılımı
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Çatak-Van K.Şimşek (Kelebek-Türk)

2-AGRODİAETUS İGİSİZİLİM (VATANMAVİSİ)
Tip lokalite:Bahçesaray
Tanı kriterleri : n: Bilinmiyor
Erkek birey: Baytopiye benzer
Kanat üst yüzü zemin rengi baytopiden daha canlı tonda mavi
Kanat üstünde baytopiden daha geniş ve siyah kenar bandı mevcut
Diğer özellikler baytopi ile aynıdır

Van-Çatak N.Çakır (Kelebek-Türk)

Van-Çatak N.Çakır(Kelebek-Türk)

Van H.Akdemir (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı:
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3-AGRODİAETUS İPHİCARMON (ÇOKGÖZLÜ İFİKARMON)
Tip lokalite:Dedegöl-İsparta
Tanı kriterleri: n: 29
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi donuk mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½ de siyahtır,derindir
Kanat üstü submarjinal dağılım koyu ve geniş(Ön kanat dağılım
baytopiden daha dar)
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar var ve belirgindir
Arka kanat altı postdiskal benekler baytopiden büyüktür
Arka kanat altı submarjinal benekler siliktir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma baytopiden daha yaygın
Agro bandı distalde genişler

Dedegöl-İsparta M.Wiemers (Morphbank)

Dedegöl-İsparta N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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4-AGRODİAETUS İPHİGENİUS (ÇOKGÖZLÜ İFİGENİA)
Tip lokalite:Uludağ-Bursa
Tanı kriterleri: n: 12-15
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi nispeten açık mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½-1/3 de siyahtır
Kanat üstü koyu submarjinal dağılım nispeten ince
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok(Baytopi ve iphicarmonda var)
Ön kanat üstü kosta bazal 1/3 dışında beyaz
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler nispeten düzenli
Arka kanat altı submarjinal benekler silik
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma iyi gelişmiş
Agro bandı distalde genişler zemin rengi ile kontrastı var

Dez-Hakkari M.Wiemers

Fethiye-Muğla M.Wiemers

Çatak-Hakkari M.Wiemers

Gölyurt-Erzurum N.Çakır

Türkiye Dağılımı
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Gökpınar-Sivas M.Wiemers(Morphbank)

Kılıçkaya-Artvin N.Çakır(Kelebek-Türk)

5-AGRODİAETUS PHYLLİS (ÇOKGÖZLÜ İRANMAVİSİ)
Tip lokalite: İran
Tanı kriterleri: n: 79-82
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi yeşilimsi maviden metalik maviye değişir
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½-1/3 de siyahtır
Kanat üstü submarjinal koyu pullanma değişkendir
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar var
Ön kanat kosta beyazlığı bazal yarıda vardır
Arka kanat altı siyah postiskal benekler değişkendir
Arka kanat altı submarjinal benekler iyi gelişmiştir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma distale uzanır
Agro bandı distalde genişler

İran M. Wiemers (Morphbank)

Yahyalı-Kayseri H.Akdemir (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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6-AGRODİAETUS TANKERİ (TANKER’İN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Kop dağı (Baybut-Erzurum)
Tanı kriterleri: n: 20-21
Erkek birey: Ön kanat apex sivriliği iphigeniadan az
Kanat üstü zemin rengi nispeten açık mavi
Kanat üstü damarlar nispeten daha derin siyahtır ve iphigeniaya göre daha
bazale uzanır
Kanat üstü submarjinal koyu pullanma nisbeten ince
Ön kanat üstü kosta tümüyle beyaz
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler nispeten küçük
Arka kanat altı submarjinal benekler silik
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma az gelişmiş (iphigeniadan az)
Agro bandı distalde genişler

Gölyurt-Erzurum

Kop-Bayburt M.Wiemers (Morphbank)

