
Çilli Mavi Kelebekleri Tanı Kartı : 

Çilli mavi kelebeklerinin genel özellikleri: 

 

Bu sınıf türlerinin net ayrımı dağılım ve erkek birey kanat üstü ile yapılabilmektedir . 

Çokgözlü Gök Mavi ( Polyommatus bellargus): 

 

- Bu sınıfın en yaygın türüdür. 

- Kanat üstünün kendine has güzel mavisi ve kanat kenarlarında desen bulundurmaması ile kolayca ayrılır.  

-Nadiren arka kanat kenarında çok küçük siyah benekler tek tük görülebilir . 

Çokgözlü Yalancı Çilli Mavi ( Polyommatus corydonius): 

 

- Yaygın olduğu alan Kuzeydoğu Anadolu olup dağılımının görüldüğü diğer bölgelerde daha nadirdir. 

- Arka kanatta taşıdığı küçük siyah benekler ve ön kanatta ince kenar bandı ile zayıf koyu pullu alan ayrımında 

kullanılır. 

- Ön kanat altı zemin rengi arka kanattan daha açıktır. 



Çokgözlü Anadolu Çilli Mavisi ( Polyommatus ossmar): 

 

- Kanat altı daha soluk, sarımsı olup ön kanat daha açık zemin rengine sahiptir. 

- Kanat üstü daha mat ( grimsi ) mavi olup arka kanatta belirgin benekler taşır. ( Beyaz oklar ) 

-Ön kanat kenarında geniş siyah bandın yanı sıra kanat ortasına kadar uzanan daha koyu kısım türün ayrımında 

önemlidir. ( Siyah halkalar ) 

 

 

Çokgözlü Levantin Çilli Mavisi ( Polyommatus syriacus): 

  

- Yine dağılıma dikkat etmek gerekir. Dağılımının kesiştiği bölgede kanat üstü deseni ile P. ossmar ile karıştırılabilir. 

-  Kanat üstü rengi P. ossmar'dan daha canlı ve daha koyu mavi olup arka kanat benekleri iri ön kanat siyah kenar 

bandı kalındır. 

- Kanat altı rengi de daha koyudur. 

      Kanat üstünde turuncu beneklerde taşıyan birey. 



Çokgözlü Çilli Mavi ( Polyommatus coridon ): 

 

- Dağılımı önemlidir. Günümüzde sadece Kırklareli de gözlemlenebilmektedir. 

- Çarpıcı açık mavi rengi ve belirgin kanat üstü deseni ile uçtuğu alanda karışabileceği tür yoktur. 

    Bazı bireyler mavi benekler taşıyabilir. 

 

Çokgözlü Hakkari Çillisi ( Polyommatus Dezinus ): 

 

- Dağılımı olan tek alan olan Hakkari de kanat üstü deseni ile tanımak kolaydır. 

- Kanat üstü deseni benzeyen türlerle dağılımı kesişmez.  


