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FAUNA
FAUNA

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Pulkanatlılar (Lepidoptera) olarak bilinen oldukça kalabalık böcek
takımını kelebekler ve güveler oluşturur.
Kelebekler sadece gündüz uçabilirken güveler çoğunlukla gece uçar,
gündüz uçan güveler de vardır. Kelebeklerin parlak renkleri ve deseni daha
çok dikkati çekerken güveler daha soluk renklidir. Kelebeklerde antenlerin
ucu topuzludur, güvelerde ise antenler genellikle düz ipliksi veya taraklı,
tüylüdür. Kelebekler herhangi bir yere konduklarında, kanatlarının üstünü
gösterdikleri gibi, kanatlarını kapatarak altını da gösterebilirler, güveler ise
üçgen bir çatı gibi sadece kanatlarının üstünü gösterirler.
Kanatlar çoğunlukla parlak olan renkleri ve deseni oluşturan, üst üste
dizilmiş binlerce pulla kaplıdır. Her bir pulun içindeki pigment veya ışığı
yansıtan pul yüzeyinin şekli, renkleri oluşturur. Genellikle kanatların üstü,
altına göre daha renklidir.
Baş kısmında, birçok yüzeyden oluşan bileşik gözler, kokulara
duyarlı antenler ve tatlara duyarlı sarmal beslenme hortumunun olduğu
ağız ve dokunaçlar bulunur. Başın hareketi kısıtlıdır, gözler iridir, düşük
çözünürlükte her yeri görebilir ve hareketlere çok hassastır, insan gözünden
daha duyarlıdır.
Göğüs kısmına, iki çift kanat ve üç çift bacak güçlü kaslarla bağlıdır.
Bacakların uçlarındaki hissediciler ile bitkileri tadarak, seçim yaparlar. Karın
kısmında, sindirim ve üreme organları bulunur.
Sıvılarla beslenebilen kelebekler için bitki nektarı en önemli besin
kaynağıdır. Polen taşıyıcı olarak bitkilerin tozlaşmasına yardımcıdır, besin
zincirinin bir parçası olarak yaşam evreleri süresince kuş, kertenkele,
kurbağa, fare, örümcek, çekirge gibi canlılara besin kaynağıdır.
Erkek bireyler mineral ihtiyacını çoğunlukla nemli topraktan alır.
Dişi bireyler nektar almak için değişik bitkileri tercih ederken yumurta
bırakacakları, tırtılın besleneceği bitkide seçicidirler.
Kelebeklerin başkalaşım (metamorfoz) olarak bilinen yaşam döngüsü
yumurta, tırtıl, pupa, erişkin kelebek olarak 4 farklı evreden oluşur.
Erişkin küçük bir kelebeğin yaşam süresi bir hafta olabilirken, kış
uykusuna yatan büyük bir kelebekte bir yıla yakındır. Yumurta, tırtıl, pupa
evreleri türlere göre değişerek birkaç haftadan birkaç yıla kadar sürebilir.
Ülkemizde, 5000 den fazla kelebek ve güve türü günümüzde bilinir,
bu sayının 4500 den fazlası güvedir, kelebeklerin sayısı ise 400 civarındadır.
9 aile içerisinde en kalabalığı, Türkiye kelebeklerinin %40’dan fazlasını
kapsayan Lisenide ailesidir.
Papilionidae; 13 tür, Pieridae; 38 tür, Argynnidae; 53 tür, Danaidae; 1
tür, Libytheidae; 1 tür, Satyridae; 81 tür, Lycaenidae; 177 tür, Riodinidae;
1 tür, Hesperiidae; 43 tür, Ülkemizdeki en büyük kelebek Parnassius apollo
(Apollo), en küçük kelebek Chilades trochylus (Mücevherkelebeği)’dir [113,
114, 115, 116].
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Niyobe
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanatlarının üstünde hâkim renk
turuncudur, siyah benekler bulunur.
Arka kanat altında bazal bölgede siyah benek vardır. Kanatlarının altında krem rengi, açık sarı ve turuncu
renkler desenini oluşturur. İlkbahar
sonu ve yaz aylarında orman açıklarında ve çayırlarda uçar.
Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

Latince Adı: Argynnis pandora (Denis &
Schiffermüller, 1775)
Türkçe Adı: Bahadır
Familya Adı: Argynnidae

Kanat üstü hâkim renk turuncudur
ve iri siyah beneklidir. Erkeklerin ön
kanat üstünde buna ek olarak siyah
şeritler göze çarpar. Ön kanat altında
kırmızı bir alan vardır. Arka kanat altı
yeşil ve soluk beyaz şeritlidir. İlkbahar
ortasından yaz sonuna kadar orman
içi açık alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: İspanyol Kraliçesi
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Kanat üstü tamamen
siyah beneklerle kaplıdır. Kanat
altında ki gümüş lekeler türün
belirgin özelliğidir. İlkbahardan
sonbahar ortasına kadar her türlü
arazide görülebilir.

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Limenitis reducta (Staudinger, 1901)
Türkçe Adı: Akdeniz Hanımelikelebeği
Familya Adı: Argynnidae
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Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

Kanat üstünde hâkim renk
siyahımsıdır, sıralı lekelerden oluşan
beyaz bir hat vardır. Ön kanat altı
kızıl renktedir. Arka kanat altı kızıl
ve beyaz renklerden oluşur. Kızıl
alanda bir sıra siyah benek dizisi
belirgindir. İlkbaharın ortalarından
sonbaharın başlarına kadar orman içi
açıklarda, dere kenarlarında rahatlıkla
görülebilir.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Melitaea arduinna (Fabricius, 1787)
Türkçe Adı: Türkistan İparhanı
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur.
Kanatlarının
üstü
siyah beneklidir. Arka kanat altında
hâkim renk beyazdır. Siyah lekelerin
arasında turuncu şerit yer alır, bu
şeridin ortası siyah beneklidir.
İlkbahar ortalarından yaz ortalarına
kadar orman içi ve kenarı açık
alanlarda görülebilir.

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: İparhan
Familya Adı: Argynnidae

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Siyah, turuncu damalar
bütün kanat üstünü kaplar. Arka
kanat üstünde turuncu lekelerin
içinde siyah küçük benekler bulunur.
Arka kanat altında turuncu bandın
içinde siyah benekler bulunur.
İlkbahar ortalarından yaz sonlarına
kadar her çeşit arazide görülebilir.
325

Gaziantep'in Biyolojik Çeşitliliği

FAUNA
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Latince Adı: Melitaea collina (Lederer, 1861)
Türkçe Adı: Hataylı İparhan
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Arka kanat üstünün orta
bölümünde siyah beneklerden oluşan
bir hat vardır. Ön kanat altı turuncu
ve siyah beneklidir. Arka kanat altı
beyazdır, siyah ve turuncu beneklidir.
İlkbahar ortalarından yaz sonlarına
kadar orman kenarları ve orman içi
açıklıklarda görülebilir.
Fotoğraf: www.kelebek-turk.com

Latince Adı: Melitaea didyma (Esper, 1779)
Türkçe Adı: Benekli İparhan
Familya Adı: Argynnidae

Kanat üstünde hâkim renk
erkeklerinde turuncudur. Kanat
üstünde siyah lekeler bulunur.
Dişilerinde turuncu ile siyahın
arasında farklı tonlara sahip farklı
bireyler vardır. Kanat üstündeki
lekelerin sayısı erkeklere oranla daha
fazladır.Arka kanadın atında iki sıra
benek dizisinin arasındaki turuncu
bir şerit vardır. İlkbaharın ortal
rından yaz sonlarına kadar orman içi
açık ve çayırlık alanlarda uçarlar.
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Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Melitaea fascelis (Fabricius, 1787)
Türkçe Adı: Güzel İparhan
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Ön ve arka kanat üstü
siyah lekelerle kaplıdır. Ön kanat altı
turuncu ve üzeri siyah beneklidir.
Arka kanat altı turuncu ve beyazdır.
Turuncu bölgelerin kenarları ve
beyaz alanların üstünde siyah çizgi
ve benekler bulunur. İlkbahar
ortalarından yaz sonuna kadar
çayırlık alanlarda ve çeşitli arazilerde
uçar.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Melitaea persea (Kollar, 1849)
Türkçe Adı: İranlı İparhan
Familya Adı: Argynnidae