Gölyurt-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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7-AGRODİAETUS VANENSİS (ÇOKGÖZLÜ AĞRIMAVİSİ)
Tip lokalite: Doğu Bayazit-Ağrı
Tanı kriterleri: n: 78
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi simli açık mavi
Kanat üstü siyah damarlar kanadın distal ½-1/3 boyunca uzanır
Ön kanat kosta bazal yarıda beyazdır (Phyllis gibi)
Ön kanat hücre sonunda siyah bar vardır siliktir
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler phyllisten daha küçük
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş, beyazdır
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma iyi gelişmiştir
Agro bandı distalde genişler

Kop-Bayburt M.Wiemers

Güzeldere-Van M.Wiemers

Çağlayan-Erzincan M.Wiemers

Çatak-Van M.Wiemers (Morphbank)

Gölyurt-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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VI-TRANSCASPİUS GRUP
1-AGRODİAETUS ALTİVAGANS (LACİVERT AZERİ ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Ermenistan,Azerbaycan
Tanı kriterleri: n: 20-21, ön kanat uzunluğu ortalama 17mm
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi mavi submarjinal alanda,ön kanat kosta ve arka
kanat dorsumda metalik refle verir
Kanat altı zemin rengi daha koyu
Kanat üstü damarlar kanadın distal ¼ de siyahtır
Kanat üstü submarjinal dağılım yok ,hücre sonu siyah bar yok
Ön kanat altı postdiskal benekler arka kanada göre daha iyi gelişmiştir
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler küçük,silik
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma iyi gelişmiş
Agro bandı iyi gelişmiştir zeminle kontrastı var, distalde genişlemez

Çağlayan-Erzincan M.Wiemers Dez-Hakkari M.Wiemers

Güzeldere-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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Güzeldere-Van M.Wiemers(Morphbank)

2-AGRODİAETUS ANTİCARMON (ÇOKGÖZLÜ ANTİKARMON)
Tip lokalite: Şemdinli-Hakkari
Tanı kriterleri: n:bilinmiyor
Erkek birey: Turcicusa benzer,turcicustan iridir
Ön kanat apex turcicustan daha az sivridir
Kanat üstü zemin rengi turcicustan daha açık
Kanat altı zemin rengi koyu
Ön kanat altı siyah postdiskal benekler iri ve space 2 ve 6 da genelde
bazale displase olmamış
Arka kanat altı siyah postdiskal benekler iri
Agro bandı iyi gelişmiş distalde genişler

W.Eckweiler-G.C.Bozano

Bitlis M.K.Koçak (Kelebek-Türk)

Artvin B.Değirmenci (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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3-AGRODİAETUS ASERBEİDSCHANUS (AZERİ ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Ermenistan
Tanı kriterleri: n: 34-35
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi menekşe reflesi olan mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½-1/3 de siyahtır
Kanat üstü submarjinal siyah pullanma iyi gelişmiştir
Ön kanat üstü kosta distal 1/3 dışında beyaz
Kanat altı zemin rengi nisbeten koyu
Ön kanat altı diskal ve postdiskal benekler iri
Arka kanat space 1 ve 2 kanat ucu hafif konkav
Agro bandı distalde genişlemez, zeminle kontrastı fazla

İran W.Eckweiler- G.C.Bozano

Erzurum H.Akdemir (Kelebek-Türk)

1.sıra:Gölyurt-Erzurum V.Oorschot (DTDT)
2.sıra:Akçay-Kars D.Prins (DTDT)
Türkiye Dağılımı
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4-AGRODİAETUS CAERULEUS (ÇOKGÖZLÜ MASMAVİ)
Tip lokalite: İran
Tanı kriterleri: n:10
Erkek birey: Kanat üstü parlak açık mavi
Ön kanat üstü damarlar kanadın distal ¼ de siyah ve ince
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok
Ön kanat altı postdiskal benekler düzgün dizilmiş ,hizalı
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma distale uzanır
Agro bandı düz ve distalde genişlemez
Bazı dişi varyasyonlarda kanat üstünde mavi renklenme vardır
1981 yılından bu yana Türkiye’de gözlenmemiştir

