
İPARHANLAR 

İparhan ( Melitaea cinxia )  

 Dağılım : Tüm bölgeler 

-              Kanat altında turuncu bant içinde siyah benekler taşır.  

-  Turuncu bandın önündeki siyah tireler merkeze , arkasındaki benekler dışa dönük hilal şeklindedir. 

- Kanat üstü oldukça ağsı yapıdadır ve arka kanatta işaretli benekler türün tanımında önem taşır. 

 

Türkistan iparhanı ( Melitaea arduinna ) 

 

-              Kanat altında turuncu bant içinde siyah benekler taşır.  

-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında  turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır. ( İparhan da yok ) 

- Kenar altı  benekleri  geniş ve bitişiğe yakındır. ( İparhanda kısa benekler şeklinde ) 

-  Kanat üstü İparhan dan daha az ağsı olup işaretli benekleri bu türde taşır. 

-  İparhandan farklı olarak işaretli orta dış benek dizisini taşır. ( İparhanda bitişik tireler şeklinde çizgi olarak izlenir. ) 

 



Hataylı iparhan ( Melitaea collina ) 

 

Küçük ve parlak renkli bir kelebek olup dağılımı önemlidir. 

-              Kanat altında turuncu bant içinde siyah benekler taşımaz.  

-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında  turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır.  

- Kenar altı  benekleri  kısa ve ayrık 

-  İşaretli hücrelerin içi turuncu benekler ile doludur. 

-  Kanat üstü az ağsı yapıda olup işaretli hücrelerin içi benek taşımaz. 

-  İşaretli orta hat benek dizisi tamdır. 

 

Türkmen iparhanı ( Melitaea turcmanica ) 

 

Ermenistan sınırına yakın illerde gözlenebilir. 

Kanat altında -  ön kanat apeksde tıpkı collinada olduğu gibi turuncu benekler var.  

                             Arka kanatta turuncu bant önündeki benek dizisi oldukça düz tireler şeklinde  

Kanat üstü : benekleri olmayan bir İparhan veya   Cezayirli iparhanı  gibi , 

- Kırmızı okla işareti siyah çizgi dışa eğik yaylar şeklinde. 

Değerlendirirken kanat altı ve üstünü birlikte değerlendirmek zaruri. 



Benekli büyük iparhan ( Melitaea phoebe ) 

 Dağılım: Tüm bölgeler 

-              Kanat altında turuncu bant içinde koyu turuncu benekler taşır.  

-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında  turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır.  

- Kenar altı  benekleri  uzun ve bitişiktir 

Siyah halkalı alanda benekler uzun , kontrast azdır. 

-  Kanat üstünde işaretli hücrelerin  genellikle  benek taşımaz , nadiren bir iki benek görülebilir. 

- Sarı yay ile gösterilen ön kanat dış kenarı içbükey seyreder. 

- Beyaz halkalı alandaki hücrelerden biri iri diğeri lakın sınırlı ve daha küçüktür. ( Genellikle ) 

 

Cezayirli iparhan ( Melitaea punica ) 

 Dağılım: Tüm bölgeler 

-              Kanat altında turuncu bant içinde koyu turuncu benekler taşır.  

-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında  turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır.  

- Kenar altı  benekleri  kısa , üçgen şekilli ve ayrıktır. 

Siyah halkalı alanda benekler kısa  , kontrast fazladır. 

-  Kanat üstünde işaretli hücrelerin  benek taşımaz . 

- Beyaz halkalı alandaki hücrelerin ikisi eşite yakındır. ( Genellikle ) 

Benekli büyük iparhana göre biraz daha fazla kontrastlı görünüme sahiptir. 

 