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Ön ve arka kanat üstünde
siyah lekeler ve benekler bulunur. Ön
kanat altında hâkim renk turuncudur.
Arka kanat altı beyaz üstüne turuncu
ve siyah lekelerden oluşur. Ön ve arka
kanat kenarlarında siyah benekler
vardır. Arka kanat altında iki sıra
siyah kesik çizginin arasında turuncu
bir şerit vardır. İlkbahar ortalarından
yaz sonlarına kadar kurak çayırlık,
ağaçlık açık alanlarda uçar.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Melitaea phoebe (Goeze, 1779)
Türkçe Adı: Benekli Büyük İparhan
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kant üstünde hâkim renk
turuncudur. Siyah, turuncu damalar
bütün kanat üstünü kaplar. Arka
kanat üstünde turuncu lekelerin
içinde siyah veya koyu turuncu büyük
benekler bulunabilir. Arka kanat
altında siyah şeritlerin arasında koyu
turuncu benekler görülür. İlkbahar
ortalarından yaz sonlarına kadar her
tür habitatta görülebilir.

Fotoğraf: Saim ERGÜN

Latince Adı: Melitaea punica (Goeze, 1779)
Türkçe Adı: Cezayirli İparhan
Familya Adı: Argynnidae

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Siyah, turuncu damalar
bütün kanat üstünü kaplar. Arka
kanat üstünde turuncu lekelerin
içinde koyu turuncu benekler
bulunur. Bu benekler arka kanat
altında daha net görülebilir.İlkbahar
ortalarından yaz sonlarına kadar uçar.
Her tür habitatta görülebilir.
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Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Karaağaç Nimfalisi
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Arka kanatlarının üstü
mavi lekeli ve siyah şeritlidir. Ön
kanat üstünde siyah lekeler vardır.
Kanat altı koyu kahve ve sarımsıdır.
İlkbahar başından yaz başına kadar
uçar. Orman içi açık alanlar ve güneş
gören ağaçlık alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Yırtık pırtık
Familya Adı: Argynnidae

Kanat üstünde hâkim renk koyu
turuncudur. Ön ve arka kanat üstünde
kenarlar bir sıra sarı benekle kaplıdır.
Üstünde siyah lekeler mevcuttur.
Arka kanat altındaki ‘’C’’ harfine
benzeyen beyaz leke ile hemen ayırt
edilebilir. Kanat uçları yırtılmış gibi
görünür. İlkbahar başından yaz
sonuna kadar uçar. Ağaçlık alanlarda
görülebilir.
Fotoğraf: Vildan BOZACI
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Polygonia egea (Cramer, 1775)
Türkçe Adı: Anadolu Yırtıkpırtığı
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Kanat üstünde sarı ve
kahverengi benekler vardır, siyah
lekeler görülür. Arka kanat altı
kahverengidir. ‘’Y’’ harfine benzeyen
beyaz bir lekesi vardır. İlkbahar
ortasından yaz sonuna kadar uçarlar.
Güneş gören yamaçlarda ve ağaçlık
alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Atalanta
Familya Adı: Argynnidae
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Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Kanat üstünde hâkim renk siyahtır.
Ön kanat üstünün uçlarında beyaz
lekeler vardır. Kanat üstünde parlak
turuncu bantlar bulunur. Kanat altı
koyu kahve ile siyahtır. Ön kanat
altında kırmızı şerit ve beyaz benekler
bulunur. Arka kanat altı da ise koyu
kahve siyah renklerden oluşan karışık
desen vardır. Kışın, güneşli ve sıcak
günleri de dâhil hemen hemen bütün
yıl her çeşit arazide görülebilir.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Dikenkelebeği
Familya Adı: Argynnidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Ön kanat üstünde, uç
kısımlarında siyah alan üzerinde
beyaz benekler bulunur. Arka kanat
üstü turuncu üzerine siyah beneklidir.
Ön kanat altında turuncu ve kırmızı
üzerine siyah lekeler bulunur. Arka
kanat altında kahverengi, beyaz
lekeler ve ikisi siyah halkalı dört
büyük daire vardır. İlkbahardan
sonbahar sonuna kadar her çeşit
arazide görülebilir.
Fotoğraf: Engin AKTAN

Latince Adı: Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Türkçe Adı: Hatmi Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae

Yaygın bir türdür. Kanat üstü
hâkim renk özellikle ilkbahar
nesillerinde belirgin kahverengidir.
Beyaz benekleri grubundaki diğer
zıpzıplardan daha azdır. Mart ayından
Ekim ayına kadar çeşitli arazilerde,
yol kenarları ve çayırlık alanlarda
görülebilir.
Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Carcharodus orientalis (Reverdin, 1913)
Türkçe Adı: Şark Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstü hakim renk gri ve
kahverengidir. Arka kanat üstünde
bariz belirgin beyaz benekleri
bulunur. Mayıs ve Eylül ayları
arasında sıcak, kurak çayırlar ile
çiçekli yol kenarlarında görülebilir.
Fotoğraf: Engin AKTAN

Latince Adı: Carcharodus stauderi (Reverdin, 1913)
Türkçe Adı: Cezayir Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

Kanat üstünde hâkim renk
kahverengi tonlarındadır. Küçüktür,
dış görünüşü ile grubundaki benzer
türlerden ayırmak zordur. Yaz ayları
da kayalık, taşlık araziler ile dere
yataklarındagörülebilir.
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Erynnis marloyi (Boisduval, 1834)
Türkçe Adı: Kara Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstü koyu kahverengi ve
kızıldır. Ön kanat üstünde belirgin
iki siyah şerit bulunur. Dış şeridin
kenarı beyaz lekelidir. Arka kanat
üstü düzdür. Kanat altı rengi ve
leke dağılımı, kanadın üstündeki
gibidir. İlkbahar başından sonbahar
ortalarına kadar taşlık kayalık ve
çiçekli yamaçlarda görülür.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Paslı Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae

Fotoğraf: Saim ERGÜN

Kanatlarında
hâkim
renk
kahverengidir. Kanat üstü kenarları
küçük beyaz beneklerle çevrilidir.
Mayıs, ağustos ayları arasında çalılık
ve kuru çayırlık alanlarda görülebilir.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1794)
Türkçe Adı: Nostradamus
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanatlarının altındaki renk sarımsı
kahverengidir. Ön kanat ucu belirgin
şekilde sivridir. Dişilerde soluk
sarımsı, küçük benekler bulunur.
Mayıs, ağustos ayları arasında taşlık
dere yatakları, kayalık arazilerde
görülebilir.
Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804)
Türkçe Adı: Cüce Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

Kanatlarının altındaki renk grimsi
kahverengidir. Nostradamus’a çok
benzer, daha küçüktür.Kanat üstü
koyu kahverengidir. Nisan-Eylül
ayları arasında kuru dere yatakları ve
çayırlarda görülebilir.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Muschampia nomas (Lederer, 1855)
Türkçe Adı: Suriye Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanatlarının üstü beyaz beneklerle
kahverengidir. Arka kanat hâkim
rengi mermerimsi beyazdır. Diğer
zıpzıplara göre biraz daha büyüktür.
Mayıs-Temmuz
ayları
arasında
çiçekli yolkenarları kayalık çayırlarda
görülebilir.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Muschampia poggei (Lederer, 1858)
Türkçe Adı: Pogge Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

Kanat üstünde hâkim renk
kahverengidir,
beyaz
benekler
iridir. Anten topuzları diğer
zıpzıplardan
daha
uzundur.
Haziran-Temmuz aylarında seyrek
ormanlar ve bozkırlardaki otlu
yamaçlardagörülebilir.
Fotoğraf: Vildan BOZACI
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)
Türkçe Adı: Akdeniz Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
kahverengidir. Kanat üstünde küçük
sarımsı beyaz benekler bulunur. Arka
kanat altı kızıl kahverengidir. Haziran,
ekim ayları arasında kurak, çalılık ve
makilik alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Latince Adı: Pelopidas thrax (Hübner, 1821)
Türkçe Adı: Beyaz Çilli Kara Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae
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Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