İran M.Wiemers (Morphbank)

İran M. Wiemers (Morphbank) Dişi birey

Türkiye Dağılımı
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5-AGRODİAETUS EURYPİLOS (GERHARD’IN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite:Amasya
Tanı kriterleri: n: 80-82 ,ön kanat uzunluğu 14.5-21mm (Ortalama 16.6 mm)
Erkek birey: İridir
Kanat üstü zemin rengi açık mavi menekşe mavi arası değişir
Kanat üstü damarlar kanadın distal 1/2-1/3 de siyahtır
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar iyi gelişmiş
Ön kanat altı post diskal benekler iyi gelişmiştir space 2 benek geniş ve
bazale uzar
Arka kanat altı submarjinal benekler az gelişmiştir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma belirgindir
Agro bandı distalde genişler

Kılıçkaya-Artvin M. Wiemers (Morphbank) Kızılcahamam-Ankara N.Çakır (Kelebek-Türk)

Çubuk-Ankara N.Çakır

Kalecik-Ankara N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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6-AGRODİAETUS GUEZELMAVİ (ÇOKGÖZLÜ ANADOLU GÜZELMAVİSİ)
Tip lokalite:Taşkent-Konya
Tanı kriterleri: n: 41-42, ön kanat uzunluğu 16-19.5 mm (holotip 18mm)
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi gök mavi,menekşe refle verir
Ön kanat üstü androkonial pullanma yoğun
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok
Arka kanat üstü damarlar distalde siyah
Kanat altı zemin rengi açık gri
Kanat altı postdiskal benekler özellikle arka kanatta çok küçük
Arka kanat altı submarjinal benekler silik
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma az gelişmiş
Agro bandı distalde genişlemez

Taşkent-Konya M.Wiemers (Morphbank)

Taşkent-Konya H.Akdemir (Kelebek-Türk)

Taşkent-Konya N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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7-AGRODİAETUS HUBERTİ (HUBERT’İN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite:Karaköse-Ağrı
Tanı kriterleri: n: 33-37
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi açık mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal ½-1/3 de siyahtır
Kanat üstü submarjinal pullanma genelde vardır(Ön ve arka kanatta)
Kanat üstü hücre sonunda siyah bar genelde yoktur
Arka kanat altı postdiskal siyah benekler belirgin düzgün
Arka kanat altı submarjinal benekler silik beyaz
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma iyi gelişmiş
Agro bandı konrastı iyi genelde distalde genişlemez

Ağrı M. Wiemers

Badıllı-Iğdır M. Wiemers

Kop-Erzurum M. Wiemers (Morphbank)

Kılıçkaya-Artvin M. Wiemers (Morphbank)

Kılıçkaya-Artvin N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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8-AGRODİAETUS NİNAE (NİNA’NIN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Tip lokalite: Ermenistan
Tanı kriterleri: n:33-37, ön kanat uzunluğu ortalama 17mm
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi parlak mavi , ön kanat kosta beyaz
Ön kanat hücre sonunda siyah bar var,submarjinal koyu pullanma var
Ön ve arka kanat damarlar kanadın distal 1/3 de siyahtır
Ön kanat altı zemin gri kahve,diskoidal benek iri ,postdiskal benekler parlak
beyaz halka ile çevrelenmiş
Arka kanat altı daha koyu kahve,diskoidal benek neredeyse görünmez,
Arka kanat altı postdiskal benekler küçük dar beyaz halka ile çevrelenmiş
Arka kanat submarjinal benekler zayıf
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma zayıf ve dar
Agro bandı distalde genişlemez

Ağrı M.Wiemers (Morphbank)

Gölyurt-Erzurum M.Wiemers (Morphbank)

