
Geyer'in Yalancı Cadısı  ( Pseudochazara  geyeri  ) 

 

Yalancı cadıların farklı şekli ile en kolay tanımlanan üyesidir.  

- Arka kanat altında zikzaklı orta bant ( beyaz ok ) 

-Bu bandın dışındaki beyaz orta dış bant ( kırmızı ok ) 

-Ön ve arka kanat dış kenarı boyunca uzanan ok başı şekilli çizgiler ( sarı oklar) 

-Ayrıca tüm arka kanat altında beyaz damarlar  izlenir. 

 

Geyeri dışında kalan Yalancı Cadılarda tanım yapabilmek için kolay  yol olarak ilk adımda ön kanat altındaki siyah 

benekler arasında yer alan beyaz benek taşıyanlar ve taşımayanlar  ayrımını kullanmayı tercih ettik. 

 

Beyaz benek taşımayan Yalancı cadılar: 

Dağ Yalancı Cadısı ( Pseudochazara  beroe  ) 

Lidya Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara  lydia  ) 

İran Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara schakuhensis   ) 

Doruk Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara aurantiaca   ) 

Gürcistan Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara gruensis   ) 

 

Beyaz benek taşıyan Yalancı cadılar : 

Anadolu Yalancı Cadısı  ( Pseudochazara anthelea    )  

Osmanlı Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara  mamurra  ) 

Step Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara mniszechii  ) 

Levantin Yalancı Cadısı  ( Pseudochazara pelopea   ) 

Turan Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara  thelephassa  ) 

 



Beyaz benek taşımayanlar: 

Dağ Yalancı Cadısı ( Pseudochazara  beroe  ) 

 

-Yüksek irtifa türüdür (1000  -2000 m ) 

- Ön kanat altı rengi açık kahve-kum rengidir .( beyaz ok ) 

-Arka kanat altı özellikle damarların üstünde karabiber serpilmiş alacalı görünüm verir.  

- Arka kanat dış kenarında koyu kenar altı renklenmesi izlenir.( kırmızı ok ) 

- Zikzaklı seyreden orta bant silik olup bazı bireylerde görülmesi mümkün olmayabilir. ( sarı ok ) 

 

 

Lidya Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara  lydia  ) 

 

- Dağılımı olan bölgede beyaz benek taşımayan diğer tür olan Dağ yalancı cadısı  ile ayrımı yapılmalıdır ve bu da gayet 

kolay yapılabildiğinden tanımlanması zor değildir. 

- Ön kanat altı zemin rengi sarımsı turuncudur ( beyaz ok ) 

- Arka kanat zemin rengi sade ve oldukça açık olup koyu kenar alt renklenmesi ( kırmızı ok )  ve beyaz orta bant ( sarı ok) 

izlenir. 

 



İran Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara schakuhensis   ) 

P. schakuhensis chanzara alt türü siyah gözbenekleri arasında beyaz benek taşır. 

  

  

-Ayrımda dağılım önemlidir. Dağ yalancı cadısından farklı olarak büyük çoğunlukla ön kanat göz benekleri kördür. 

-İlgili yayınlarda Levantin yalancı cadısı ile daha benzer özellikler taşıdığı görülmekte olup beyaz benekleri taşımaz.  

- 1700 - 3000m arası taşlık arazilerde görülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



Doruk Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara aurantiaca   ) 

Birçok yayında P. beroe nin ( Dağ yalancı cadısı)  alt türü olarak gösterilen bu tür Prof Dr. Ahmet Ömer Koçak 'ın 

listesinde ayrı bir tür olarak gösterilmiştir. 

                                

 

Gürcistan Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara guriensis   ) 

Bazı kaynaklarda Pseudochazara alpina nın alt türü olarak verilmiştir. Kanat altı tanım kriterleri ve eldeki veriler yeterli 

olmayıp, tanımın kanat üstü ile de  desteklenmesi gerekmektedir. 