Kanatlarında hâkim renk sarımsı
kahverengidir. Türe de ismini veren
beyaz çilleri ön kanadın üst yüzünde
de bulunur. Nisan, ekim ayları
arasında çiçekli yol kenarları, çayırlar
ve makiliklerde görülebilir.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Türkçe Adı: İspanyol Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk koyu
kahverengidir. Kanadının üstünde
beyaz benekler vardır.Arka kanat
altındaki beyaz benekler belirgindir.
Nisan ile eylül ayları arasında çiçekli
çayırlarda görülebilir.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Pyrgus melotis (Duponchel, 1834)
Türkçe Adı: Ege Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Kanat üstü kahverengi üzerine
beyaz lekelidir. Arka kanat üstünde
iri beyaz lekesi belirgindir. Kanat
kenar saçakları siyah beyaz damalıdır.
Kanat altı kahverengidir, beyaz
lekelidir. İlkbahar ve yaz aylarında
çiçekli alanlarda görülebilir.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
Türkçe Adı: Zeytuni Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstü kahverengi üzerine
beyaz lekelidir. Ön kanat üstü
lekeleri arka kanat lekelerinden daha
belirgindir. Kanat kenar saçakları
siyah beyaz damalıdır. Kanat altı
zeytuni kahverengidir ve beyaz
lekelidir. Kanat altında beyaz bantlı
kanat kenarları belirgindir. İlkbahar
sonundan yaz sonuna kadar bitki
çeşitliği bol ve çiçekli alanlarda
görülebilir
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Spialia orbifer (Hübner, 1823)
Türkçe Adı: Kızıl Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae
Kanat üstü koyu kızıl kahverengi
üstüne beyaz beneklidir. Ön kanat
üstünün gövdeye yakın kısımları açık
kahverengidir. Kanat saçakları koyu
kahverengi beyaz damalıdır. Ön ve
arka kanat üstünün arka kısmında
bir sıra beyaz benek bulunur. Ön
kanat üstünde ikinci bir beyaz
benek sırası daha bulunur. Kanat
altı açık kahverengidir. Kanat altında
iki sıra irili ufaklı yuvarlak beyaz
lekeleri vardır. İlkbahar ortalarından
sonbahar ortalarına kadar orman
içi ve kenarı açık alanlarla çayırlık
alanlarda görülebilir.
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Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Spialia osthelderi (Pfeiffer, 1932)
Türkçe Adı: Maraş Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstü hâkim renk koyu
kahverengidir. Ön ve arka kanat
üstünde kenarlar sıralı küçük beyaz
beneklidir, bu beneklerin iç kısmında
daha belirgin beyaz lekeler bulunur.
Kanat altı beyazımsıdır, lekeleri
siliktir. Yaz aylarında sıcak, kurak,
taşlık alanlarda görülür.
Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Latince Adı: Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)
Türkçe Adı: Levantin Zıpzıpı
Familya Adı: Hesperiidae

Kanat üstünde hâkim renk
turuncudur. Ön kanat üstünde
erkeklerde siyah çizgisi vardır. Diğer
Thymelicuslara göre ön kanadı
daha uzundur. Kanat altı sarımsı
kahverengi veya yeşilimsidir. İlkbahar
sonlarından yaz sonuna kurak, taşlık
çayırlarda uçar.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808)
Türkçe Adı: Siyah Antenli Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat altı ve kanat üstü özellikleri
genel olarak Sarı Antenli Zıpzıp ile
aynıdır. Anten ucunun siyah olması
ayırt edici özelliğidir. İlkbahar
sonundan yaz sonuna kadar orman
kenarlarında,
çiçekli
alanlarda
görülebilir.
Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Türkçe Adı: Sarı Antenli Zıpzıp
Familya Adı: Hesperiidae

Kanatlarındaki
hâkim
renk
turuncudur. Ön kanat üstünde
erkeklerde siyah çizgi bulunur.
Kanatlarının üstünde kenarlar ince
siyah bantlıdır. Anten uçlarının
alt kısmı turuncudur. İlkbahar
ortalarından sonbahar ortalarına
kadar her çeşit arazide görülebilir.
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Fotoğraf: Engin AKTAN

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Türkçe Adı: Çitlembikkelebeği
Familya Adı: Libytheidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde iri turuncu lekeler
vardır, hâkim renk kahverengidir.
Ön kanat üst uçlarında iki adet
beyaz leke belirgindir. Arka kanat
altı düz kahverengidir. Ön kanadın
altı üstüyle aynıdır. Baş kısmındaki
uzun çıkıntısı özgündür. İlkbahardan
sonbahar sonlarına kadar ağaçlık
alanlarda görülebilir.

Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Latince Adı : Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Zümrüt
Familya Adı: Lycaenidae

Kanat üstü düz koyu kahverengidir.
Kanat altı ise yeşildir. Kanat altında
ön ve arka kanatta beyaz benekler
görülür. Kanatların dış kenarlarında
parlak kahverengi bir şerit vardır.
İlkbahar başlarından yaz ortalarına
kadar orman içi ve kenarı açıklıklarda
görülebilir.
Fotoğraf: Vildan BOZACI
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Kutsalmavi
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstü mavidir. Ön kanadın
üst kenarında ince yada kalın siyah
bir alan vardır. Kanatların altı açık
mavidir. Ön ve arka kanat altının
ortasında silik birer çizgi vardır. Arka
kanat altında düzensiz görünen siyah
benekler bulunur. Ön kanat altında
bir sıra siyah benek görünür. İlkbahar
başlarından sonbahar ortalarına
kadar, orman içi açıklıklar ve suya
yakın alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Chilades trochylus (Freyer, 1843)
Türkçe Adı: Mücevherkelebeği
Familya Adı: Lycaenidae

Kanat üstü kahverengidir. Arka
kanat üstünde turuncu lekeler vardır.
Bu lekelerin içleri siyah beneklidir.
Kanat altı açık kahverengi üzerine
etrafı beyaz halkalarla çevrili siyah
ve kahverengibeneklerden oluşur.
Arka kanat altında yer alan turuncu
lekelerin içinde bulunan siyah
benekleri parlak mavi halkalarla
çevrilidir. Çok küçük bir türdür.
İlkbahar
başlarından
sonbahar
sonlarına kadar taşlık, kayalık ve
kurak alanlarda görülebilir.
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Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Cigaritis acamas (Klug, 1834)
Türkçe Adı: Şeytancık
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Dişisi ve erkeğinde kanat üstü
hâkim renk kahverengidir. Ön ve
arka kanat altında şeritler halinde
uzanan kahverengi lekelerin etrafında
ince siyah çizgiler, içinde ise ince simli
parlak lekeler bulunur. Ülkemizde
bulunan diğer şeytancık türlerinde
arka kanat arkalarında ikişer kuyruk
varken bu şeytancık türünde birer
kuyruk bulunur. Yaz ortalından eylül
sonuna kadar çiçekli ve kısa boylu
bitkilerin bulunduğu kurak alanlarda
görülür.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Cigaritis cilissa (Lederer, 1861)
Türkçe Adı: Akdeniz Şeytancığı
Familya Adı: Lycaenidae

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Dişi ve erkek de kanat üstünde
hâkim rengi turuncudur. Ön ve arka
kanat üstünde siyah lekeleri vardır.
Kanat altında hâkim renk açık sarımsı
bejdir. Ön ve arka kanat altında etrafı
siyah halkalarla çevrili parlak simli
lekeleri vardır. Bunun dışında ön ve
arka kanat altında sade siyah lekeler
de görülür. Benzeri olan Cigaritis
uighurica’ da siyah halkaların içinde
parlak simler bulunmaz temel olarak
bu farklılıktan ayırt edilebilir. Arka
kanatların arkasında ikişer adet kuyruk
bulunur. İlkbahar ortalarından yaz
ortalarına kadar çiçekli ve kısa boylu
bitkilerin bulunduğu kurak alanlarda
görülebilir.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Cigaritis uighurica (Kemal & Koçak, 2005)
Türkçe Adı: Uygur Şeytancığı
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Dişi ve erkekte kanat üstünde
hâkim renk turuncudur. Ön ve arka
kanat üstünde siyah lekeler bulunur.
Kanat altında hakim renk bejdir. Ön
ve arka kanat altında siyah halkalar
vardır. Bu halkaların içi benzeri
olan Cigaritis cilissa’ da parlak simli
lekelerle kaplıdır. Temel olarak
halkaların içi kanat altı zemin rengi
ise Cigaritis uighurica, parlak simli
ise Cigaritis cilissa diyebiliriz. Yine
arka kanatların arkasında ikişer adet
kuyruk bulunur. Yaz aylarında taşlık,
kurak alanlarda görülür.

Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Türkçe Adı: Karagözmavisi
Familya Adı: Lycaenidae
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Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

Kanatlarının üstü erkeklerde mavi,
dişilerde kahverengidir. Ön kanat
altında küçükten büyüğe sıralı siyah
benekler belirgindir. Arka kanat
altındaki parlak mavi bölgesi gri
zemindegöze çarpar. İlkbahar ve yaz
aylarında çayırlarda görülür.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Türkçe Adı: Lampides
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Dişinin kanat üstü kahverengi,
erkeğin kanat üstü mavidir. Arka
kanat üstü arka kısmında iki tane
siyah leke görülür. Kanat altı
özgün bir türdür. Kanat altı açık
kahverengidir. Bütün kanat altı
etrafı beyaz, kahverengi lekelerin
oluşturduğu şeritlerle kaplıdır. Arka
kanat altında parlak mavi pullarla
kaplı siyah lekeler görülür. Arka
kanat arkasında kuyruk uzantıları
vardır. Leptotes pirithous’ tan kanat
arkasındaki düz beyaz hattıyla ayrılır.
İlkbahar ortalarından sonbahar
ortalarına kadar açık alan ve orman
içi açık alanlarda görülebilir.

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Türkçe Adı: Mavizebra
Familya Adı: Lycaenidae

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Dişinin kanat üstünün büyük bir
bölümü koyu kahverengi, ön kanadın
bir kısmı da mavidir. Bukısımda
koyu kahverengi benekler görülür.
Erkeğinin kanat üstü ise düz mavidir.
Arka kanat üstü arka kısmında iki
tane siyah beneği vardır. Bütün kanat
altı kalın beyaz alanların çevrelediği
kahverengi lekelerden oluşur. Arka
kanat altındaki turuncu bölgenin
içinde, mavi parlak pullarla çevrili,
siyah benekleri belirgindir. Arka kanat
arkasında kuyruk uzantıları vardır.
İlkbahar ortalarından sonbahar
sonlarına kadar açık alanlar ve orman
içi açık alanlarda görülebilir.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
Türkçe Adı: Büyük Morbakırgüzeli
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Erkeklerde kanat üstü ismine uygun
bir renge sahiptir, ana ton turuncudur
ancak ışık kaynağının gelişine göre
renk değişken gözüksede mora yakın
tonlar dikkat çeker, dişilerde ise
durum farklıdır mor rengin yerine
kahverengi tonlar hâkimdir. Dişi ve
erkekte de dikkat çeken diğer özellik
arka kanat kenar alt bandında mor
benek sırası bulunur. Mayıs ayından
ağustos sonuna kadar çayırlarda, dere
kenarlarında uçar.
Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Türkçe Adı: Beneklibakırgüzeli
Familya Adı: Lycaenidae

Yaygındır, bahar ve yaz olarak
2 forma sahiptir. Bahar formu
daha açık tonlara sahiptir, kanat
üstü turuncu alt kanat üst yüzü ise
kahverengi tonlardadır. Alt kenar
bandı ise belirgin turuncu bir hatta
sahiptir. Yaz formunda ise kanat
üstü ise turunculuk azalır ve renkler
daha koyu bir ton alır. İlkbahardan
sonbahara kadar çayırlık açık
alanlarda uçar.
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Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Lycaena thersamon (Esper, 1784)
Türkçe Adı: Küçükateşgüzeli
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Yaygındır. Erkeklerde kanat üst
düz ve parlak turuncu renge sahiptir,
arka kanat üstünde kenar bölgesinde
siyah benekler görülür. Dişilerde
ise kanat üstü erkeklerin aksine
birçok siyah benekten oluşur. Arka
kanat altında siyah benekler grimsi
zeminde yer alır. Uzun bir uçuş
dönemine sahiptir. Nisan ayından
kasım ortalarına kadar açık çayırlık
alanlarda, derekenarlarında uçar.
Fotoğraf: Saim ERGÜN

Latince Adı: Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Türkçe Adı: İslibakırgüzeli
Familya Adı: Lycaenidae

Kanat üstü erkeklerde kahverengi
ve isli bir tona sahiptir, dişiler de ise
turuncular bulunur. Kanatlarının
altında hâkim renk gri bejdir. Arka
ve ön kanat altında siyah benekler
bulunur. Mayıs ayından ekime kadar
çayırlarda, dere kenarlarında uçar.
Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Plebejus carmon (Gerhard, 1851)
Türkçe Adı: Doğulu Esmergöz
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat altı genelde gri tonlardadır
bu türde bazal benek mevcut
değildir, arka kanat belirgin bir benek
dizilimine sahiptir, turuncu kenar
bandı bulunur. Turuncu bant ile orta
bölge benek dizlimi arasında belirgin
beyaz şeritler dikkat çeker. Yaz
aylarında taşlık, kurak arazilerde uçar.
Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Plebejus nichollae (Elwes, 1901)
Türkçe Adı: Lübnan Esmergözü
Familya Adı: Lycaenidae
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

Kanatlarının üstü erkeklerde mavi,
dişilerde kahverengidir. Kanatlarının
altındaki grimsi renginde siyah ve
turuncu benekler göze çarpar. Yaz
aylarında taşlık çayırlarda görülür.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Polyommatus agestis
(Denis & Schiffermüller, 1775)
Türkçe Adı: Çokgözlü Esmer
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Dişisi ve erkeğinde kanat üstünde
hâkim renk kahverengidir. Ön ve
arka kanat üstü kenarlarında turuncu
lekelerden oluşan bir hat görülür.
Kanat altı hâkim renk kahverengidir.
Ön ve arka kanat altında turuncu
lekeler bulunur. Bu lekelerin önünde
siyah benekler vardır. Bu beneklerden
Arka kanadın üstünde bulunan ilk
iki benek ayrı ve birbirine yakındır.
İlkbahar ortalarından sonbahar
ortalarına kadar her türlü arazide
görülebilir.
Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Polyommatus alcedo (Christoph, 1877)
Türkçe Adı: Acem Çokgözlüsü
Familya Adı: Lycaenidae

Kanat üstü hâkim renk dişilerde
kahverengi erkeklerde mavidir. Kanat
üstü kenarları kalın siyah bir bantla
çevrilidir. Kanat altı hâkim renk
açık kahverengidir. Ön kanat altında
turuncu lekeler bulunmaz, kaideye
yakın siyah beneği vardır. Arka kanat
altında siyah ve turuncu lekeler ile
bir veya iki adet metalik mavi benek
görülür. Yaz ayları boyunca çiçekli,
taşlık ve kurak alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Vildan BOZACI
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
Türkçe Adı: Çokgözlü Amanda
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Erkeklerde kanat üstü mavi
dişilerde ise kahverengidir, erkeklerin
mavi rengi koyu tonlardadır ve kenar
uçlarına doğru siyah bir bant yer
alır. Dişilerin üstünde arka kanat
kenarlarında turuncu benekler dikkat
çeker. Kanat altı ise erkeklerde gri,
dişilerde açık kahve tondadır. Mayıs
ayından ağustos ayına kadar çiçekli
açık çayırlarda uçar.