Gölyurt-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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9-AGRODİAETUS PİERCEAE
Tip lokalite:Güzeldere-Van
Tanı kriterleri: n: 22, ön kanat uzunluğu ortalama 17.8 mm
Erkek birey: Kanat üstü metalik refle veren açık mavi
Kanat üstü marjinal koyu pullanma var
Ön kanat costa beyaz,hücre sonunda siyah bar yok
Kanat altı zemin rengi gri arka kanatta kahve refle verir
Kanat altı diskoidal benek ön kanatta iyi gelişmiş arka kanatta zayıf
Kanat altı postdiskal benekler ön kanatta iyi gelişmiş arka kanatta küçük
Kanat altı submarjinal benekler silik ancak seçilir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma yoğun
Agro bandı iyi gelişmiştir genelde distalde genişler

Güzeldere-Van M.Wiemers (Morphbank)

Dez-Hakkari M.Wiemers (Morphbank)

Güzeldere-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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10-AGRODİAETUS SCHURİANİ (ÇOKGÖZLÜ KUNÇUYMAVİSİ)
Tip lokalite: Göreme-Nevşehir A.(s.str) Kunchuy: tip lokalite Çal Dağı Ankara
Tanı kriterleri: n: 82, ön kanat uzunluğu 15-19 mm (Ortalama 16.5 mm),kanat açık hali 35mm
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi gök mavisinden koyu
Kanat üstü damarlar kanadın distal 1/5 de siyahtır
Apex eurypilostan daha sivri
Ön kanat üstü submarjinal pullanma yoğun değil
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok
Ön kanat üstü kosta beyaz
Ön kanat altı postdiskal benekler iyi gelişmiş özellikle space 2 benek daha
iri ve bazale displase,arka kanat postdiskal benekler küçük ancak belirgin
Kanat altı zemin rengi eurypilostan daha koyu
Arka kanat altı submarjinal benekler silik
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma çok belirgin ve yaygın
Agro bandı distalde genişlemez
Ssp.attalensis: Tip lokalite: Korkuteli-Antalya, n:87,ön kanat altı space 2 postdiskal benek daha küçük
ve yuvarlak hafif bazale displase,kanat üstü marjinal siyah pullanma yok,arka kanat altı postdiskal
benekler belirgin, submarjinal benekler silik, ,yeşilimsi mavi bazal pullanma daha az gelişmiş,agro
bandı distalde genişlemez

Kalecik-Ankara N. Çakır (Kelebek-Türk)

Gez Beli-Kayseri

Denizli H.Akdemir,attalensis

Karabayır-Antalya M.Wiemers (Morphbank) Denizli H.Akdemir, attalensis
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Türkiye Dağılımı

A.schuriani
Kanat üstü siyah damarlar:

A.eurypilos

distal 1/5 te ve zayıf

distal 1/3 te ve güçlü

Kanat üstü submarjinal pullanma: daha az

daha belirgin

Büyüklük:

daha küçük

daha iri

Kanat altı bazal mavilik:

daha az belirgin

daha çok belirgin

Kanat altı zemin:

kızıl kahve

gri krem

Post diskal benekler

daha düzenli

daha düzensiz
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11-AGRODİAETUS SURAKOVİ (ÇOKGÖZLÜ SURAKOMAVİSİ)
Tip lokalite:Azarbeycan surakovi Şekercioğlu Çatak-Van
Tanı kriterleri: n:50 ,ön kanat uzunluğu ortalama 18mm
Erkek birey: Schurianiye benzer
Ön kanat üstü kosta beyaz
Ön kanat hücre sonunda siyah bar yok
Ön kanat altı postdiskal space 2 benek hafif bazalde
Ön kanat üstü siyah pullanma yoğunluğu az
Kanat altı zemin rengi çikolata kahve
Agro bandı distalde genişlemez
Ssp Şekercioğlu:kanat üst zemin daha parlak mavi, ön kanat üstü siyah submarjinal siyah pullanma
yoğun hücre sonunda siyah bar var zayıf ,kanat üstü damarlar belirgin siyah,kanat altı zemin rengi kirli
kahve