- Örneklerde kanat altında kenar altı ve orta bant çizgisinin oldukça dalgalı seyrettiği görülmektedir. 

                

 

 

 

 

 

Dağ yalancıcadısı 



Beyaz benek taşıyanlar: 

Anadolu Yalancı Cadısı  ( Pseudochazara anthelea    )  

   

-Erkek bireyler beyaz ön kanat altı ve farklı deseniyle  kolayca tanınırlar. 

- Dişi bireylerin ayrımı ise daha güçtür. ( siyah ok ) Göz beneği önünde açık sarı kısım bulunur. 

-( kırmızı halka ) ile gösterilen kısımda çizgiler arası koyudur. 

- ( sarı ok ) ile gösterilen kanat kenar çizgileri siyahtır ve hilaller yapar. 

- ( mavi ok ) kanat kenar çizgisi altında çok ince beyaz alana dikkat ediniz. 

- Arka kanat altı düz / kontrastsızdır ve beyaz bant izlenmez. ( beyaz yay ) 

 

Osmanlı Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara  mamurra  ) 

 

- ( Kırmızı ok ) En önemli kriter saçakların beyaz olmasıdır. Bu sebeple yıpranmış bireylerde veya ters ışık koşullarında 

tanımı zor olabilir. 

- ( Yeşil yay ) Dış kenarı belirgin fistolu olan arka kanat oldukça kontrastlı yapıda olup , beyaz bant genellikle iyi izlenir.  

- ( Sarı ok ) Koyu kenar alt bandı dikkat çekicidir. 

- P. mamurra mamurra alt türünde ön kanat altı turuncudur. 

 

Erkek birey 



Turan Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara  thelephassa  ) 

 

- Dağılım teşhiste önemlidir. 

- ( Kırmızı yay ) Ön kanat dış  kenarı birçok bireyde girinti yapar. 

- ( Mavi halka ) İki çizgi arasındaki kısım  koyudur.  

- ( Kırmızı ok ) Arka kanat kenarı altında siyah ince bant genellikle izlenir. 

- ( Mavi ok ) Koyu karabiber serpilmiş görünümdeki arka kanattaki beyaz bant pek çok bireyde  belirgindir. 

 

Levantin Yalancı Cadısı  ( Pseudochazara pelopea   ) 

 

- Tanımda yine dağılım dikkate alınmalıdır. 

-( Beyaz ok ) Göz benekleri genellikle kördür ve 

küçüktür. 

- ( Sarı yay ) Arka kanat fistoları çok belirgin olup. 

Tekdüze ve kontrastsız arka kanadı vardır. 

- ( Kırmızı ok ) Beyaz bant oldukça belirsizdir. 

- (Mavi halka) ile gösterilen çizgiler arası bölge Turan 

yalancı cadısında olduğu gibi koyu değildir.  

 



Step Yalancı Cadısı   ( Pseudochazara mniszechii  ) 

 

- Değişken özellikler  taşıyan bu türün tanımlanmasında ;    ( beyaz benek taşıyan yalancı cadılar  için )  

yukarıda diğer yalancı cadılarda belirtilen özellikleri taşımayan , uygun dağılımdaki türlerin adlandırılması yolu izlenebilir.  

- Arka kanat alt yüzü farklı özellikler taşısa da damar üzerinde belirgin olmak üzere siyah pullanma ( karabiber serpilmiş 

gibi ) izlenir.  

- Beyaz bant genellikle belirsizdir. ( Siyah ok ) 

- Dağılımın daha çok çakıştığı Osmanlı yalancı cadısı ile ayrımında saçakların rengine , Anadolu yalancı cadısı ( dişi ) ile 

ayrımda ön kanat sarı alan , çizgiler arası koyu alan  ve siyah kenar yaylarına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

Erkek kanat üstü kayıtlarında androkonium  bölgesi  farkları ayrımda yardımcı olabilir.  

( aşağıdaki tablo Turgut Sarıgül ün çalışmasından  alınmıştır ) 

 


