
GÜZELESMERLER 

İskoç Güzelesmeri ( Erebia aethiops ) 

 

-  Net tanım kanat üstünde daha kolaydır. 

- ( Beyaz ok ) Her iki kanatta kalın, ince damarlarla kesilen  turuncu bant izlenir.  ( Arka kanat formuna dikkat edin )    

- Turuncu bant içinde beyaz   merkezli siyah benekler izlenir.    

-  Erkek kanat altı kırmızıya çalan kahverengi iken dişi kanat altı daha açık renklidir. 

- Ön kanat altında kalın kesintisiz turuncu bant apekste bitişik ikili gözbeneği taşır. ( Sarı ok ) 

-Arka kanat altındaki beyazımsı bant ( siyah ok ) dişide daha belirgindir ve birkaç benek taşıyabilir( Kırmızı ok ) 

İskoç Güzelesmeri Mecnun Güzelesmeri 

Mecnun Güzelesmeri ( Erebia melancholica ) 

 

- Kanat üstünde ön kanat İskoç güzelesmerine benzerken arka kanatta turuncu benekler ayrık ve   şeklindedir. 

- Kanat altı da İskoç güzelesmerine benzer ama arka kanatta kırmızı okla gösterilen beyaz bant üzerinde küçük benek 

taşımaz.  

- Dişi bireyin kanat altının iskoç güzelesmeri ile ayrımında beyaz halka ile gösterilen çıkıntıya ve Dişi bireyin kanat altı 

ayrımında beyaz halka ile gösterilen çıkıntıya ve beyaz bandın dış kısımda izlediği dalgalı yapıya dikkat edin. 

 

 

Erkek Dişi 



Orman Güzelesmeri ( Erebia medusa ) 

 

- Kanatların her iki yüzünde turuncu bir şerit izlenmez.Bunun yerine ortasında beyaz merkezli siyah benek taşıyan 

yuvarlak turuncu şekillere sahiptir. 

- Yine ön kanat altında turuncu banttan ziyade  apeks ikili benek ve çevresinde turuncu alan dikkat çeker. ( kırmızı ok ) 

Harem Güzelesmeri ( Erebia ottamana ) 

 

- Tanımında dağılımın yanı sıra birkaç siyah benek taşıyan gümüşi arka kanat altı önemlidir. Kafkas güzelesmeride 

gümüşi arka kanat altına sahiptir fakat benekler taşımaz ( arka kanat alt kısmında çok küçük benek olabilir).(Kırmızı ok ) 

- Kanat üstünde ön kanatta bazala uzayan turuncu alanla çevrili çift göz beneğine dikkat edilmelidir.(beyaz halka ve ok ) 

- Arka kanat üstü turuncu halkalı gözbenekleri taşır. 

Kafkas Güzelesmeri ( Erebia graucasica ) 

 

- Harem güzelesmerine benzer ama daha ufaktır. 

- Harem güzelesmeri gibi gümüşi arka kanat altına sahiptir. Arka kanatta benek taşımaz. (Bazı bireylerde kırmızı okla 

işaretli çok ufak benek dışında )  

- Apeks altında ikili iri gözbeneği taşır. ( beyaz halka ) 

- Kanat üstünde turuncu bantlar her iki kanattada oldukça kalındır . Özellikle ön kanatta bazala doğru oldukça 

uzayabilir. (Beyaz ok ) 



Laz Güzelesmeri ( Erebia hewitsonii ) 

 

- Kuzeydoğu Anadolu da ,yüksek irtifada  Haziran ayında ve Temmuzun ilk yarısında uçtuğundan ,uçtuğu dönemde 

diğer güzelesmerlerle genellikle çakışmaz. 

- Ayrıca tipik üçlü apeks benek yapısı ile kolayca tanınır. 

 

Uygur Güzelesmeri ( Uygur karaperisi ) ( Protrebia afra ) 

 

-  Erken dönem ( Nisan - Mayıs - Haziran başı ) uçuş zamanı ve tipik kanat altı ile tanmı kolaydır. 

- Beyaz damarlarla bölünmüş kanat altında, bu damarların oluşturduğu  her hücrede taşıdığı gözbenekleri kendine 

özgüdür.  

- Ayrıca bireylerin çoğunda apeks altında ayrı seyreden bir küçük benek görünür. ( Beyaz ok ) 

 

Acem Güzelesmeri ( Erebia iranica ) 

 http://www.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=158238 

1844 Ağrı Dağı kaydı bulunan kelebek hakkında yeterli veriye ulaşılamamıştır. 