Şekercioğlu Çatak-Van M.Wiemers Çatak-Van M.Wiemers

Çatak-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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Ermenistan M.Wiemers (Morphbank)

12-AGRODİAETUS TRANSCASPİCUS (ÇOKGÖZLÜ HAZERMAVİSİ)
Tip lokalite: Kopet Dağı(İran-Türkmenistan)
Tanı kriterleri: n: 52-53
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi soluk mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal ¼ de siyahtır
Kanat üstü submarjinal koyu pullanma gelişmiş
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok
Kanat altı zemin rengi kızılkahve koyu
Kanat altında ön ve arka postdiskal benekler iyi gelişmiş
Arka kanat space 1-2 kanat ucu konkav değil
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma silik veya yok
Agro bandı distalde genişlemez, zemin kontrastı fazla

Türkmenistan M.Wiemers (Morphbank) MCZ Museum-Harvard

Kopet Dağı O.Staudinger(DTDT)

Türkiye Dağılımı
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W.Eckweiler-D.C.Bozano

13-AGRODİAETUS TURCİCOLA (ÇOKGÖZLÜ VANMAVİSİ)
Tip lokalite: Van
Tanı kriterleri: n:18-20
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi menekşe refle vermeyen mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal 1/3-1/4 de siyahtır
Kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok
Ön kanat üstü submarjinal koyu dağılım yoğun değil
Kanat altı zemin rengi sıcak kahve,arka kanat ucu space 1-2 konkav
Ön kanat altı postdiskal benekler gelişmiş, space 2 benek bazale displase
Arka kanat altı postdiskal benekler silik
Arka kanat altı submarjinal benekler silik
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma az gelişmiş
Agro bandı genişlemez

Erek-Van M.Wiemers (Morphbank)

Çatak-Van M.Wiemers (Morphbank)

Çatak-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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14-AGRODİAETUS TURCİCUS (ÇOKGÖZLÜ TÜRKMAVİSİ)
Tip lokalite:Kağızman-Kars
Tanı kriterleri: n:24
Erkek birey: Küçüktür
Kanat üstü zemin rengi koyu menekşe mavi
Kanat üstü siyah damarlar kanadın distal ½-1/3 te siyahtır
Kanat üstü koyu submarjinal dağılım vardır, genişliği değişkendir
Kanat üstü hücre sonunda siyah bar vardır ,siliktir
Ön kanat altı postdiskal benek dizilimde kıvrım fazladır ve space 2 benek
bazale displasedir
Arka kanat altı submarjinal benekler genelde iyi gelişmiştir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma iyi gelişmiştir
Agro bandı distalde genişler

Badıllı-Iğdır M. Wiemers
(Morphbank)

Çağlayan-Erzincan M. Wiemers

Güzeldere-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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Köşkköy-Erzurum M. Wiemers

15-AGRODİAETUS ZAPVADİ (ÇOKGÖZLÜ ZAPMAVİSİ)
Tip lokalite: Güzelsu Hoşap-Van
Tanı kriterleri: n: 17-19
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi parlak mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal 1/5 te siyahtır
Kanat üstü submarjinal koyu dağılım çok belirgin değil
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar yok
Kanat altı zemin rengi sıcak kahve, arka kanat ucu space 1-2 konkav
Ön kanat altı postdiskal benekler iyi gelişmiş space 2 benek bazale displase
Arka kanat altı postdiskal benekler zayıf, submarjinal benekler zayıf
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma turcicolaya göre siliktir
Agro bandı distalde genişlemez

Erek-Van M.Wiemers

Güzeldere-Van M.Wiemers

Zernek-Van M.Wiemers (Morphbank)

Çatak-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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VIII-XERXERSİA GRUP