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Polyommatus antiochenus (Lederer, 1861)
Türkçe Adı: Hatay’ın Çokgözlü Güzelmavisi
Familya Adı: Lycaenidae
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

Kanat üstü hâkim renk dişilerde
kahverengi erkeklerde ise mavidir. P.
bellis ile birbirine oldukça benzerdir.
Dişisinin kanat üstü bazal bölgesinde
mavi pullar görülürken P bellis
dişisin kanat üstü düz kahverengidir.
Erkelerinin kanat üstü ise, P.bellis
erkeklerinin kanat üstünden daha açık
mavidir. Arka kanat altının arkasında
bulunan turuncu lekelere yapışık olan
siyah lekeler P.bellis’e göre daha sivridir.
İlkbahar sonlarından yaz sonuna
kadar orman içi açıklıklar ve çayırlık
düzlüklerde görülebilir.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Türkçe Adı: Çokgözlü Gökmavisi
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Adına yakışır bir renge sahiptir.
Erkeklerdeki mavi güneş ışığının
kırılma açısıyla beraber can alıcı
tonlara bürünür. Kanat saçakları
damalıdır, dişilerde kanat üstü
kahverengidir
ancak
tamamen
olmasada orta bölgede mavi bir
bölge dikkat çeker. Yaz aylarında
açık çayırlarda, orman açıklıklarında,
küçük vadilerde uçar.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Polyommatus bellis (Freyer, 1842)
Türkçe Adı: Çokgözlü Güzelmavi
Familya Adı: Lycaenidae

Dişisinin kanat üstü koyu
kahverengi erkeğinin ise mavidir.
Kanat altı dişi ve erkeğinde
açıkkahverengidir. Arka kanat altı
bazal bölgesi yoğun ya da seyrek mavi
tonlu olabilir. Ön ve arka kanatta
siyah benekler bulunur. Arka kanat
altında kanat ortasına kadar devam
edip sonra kesilen turuncu lekeleri
türün belirgin özelliğidir. İlkbahar
sonlarından yaz sonuna kadar
orman içi açıklıklarda, çayırlıklarda
görülebilir.
Fotoğraf: Saim ERGÜN
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Polyommatus cornelius (Freyer, 1850)
Türkçe Adı: Çokgözlü Küçük Turanmavisi
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Arazide görüldüğünde P. icarus
ile karıştırılabilir, ancak daha küçük
boydadır. Arka kanat alt yüzeyinde
bulunan beyaz üçgen hat dış kenar
bandına kadar uzanır. Zemin rengi
griye yakınkanat üstü ise tam mavi
yerine mora yakın tonlardadır, dişiler
kahverengidir. Uçuş dönemi Mayıs
ayından ağustos ayına kadardır.
Taşlık, kayalık arazilerde görülür.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Polyommatus eurypilos (Gerhard, 1851)
Türkçe Adı: Gerhard’ın Çokgözlüsü
Familya Adı: Lycaenidae

Kanat üstü erkeklerde koyu mavi
tonlardadır, kenara doğru bu ton daha
da koyulaşarak siyah renge döner.
Dişilerin üstü kahverengidir. Kanat
altı gri ve kahverengi tonlardadır.
Kanat altı benzer türlerdeki gibi
belirgin bir benek dizilimine sahiptir,
ön kanat benekleri iridir, arka kanatta
beyaz hat belirgin olarak görülür. Yaz
aylarında taşlık, çayırlık alanlarda ve
vadilerde görülür.
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Türkçe Adı: Çokgözlü Mavi
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Yaygındır. Kanat üstü erkeklerde
mavi dişilerde ise kahverengidir.
Erkeklerde kanat üst ince bir siyah
hat ile çevrelenmiştir, kanat altı
hâkim renk gridir. Dişilerde alt
kanat üstünde turuncu benekler
dikaat çeker, kanat altı renk ise
açık kahverengidir. Kanat altındaki
turuncu benek hattından önce
düzenli siyah noktalardan bir hat
bulunur, ön kanatta ise bazal benek
bulunur. Nisan ayından eylül ayına
kadar her çeşit arazide uçar.
Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Latince Adı: Polyommatus loewii (Zeller, 1847)
Türkçe Adı: Çokgözlü Gümüşmavi
Familya Adı: Lycaenidae

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Kanat üstünde hâkim renk
dişisinde kahverengi erkeğinde açık
ve parlak mavidir. Dişinin arka kanat
üstünde turuncu lekeler görülür.
Erkeğin arka kanat üstünde ise siyah
benekler görülür. Dişi ve erkeğin
kanat üstünde kanat kenarları ince
siyah şeritlidir. Kanat altında hâkim
renk dişilerde açık kahverengi,
erkeklerde ise kahvemsi gri renktedir.
Ön kanadında turuncu lekeleri
yoktur, siyah lekeler ve benekler
bulunur. Arka kanat altında kanadın
yarısına kadar turuncu lekeleri vardır.
Bu lekelere yapışık siyah lekelerin
ucu sivridir. Turuncu lekeler ile kenar
bandı arasında parlak mavi benek
bulunur. İlkbahar sonlarından yaz
sonlarına kadar orman içi açık alanlar,
taşlık ve çayırlık alanlarda görülebilir.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Türkçe Adı: Himalayamavisi
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Erkeklerde kanat üstleri mavidir,
dişilerde ise koyu kahverengidir.
Kanat altında birçok siyah benek
bulunur, kanat alt rengi gridir. Boyut
olarak küçüktür. Nisan ayından
ağustos ayına kadar taşlık, çalılık
alanlarda görülür.

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Rubrapterus bavius (Eversmann, 1832)
Türkçe Adı: Bavius mavisi
Familya Adı: Lycaenidae
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Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

P.vicrama ya çok benzer ilk bakışta
ayırt edilemesede kanat altında yer
alan benekler daha iridir. Kanat
üstünde renk daha koyu mavidir
kanat uçlarına doğru bu maviye siyah
renk karışır. Nisan ayından temmuz
ayına kadar açık çayırlıklarda, çalılık
alanlarda görülür.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Satyrium abdominalis (Gerhard, 1850)
Türkçe Adı: Sevbeni
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat altları tek renktir ve her iki
kanadıda kesen kesik kesik beyaz
çizgiler bulunur. Kanat üstlerini
görmek zordur çoğunlukla kanatları
kapalı olarak görülür. Arka kanadın alt
yüzünde iki adet turuncu benek göze
çarpar, bu beneklerin en altındakinin
içerisi mavi pullarla kaplanmıştır.
Mayıs, temmuz arasında taşlık,
kayalık, çalılık alanlarda görülür.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Satyrium ledereri (Boisduval, 1848)
Türkçe Adı: Küçük Benekli Sevbeni
Familya Adı: Lycaenidae

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Sevbenilerden çok Çokgözlülere
benzer, kanat altı genelde kahverengi
tondadır, alt kanatta düzgün turuncu
hat ve öncesinde düzgün bir sıra
izleyen siyah benek hattı mevcuttur.
Haziran, temmuz aylarında kayalık,
çalılık arazilerde görülür
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Satyrium spini (Fabricius, 1787)
Türkçe Adı: Güzel Sevbeni
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Sevbenilerde kanat altlarında
rastladığımız beyaz ve kesik band
bu türde çok kalındır, arkakanat
alt yüzünde turuncu benekler bu
türde de mevcuttur, parlak mavi
büyük beneği göze çarpar. Nisan
ayından temmuz sonuna kadar çalılık
alanlarda görülür.

