
Ağaç Esmeri / Kaya Esmeri Kelebekleri Tanı Kartı 

     Her iki türümüz de iri kelebeklerdir ve nadiren kanat üstü gösteren türler olup, kanat altından tanınmaları 

kolaydır. Bu sebeple tanı kriterleri kanat altı için verilmiştir. Her iki türde de ön kanat altındaki turuncu kısmın 

yaygınlığı ve kanat altında yer alan beyaz lekeler dişi-erkek ayrımını belirler.  

Ağaç Esmeri (Kirinia roxelana)

 

 Türün kanat altındaki kahverengi çizgilerden oluşan ağsı yapı Kaya Esmeri'nden daha belirgindir. 

 Her iki kanatta da beneklerin etrafındaki sarı halkalar ve beneklerin ortasındaki beyaz göz benekleri belirgindir. 

 Apeksde bir, arka kanatta yedi adet benek taşır.  Bu benekler değişken boyutta olup 3 ve 4. benek ufak, en alttaki 

benek ise ikili yapıdadır . ( Kırmızı oklar- Kırmızı halka  ) 

 Arka kanat dış kenarına yakın iki şerit arasındaki açık renk görünür bir bant oluşturur. ( Beyaz ok ) Kaya esmerinde bu 

bant izlenmez. 

Kaya Esmeri (Kirinia /Esperarge clymene)

 

 Kanat altında ağsı yapı neredeyse görünmez ( Dişilerde hafif de olsa izlenebilir.) 

 Beneklerin etrafını saran sarı halkalar Ağaç Esmerine göre zayıftır ve beneklerin çoğu kördür, göz beneği içermez veya 

çok küçük beyaz göz beneği taşırlar. 

 Benekler Ağaç Esmerine göre daha ufak yapıda olup özellikle erkek bireylerde benekler eksik olabilir. 

 Dağılımı; Marmara ve Ege de ( Bursa hariç ) görülmemesi de tür tanımı için ayırıcı bir unsurdur. 
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     Sarı halkalı benekleri ve ağsı kanat altı nedeniyle yeni 

başlayan kelebek gözlemcileri  Esmerboncuk kelebeklerini 

özellikle Ağaç Esmeri ile karıştırabilir. 

Bu kelebekler daha ufak yapıda olup arka kanadın fistosuz düz 

yapısı   ve iri apeks beneği ( Kırmızı halka ) ile ayırt edilebilir. 

Ayrıca arka kanat beneklerindeki sarı halkalar çift halka taşır.   

( Beyaz oklar ) 

Esmerboncuk kelebekleri için ; 

http://www.trakel.org/pdf/55235.pdf 

 

Kaya Esmeri (Kirinia /Esperarge clymene)

 

Ağaç Esmeri (Kirinia roxelana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                    Hazırlayan Hakan YILDIRIM

 

Yeşil renkli iller Koçak haritasında olmayıp TRAKEL gözlemcilerince kayıt alınmış illerdir. 

http://www.trakel.org/pdf/55235.pdf
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=Kaya%20Esmeri
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=Kaya%20Esmeri
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=A%C4%9Fa%C3%A7%20Esmeri
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=A%C4%9Fa%C3%A7%20Esmeri