1-AGRODİAETUS CYANEUS (ÇOKGÖZLÜ SİYANMAVİSİ)
Tip lokalite: Kafkasya
Tanı kriterleri: n: 16-20
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi koyu mavi, distal ¼,ön kanat kosta ve arka
kanat dorsumda metalik mavi
Kanat üstü damarlar distal ½-1/4 te siyahtır (Arka kanatta daha fazla)
Kanat üstü submarjinal koyu dağılım yoktur,hücre sonu siyah bar yoktur
Ön kanat altı postdiskal benekler iyi gelişmiştir,arka kanatta zayıftır
Arka kanat altı submarjinal benekler iyi gelişmiştir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma az gelişmiştir
Agro bandı distalde genişler

Dez-Hakkari M.Wiemers

Zernek-Van M.Wiemers Kağızman-Kars M.Wiemers (Morphbank)

Güzeldere-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı
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Van H.Akdemir (Kelebek-Türk)

2-AGRODİAETUS MERHABA (ÇOKGÖZLÜ SELAMMAVİSİ)
Tip lokalite: Kılıçkaya-Artvin
Tanı kriterleri: n:16-17
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi menekşe refle vermeyen parlak mavi
Kanat üstü damarlar kanadın distal ¼ te siyahtır ve incedir
Kanat üstü submarjinal koyu pullanma ve hücre sonunda siyah bar yok
Kanat altı zemin rengi gri kahve
Ön kanat altı postdiskal benekler iyi gelişmiş, geniş, space 2 benek hafif
bazale displase
Arka kanat altı postdiskal benekler zayıf
Arka kanat altı submarjinal benekler iyi gelişmiş (Damocleste zayıf)
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma silik
Agro bandı iyi gelişmiş distalde genişlemez ya da hafif genişlemiş

Kılıçkaya-Artvin M.Wiemers (Morphbank)

Yusufeli-Artvin N.Çakır (Kelebek-Türk)

Yusufeli-Artvin M.Hançer (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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IX-AGRODİAETUS S.STR
1-AGRODİAETUS DAMON (ÇOKGÖZLÜ DAMONMAVİSİ)
Tip lokalite : Avusturya, ssp.kotshubeji:Kağızman-Kars
Tanı kriterleri: n: 45
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi açık yeşilimsi refle veren mavi
Küçüktür, kanat üstü saçaklar tamamen beyaz
Kanat üstü gelişmiş,geniş,koyu submarjinal dağılım vardır,kosta ve
damarlar boyunca yayılır
Kanat üstü siyah damarlar iyi gelişmiş distal ½ de uzanır
Ön kanat üstü hücre sonunda siyah bar vardır
Kanat altı zemin rengi koyu
Arka kanat altı postdiskal benekler zayıf ,submarjinal benekler silik,beyaz
Agro bandı genellikle distalde genişlemez zeminle kontrastlıdır

Kop-Erzurum M. Wiemers Köşkköy-Erzurum M.Wiemers
(Morphbank)

Çağlayan-Erzincan M.Wiemers

İspir-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)
Türkiye Dağılımı:
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2-AGRODİAETUS DAMOCLES (ÇOKGÖZLÜ DAMOKLESMAVİSİ)
Tip lokalite: Rusya
Tanı kriterleri: n: 25
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi parlak açık mavi
Ön kanat apex sivri
Kanat üstü siyah damarlar silik veya yok
Ön kanat altı postdiskal benekler iri, space 2 benek bazale displase
Arka kanat altı postdiskal benekler az gelişmiş
Arka kanat altı submarjinal benekler silik, beyaz
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma az gelişmiş
Agro bandı iyi gelişmiş distalde genişlemez

Rusya M.Wiemers (Morphbank)