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Türkçe Adı: Karamavi
Familya Adı: Lycaenidae
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Fotoğraf: Engin AKTAN

Ülkemizde zor görülen bir
kelebektir ancak son yıllarda gelişen
gözlemcilik kültürü sayesinde farklı
illerden görüntülenmiştir. Kanat
altında çok sayıda siyah, kalın
benekler bulunur kanat uçlarında
belirgin siyahlı beyazlı saçaklar
mevcuttur. Erkeklerde kanat üstü
Türkçe adında anlaşılacağı gibi kara
mavidir dişilerde ise kahverengidir.
Mayıs ayından ağustos ayına kadar
kayalık arazilerde görülür.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Tarucus balkanicus (Freyer, 1843)
Türkçe Adı: Balkankaplanı
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat altındaki uzun siyah
çizgiler, düzensiz beneklerle farklı
bir kelebektir. Dikkat çekici özelliği
ise arka kanat kenarındaki beneklerin
parlak gri mavi tonda olmasıdır.
Erkeklerde kanat üstü mavi ve mora
yakın, dişilerde ise kahverengidir.
Mayıs, ağustos ayları arasında kurak,
taşlık, çalılık alanlarda uçar.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Tomares nesimachus (Oberthür, 1893)
Türkçe Adı: Akbes Gelinciği
Familya Adı: Lycaenidae

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Kanat altı gridir, mavi pullar ile
kaplıdır. Kanatlarının altında siyahturuncu-siyah düzeniniizleyen benek
sıraları mevcuttur. Kanat üstünü
uçarken
görmek
mümkündür,
kanatları kapalıdinlenir. Nisan, mayıs
aylarında çalılık açıklıklar, taşlık
yamaçlarda uçar.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Tomares nogelii (Freyer, 1851)
Türkçe Adı: Anadolu Gelinciği
Familya Adı: Lycaenidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

T.nesimachus’a çok benzer, kanat
altı gridir, mavi pullar ile kaplıdır.
Kanatlarının altında siyah-turuncusiyah düzenini izleyen benek sıraları
mevcuttur. sadece renk tonları olarak
daha koyudur. Nisan, mayıs aylarında
çalılık açıklıklar, taşlık yamaçlarda
uçar.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Zizeeria karsandra (Moore, 1865)
Türkçe Adı: Karsandra
Familya Adı: Lycaenidae
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Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Arka kanat alt yüzünde kenar
altındaki bant belirsizdir, bunun
devamında siyah benek hattı göze
çarpar. Küçük bir türdür. Erkeklerin
kanat üstü mor mavi, dişilerin
kahverengidir. Nisan ve Ekim
ayları arasında taşlık, kurak, çalılık
arazilerde uçar.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Archon apollinus (Herbst, 1798)
Türkçe Adı: Yalancı Apollo
Familya Adı: Papilionidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk soluk
sarımsı ve şeffaf beyazdır. Ön
kanat üstünde büyükçe iki siyah
benek, arka kanatlarında sıralı siyah
benekler vardır. Dişilerde kanat
üstündeki kırmızı pullar dikkat çeker.
İlkbahardan yaz başlangıcına kadar
taşlık çayırlar, zeytinlik alanlar ve
orman açıklıklarında görülebilir.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Erik Kırlangıçkuyruğu
Familya Adı: Papilionidae

Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

Kanat üstünde hâkim renk
sarımsı beyazdır. Büyük boyu ve
kanatlarındaki siyah şeritleri farkedilir.
Ucunda beyaz bir benek olan uzun
kuyrukları vardır. Kendine özgün
süzülerek uçuşundan kolayca tanınır.
İlkbahardan sonbahar başlangıcına
kadar her alanda görülebilir.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Kırlangıçkuyruk
Familya Adı: Papilionidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk sarıdır.
Kanatlarında siyah bandı, damarları
ve kuyruklarına yakın büyük kırmızı
benekleri fark edilir. Erkekler
bölgelerini kontrol altında tutmak
için bulunduğu bölgede yüksek
irtifada uçar ve diğer kelebekleri
bölgesine sokmaz. İlkbahardan
sonbahara kadar her çeşit arazide
görülebilir.
Fotoğraf: Saim ERGÜN

Latince Adı: Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Apollo
Familya Adı: Papilionidae

Ülkemizde görülen en büyük ve
görkemli türlerdendir. Özellikle
ticari nedenlerle kepçeler vasıtasıyla
çok sayıda toplanmış ve nesli tehlike
altına girmiştir. Kanat üstünde
hâkim renk beyazdır. Arka kanatta
siyah halkalı iki adet kırmızı benek
bulunur. Yüksek yerlerde ve yırtıcı
kuş gibi uçar. Temmuz, ağustos
aylarında dağlarda görülür.
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Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Dumanlıapollo
Familya Adı: Papilionidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
beyazdır. Ön kanat üzerinde iki siyah
beneği ve şeffaf kanatları vardır.
Dişinin kanatları biraz daha şeffaf
ve gri renklidir. Mayıs ayından yaz
sonuna kadar hertürlü açık ağaçlık
alanlarda görülür.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Zerynthia cerisyi (Godart, 1822)
Türkçe Adı: Ormanfistosu
Familya Adı: Papilionidae

Fotoğraf: Vildan BOZACI

Kanat üstünde hâkim renk soluk
sarıdır. Arka kanat dış kenarında
kısa, belirgin bir kuyruğuvardır.
Dişilerin kanatlarındaki yoğun desen
ve kırmızı benekler dikkat çeker.
İlkbahardan yazbaşlangıcına kadar
çiçekli yol kenarları, çayırlar ve dere
kenarlarında görülür.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Zerynthia deyrollei (Oberthür, 1869)
Türkçe Adı: Stepfistosu
Familya Adı: Papilionidae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk soluk
sarıdır. Ormanfistosuna çok benzer.
Arka kanat dış kenarında çok
belirgin fistolar ve kısa bir kuyruğu
bulunur. Nisan, mayıs aylarında
çiçekli yol kenarları, çayırlar ve dere
kenarlarında görülür.
Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Latince Adı: Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Turuncusüslü
Familya Adı: Pieridae
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

Kanat üstünde hâkim renk
beyazdır.
Erkek
birey
ön
kanatlarındaki turuncuyla dikkat
çeker.Dişilerde
bu
turunculuk
yoktur. Arka kanat dış yüzü beyaz
ve yeşil ebrulidir. Mart, haziran
ayları arasında orman açıklıkları ve
kenarlarında görülür.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Anthocharis damone (Boisduval, 1836)
Türkçe Adı: Süslüdamone
Familya Adı: Pieridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstü hâkim renk sarıdır.
Turuncusüslü’de olduğu gibi erkek
birey ön kanatlarındaki turuncuyla
dikkat çeker. Dişilerde bu turunculuk
yoktur. Arka kanat altı sarı ve yeşil
ebrulidir. Nisan, mayıs aylarında
orman açıklıkları, çiçekli vadiler,
akarsu kenarlarında görülür.
Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Anthocharis gruneri (Herrich-Schaffer, 1851)
Türkçe Adı: Stepsüslüsü
Familya Adı: Pieridae

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Kanat üstünde hâkim renk soluk
sarımsı beyazdır. Diğer süslüler
gibi erkek birey ön kanadındaki
turuncusuyla dikkat çeker. Dişilerde
bu turunculuk yoktur. Kanat
üstündeki turuncu bölümün sınırları
sarı ve siyahtır. Arka kanat altı
sarımsı beyaz ve yeşil ebrulidir.
Nisan, haziran ayları arasında orman
açıklıkları, çiçekli yamaçlarda görülür.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Alıçbeyazı
Familya Adı: Pieridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
beyazdır. Kendine özgü uçuşu
ve kanat üstündeki çarpıcı siyah
damarlarıyla dikkat çeker. Dişilerde
bu damarlar daha kahverengimsidir
ve beyaz kanat altında sarı pullar
bulunur. Nisan, ağustos ayları arası
da çiçekli çayırlar, açık ve çalılık
arazilerde görülür.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Colias crocea (Fourcroy, 1785)
Türkçe Adı: Sarıazamet
Familya Adı: Pieridae
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Fotoğraf: Saim ERGÜN

Kanat üstü hâkim renk sarımsı
turuncudur, siyah kenarları geniştir.
Konduğunda kanat açmayı sevmeyen
kelebeklerdendir. Arka kanat altında
hâkim renk yeşilimsi sarıdır. Mart
ayından kasım ayına kadar her türlü
arazide görülebilir.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Colotis fausta (Olivier, 1804)
Türkçe Adı: Mezopotamya Kolotisi
Familya Adı: Pieridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
soluk
turuncudur.
Güneydoğu
bölgelerimizde
sonbahar
aylarındagörülen, güneyden gelen
göçmen bir türdür.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Euchloe ausonia (Hübner, 1804)
Türkçe Adı: Dağ Oyklösü
Familya Adı: Pieridae

Kanat üstünde hâkim renk beyazdır. Erkek ve dişi benzerdir, arka
kanat altı beyaz, yeşil, sarı ebrulidir.
Mart, mayıs ayları arasında ormanlık,
çalılık açıklıklarda görülür.
Fotoğraf: Engin AKTAN
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Euchloe belemia (Esper, 1800)
Türkçe Adı: Akdeniz Oyklösü
Familya Adı: Pieridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk
beyazdır, siyah bir benek vardır. Arka
kanat altı beyaz ve yeşil bantlıdır.
Nisan, mayıs aylarında çayırlık, açık
alanlarda görülür.
Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Latince Adı: Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Türkçe Adı: Kleopatra
Familya Adı: Pieridae

Kanat üstünde hâkim renk parlak
turuncudur. Özellikle erkeklerde bu
turuncu uçarken göze çarpar. Konduğunda kanat açmayan türlerdendir.
Kanat altı yeşilimsidir, kahverengi
minik benekler vardır. Mart, temmuz
ayları arasında kayalık, ormanlık, çalılık açıklıklarda görülür.
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Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)
Türkçe Adı: Anadolu Orakkanadı
Familya Adı: Pieridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Büyük, hızlı uçabilen bir kelebektir.
Erkeklerde ön kanat altındaki açık
sarı bölge, dişide beyazımsıdır. Arka
kanat altı sarımsı yeşildir. Haziran,
ağustos ayları arasında kayalık araziler
ve çayırlarda görülür.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Narinormanbeyazı
Familya Adı: Pieridae

Kanat üstünde hâkim renk beyazdır. Kanatları yuvarlak, zarif bir kelebektir. Bahar neslinin arka kanat altı
gri lekelidir. Yaz nesli lekesiz beyazdır. Mart, ekim ayları arasında orman
açıklıkları ve kenarlarında görülür.
Fotoğraf: Engin AKTAN
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Büyük Beyazmelek
Familya Adı: Pieridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanatları beyazdır, ön kanatların
üstünde geniş, siyah kanat ucu lekesi
bulunur, altında ise iki büyük siyah
benek vardır. Arka kanatların altı
soluk sarıdır. Dişiler ön kanatlarının
üstünde erkeklerde olmayan iki
büyük siyah benekle ayrılır. Her çeşit
arazide görülür. İlkbahar, yaz ve
sonbahar aylarında uçar.
Fotoğraf: Saim ERGÜN

Latince Adı: Pieris pseudorapae (Verity, 1908)
Türkçe Adı: Yalancı Beyazmelek
Familya Adı: Pieridae

Kanat üstünde hâkim renk beyazdır. Arka kanat altındaki damarlar gri
pullarla kaplıdır. Mart, ekim ayları
arasında ormanlık alanların açıklıklarında, kenarlarında ve küçük akarsu
vadilerinde görülür.
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Fotoğraf: Engin AKTAN

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Küçük Beyazmelek
Familya Adı: Pieridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanatlarında hâkim renk beyazdır.
Çok yaygın bir kelebektir. Ön kanat
üstündeki siyah benekler erkekte
bir, dişide iki tanedir. Sıcaklığa göre
kışaylarında da görülür, her çeşit
arazide bulunur.
Fotoğraf: Saim ERGÜN

Latince Adı: Pontia edusa (Fabricius, 1777)
Türkçe Adı: Yeni Beneklimelek
Familya Adı: Pieridae

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Kanatlarında hâkim renk beyazdır.
Arka kanat altı zeytin yeşili ve beyaz
alaca desenlidir. Yaygın bir kelebektir. Nisan, ekim ayları boyunca çeşitli
alanlarda, ekili tarlalarda ve yol kenarlarında görülür.
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FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Türkçe Adı: Karamurat
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Kanat üstünde hâkim renk siyahtır.
Ön ve arka kanatların üstünde beyaz
lekelerden oluşan bir şerit vardır.
Beyaz lekeler ön ve arka kanat altında
da şerit halindedir. Kanat altı hakim
renk kızıldır. Ön kanadın altında
kanat ucundaki beyaz alanda bir adet
iri siyah beneği bulunur. İlkbahar
sonlarından sonbahar ortalarına
kadar orman içi açık alanlar ve ağaçlık
alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Türkçe Adı: Cadı
Familya Adı: Satyridae

Kanat üstü koyu kahverengidir.
Ön ve arka kanat üstünde lekelerden
oluşan bir hat vardır. Bu hat
erkeklerde beyaz lekelerden dişilerde
sarı lekelerden oluşur. Ön kanat
altında 2 siyah benek bulunur. Arka
kanat altı, dişilerde kahverengi ve
tonları arasında yumuşak geçişlere
sahiptir. Erkeklerde ise krem zemin
üzerine kahverengi lekelidir. Yaz
başından sonbahar ortalarına kadar
bozkır habitatına sahip alanlarda
uçar.
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Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Coenonymha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Küçük Zıpzıp Perisi
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Küçük
bir
türdür,
bütün
bölgelerimizde rastlanır, en belirgin
özelliği fazla yükselmeden kısa ama
hızlı uçmasıdır. Dinlenirken ya da
beslenirken kanatları genellikle kapalı
durumda bulunur. Ön kanat turuncu
ve kırmızı renklere sahiptir ve
küçük bir gözbeneği bulunur. Arka
kanatta belirsiz/belirli ince bir bant
görülebilir, genel renk ise gridir. Mart
ayından Eylül ayına kadar çayırlarda
uçar.
Fotoğraf: Engin AKTAN

Latince Adı: Coenonympha saadi (Kollar, 1849)
Türkçe Adı: İran Zıpzıp Perisi
Familya Adı: Satyridae

Fotoğraf: Vildan BOZACI

Ön ve arka kanadı kesen belirgin bir
bant vardır. Ön kanatta hâkim renk
turuncudur ancak dış kenara doğru
krem rengi görülür, arka kanatta
ise kumlu ve krem renk hâkimdir.
Her iki kanatta da belirgin/belirsiz
benekli bir hat bulunur, ön kanatta
büyük bir siyah benek mevcuttur.
Mayıstan ağustos ayına kadar kayalık,
taşlık arazilerde görülebilir.
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Latince Adı: Hipparchia aristaeus (Bonelli, 1826)
Türkçe Adı: Güney Kızılmeleği
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Ön kanatta belirgin 2 gözbeneği
bulunur bunu takiben kalın ve kısa
siyah bant yer alır, arka kanatta ise
kanadı kesen zigzag bir bant bulunur
etrafında ise belirgin beyaz bir hat
yer alır. Sert uçan bir türdür, uçuş
süresi Haziran ayında ağustos ayına
kadardır.
Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Hipparchia fatua (Freyer, 1844)
Türkçe Adı: Anadolu Karameleği
Familya Adı: Satyridae
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Fotoğraf: Nedime CANGÖKÇE

En belirgin özelliği alt kanatta yer
alan belirgin zigzag banttır, hâkim
renk gridir. Genellikle açık ormanlar
ve kayalık zeminlerde haziran ayından
ekim ayı sonlarına kadar uçar.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)
Türkçe Adı: Mersin Kızılmeleği
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

H. aristateus’a benzer ancak renk
tonları daha mattır. Arka kanatta
zigzag bant yer alır, arka kanadın
zemini daha pürüzsüz olduğundan
bu zigzag bant çok belirgin gözükür.
Uçuş aralığı nisan başından Temmuz
başlarına kadar devam eder. Orman
açıklıkları ve kenarlarında görülebilir.

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Hipparchia pellucida (Stauder, 1924)
Türkçe Adı: Anadolu Kızılmeleği
Familya Adı: Satyridae

Arka kanat rengi çok koyudur bu
nedenle kanadı bölen beyaz band çok
belirgin olarak fark edilir. Toprak ve
taşlık zeminlerde dinlendiklerinden
fark edilmeleri zordur. Uçuş dönemi
mayıs ayından ekim ayına kadar
uzanmaktadır.
Ağaçlık,
kayalık
alanlarda görülebilir.
Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR
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Latince Adı: Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)
Türkçe Adı: Büyük Karamelek
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Yaşam ortamları genelde gölgelik
orman kenarlarıdır, sıklıkla yerlerde
ve ağaç gövdelerinde görülür. Arka
kanadın alt yüzeyinde beyaz bandı
bulunur, ön kanat altında gözbeneği
bulunur. Haziran aylarından ekim
ayına kadar uçar.