W.Eckweiler-G.C.Bozano

Gölyurt-Erzurum N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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3-AGRODİAETUS KANDULİ
Tip lokalite: Munzur Dağları-Erzincan
Tanı kriterleri: n: 25
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi açık parlak mavi, kanat altı zemin rengi açık bej
Kanat üstü siyah damarlar zayıf, silik, hücre sonunda siyah bar yok
Kanat üstü submarjinal pullanma yok,kostada gelişmiş androkonial pullanma var
Ön kanat üstü saçaklar içte açık gri dışta beyaz
Arka kanat altı postdiskal benekler küçük, silik,submarjinal benekler silik
Arka kanat altı bazalyeşilimsi mavi pullanma az gelişmiş
Agro bandı iyi gelişmiş, hafif distalde genişler
ssp tortumensis:Tip lokalite:Kılıçkaya-Artvin ,kanat üstü zemin rengi urartuaya göre daha morumsu
kanduliden daha parlak koyu,submarjinal benekler kanduliden daha iyi gelişmiş agro bandı daha
belirgin ve distalde genişliyor
ssp.urartua: Tip lokalite:Kurubaş-Van,kanat üstü zemin rengi daha açık mavi,damarlar ön kanatta
siyah değil ,arka kanatta distal ¼ te siyah,arka kanat postdiskal benekler daha iyi gelişmiş,submarjinal
benekler silik,beyaz

Çatak-Van M.Wiemers (Morphbank)

W.Eckweiler-G.C.Bozano

Çatak-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)
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Gölyurt-Erzurum N.Çakır

W.Eckweiler-G.C.Bozano

Güzeldere-Van N.Çakır (Kelebek-Türk)

Türkiye Dağılımı
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4-AGRODİAETUS PUTNAMİ
Tip lokalite: Kayabaşı-Erzurum
Tanı kriterleri: n:26, ön kanat uzunluğu 17-18mm
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi beyazımsı refle veren saf mavidir
Kanat üstü submarjinal bölgede hafif siyah pullanma var
Kanat üstü damarlar koyu değildir, hücre sonu siyah bar yok
Ön kanatta saçakların iç kısmı koyu gri dış kısmı beyazdır,arka kanat beyaz
Kanat altı zemin rengi açık kahve refle veren gridir
Ön kanat altı diskal benek iyi gelişmiş postdiskal benekler gelişmiş, arka
kanatta postdiskal benekler zayıftır,diskal benek neredeyse görülmez
Arka kanat altı submarjinal benekler siliktir,Cu 1-A2 de hafif belirgindir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma zayıftır
Agro bandı iyi gelişmiştir, tüm örneklerde distalde genişlemez,incelir

Ağrı M.Wiemers

Ağrı M.Wiemers

Tortum-Erzurum N.Çakır(Kelebek-Türk)

Kılıçkaya-Artvin M.Wiemers(Morphbank)

Tortum-Erzurum S.Karaman (Trakel)
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AGRODİAETUS ALİBALİİ (ALİ BALİ’NİN ÇOKGÖZLÜSÜ)
Frédéric Carbonell. – Un nouvel Agrodiaetus de Turquie (Lepidoptera, Lycaenidae) Bulletin de la
Société entomologique de France, 120 (4), 2015 : 463-464

Yukarıda belirtilen yayın ile yeni tür olduğu bildirilen ancak Koçak listesinde yer almadığı için sona
bıraktığımız tür ile ilgili bilgiler bu kısımda toparlanmıştır;
Tip lokalite: Andırın-Kahraman Maraş
Tanı kriterleri: n: ?, ön kanat uzunluğu ortalama 16.4mm
Erkek birey: Kanat üstü zemin rengi soluk mavi yeşilimsi refle verir
Kanat üstü damarlar belirgin siyahtır, kanat distal ¼ te uzanır
Kanat üstü submarjinal bölgede yoğun siyah pullanma vardır
Kanat üstü saçakların bazal yarısı yoğun siyah, damarların bitiminde daha
yoğun siyah
Ön kanat kostada siyah pullanma var
Ön kanat ve arka kanat submarjinal benekler iyi gelişmiştir
Arka kanat altı bazal yeşilimsi mavi pullanma silik
Agro bandı distalde genişlemez

Kahramanmaraş-F.Carbonell

Andırın-Kahramanmaraş H.Akdemir (Kelebek-Türk)
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