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Hyponephele lupina (Costa, 1836)
Türkçe Adı: Esmerperi
Familya Adı: Satyridae
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Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Arka kanat altı aynı tonda ve
desensizdir, kanat uçlarına doğru
damar hatları belirgin gözükür, dış
kenar ise dalgalıdır. Yaz aylarında
çayırlarda uçar.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Türkçe Adı: Küçük Esmerperi
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Arka kanat rengi farklılık gösterir,
genel olarak renk tonu kahverengi
ve gri olarak görülür, bazen belirgin
bazende belirsiz bir orta bant
görülebilir. Arka kanat uçları genelde
belirgin olmakla beraber kahverengi
bir bantla çevrelenmiştir. Yaz
aylarında taşlık, çayırlık arazilerde
uçar.

Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Hyponephele wagneri (Herrich-Schaffer, 1846)
Türkçe Adı: Ağrı Esmerperisi
Familya Adı: Satyridae

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Kendine has özellikleri ile diğer
türlerden ayrılır. Arka kanatta çok
belirgin bir orta hat bulunur, kanat
uçları dikkat çekici şekilde sivri
ve dalgalıdır, kanat uçları ile orta
bant arasında 2 benek bulunur bu
beneklerin sarı bir halka ile çevrilidir.
Ön kanadın arka yüzünde ise büyük
bir gözbeneği bulunur bu benek
belirli bir sınır ile ayrılmıştır. Haziran
ayında Eylül ayına kadar taşlık,
kayalık arazilerde uçar.
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Latince Adı: Kirinia roxelana (Cramer, 1777)
Türkçe Adı: Ağaç Esmeri
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Benekleri çok dikkat çekicidir, arka
kanat alt yüzünde toplam 7 benek
bulunur en sondaki benekte ise çift
gözbeneği vardır, ayrıca çok belirgin
çizgilerle arka kanat bölgelere
ayrılmış olarak gözükür genelde
renk kahverengi ve gridir. Ön kanat
ucunda bir benek daha dikkat çeker.
Loş ortamlarda ağaç gövdelerinde ya
da yaprak üstelerinde dinlenir. Mayıs
ayından ekim aylarına kadar ağaçlık
alanlarda uçar.

Fotoğraf: Engin AKTAN

Latince Adı: Lasiommeta maera (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Esmerboncuk
Familya Adı: Satyridae

L. megera ile çok benzer türlerdir.
Arka kantta gözbenekleri bulunur
bu benekler dikkat çekici kadar
gösterişlidir, alt kanadı kesen 2
zigzag çizgi bulunur. Ön kanatta ise
apekde büyük bir gözbeneği bulunur,
bu gözbeneğinin yanında bazen
belirgin/belirsiz ufak bir gözbeneği
daha bulunur. Arka kanatta donuk/
mat kahverengi ve gri renk dikkat
çeker. Mart aylarından kasım aylarına
kadar taşlık, kayalık arazilerde uçar.
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Türkçe Adı: Küçük Esmerboncuk
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

L.maera ile en büyük farkı arka
kanattaki
renk
farklılıklarıdır.
Gözbenekleri meara ile aynıdır, arka
kanat renki daha canlıdır hâkim
renk ise gridir. Zigzag çizgiler daha
belirgindir. Uçuş dönemi lokasyon
olarak farklılık göstersede Mart
aylarından ekim aylarına kadar
kayalık, taşlık alanlarda görülebilir.

Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Latince Adı: Manolia jurtina (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Çayıresmeri
Familya Adı: Satyridae

Ülkemiz de en sık görülen
türlerdendir. Bu türde de telmessia
olduğu gibi dişi ve erkeklerde hem
boy hemde ciddi bir renk farkı açığa
çıkar. Genel olarak arka ve ön kanat
üstü erkeklerde koyu kahverengidir,
dişilerde ise kanat üstü erkeklerin
aksine açık kahverengidir. Arka
kanadın dış yüzeyinde erkeklerde
bazen siyah benekler görülür. Uçuş
dönemi mayıs ayından ekim ayına
kadar devam eder, çayırlık alanlarda
görülür.
Fotoğraf: Engin AKTAN
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Latince Adı: Manolia telmessia (Zeller, 1847)
Türkçe Adı: Doğu Çayıresmeri
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Bu
tür
benzerleri
ile
karışabilmektedir.
Ön
kanat
apeksinde
gözbeneği
bulunur,
beneğin etrafı daha açık bir renk ile
çevrilidir, hâkim renk ise turuncudur.
Arka kanat gri renklidir, dişilerde
ise arka kanadı bölen keskin bir
çizgi mevcuttur, bu çizgi sınırından
sonrası krem rengi bir bantla devam
etmektedir ancak kanat ucuna kadar
devam etmez. Nisan ayından Ekim
ayına kadar açık çayırlarda uçar.
Fotoğraf: Hidayet AKDEMİR

Latince Adı: Melenargia titea (Klug, 1832)
Türkçe Adı: Akdenizmelikesi
Familya Adı: Satyridae
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Fotoğraf: Vildan BOZACI

Genel olarak beyaz renk hâkimdir.
Beyaz renk tam beyaz gibidir krem
rengi tonları yoktur. Siyah çizgiler
bant oluşturur. Arka kanatta kanat
kenarlarına doğru yer alan benekler
mevcuttur. Mayıs ayından Haziran
ayına kadar açık çayırlarda uçar.

FAUNA
FAUNA

Latince Adı: Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Türkçe Adı: Karanlık Orman Esmeri
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Adında anlaşılacağı gibi ormanlık
ve ağaçlık gölgelerin karanlık
kısımlarında rastlanır, toprak ve
yaprak üstlerinde dinlenir, bölgeci
bir kelebek olduğundan aynı yerde
defalarca görebilirsiniz. Kanat içi
kahverengi renklidir ancak karelere
bölünmüş gibidir bu kareler krem
rengidir. Ön kanat apeksinde ve arka
kanatta benekleri bulunur. Benzer bir
türü olmadığından karıştırma olanağı
yoktur. Uçuş dönemi nisan ayından
ekime kadardır, ağaçlık alanlarda
görülür.

Fotoğraf: Bilal DEĞİRMENCİ

Latince Adı: Pseudochazara pelopea (Klug, 1832)
Türkçe Adı: Levantin Yalancıcadısı
Familya Adı: Satyridae

Fotoğraf: Vildan BOZACI

En büyük özelliği arka kanat
kenarlarının keskin dişleridir. Ön
kanat diğer cadılar gibi turuncu
zeminlidir ve gözbenekleri bulunur,
ancak arka kanat rengi açık kahve ve
toprak rengidir. Yaz aylarında taşlık
arazilerde uçar.
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Latince Adı: Pseudochazara telephassa (Geyer, 1827)
Türkçe Adı: Turan Yalancıcadısı
Familya Adı: Satyridae

KELEBEKLER
GAZİANTEP
TARİHİ

Arka kanat gri, kahverengi renge
sahiptir, kanat yüzeyi kumlu gibidir.
Dış kenat bandı fistoludur, ön kanat
apeksinde bir gözbeneği bulunur.
Arka kanat altında kıvrımlı bir bant
dikkat çeker bu bant kahverengi
bölgeninde sonudur. Mayıs ayından
Ekim sonuna kadar taşlık, kurak
arazilerde uçar.
Fotoğraf: Vildan BOZACI

Latince Adı: Satyrus favonius (Staudinger, 1892)
Türkçe Adı: Anadolu Pirireisi
Familya Adı: Satyridae
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Fotoğraf: Kurtuluş ŞİMŞEK

Ön kanat apeksinde bir gözbeneği
vardır, erkeklerde renk koyudur
dişilerde ise daha açıktır. Arka
kanatlar gözle görülecek kadar
damarlıdır erkeklerde arka kanadı
kesen beyaz bir hat bulunurken
dişilerde bu bant belirgin değildir.
Yaz aylarında taşlık arazilerde uçar.

