
Gelincikler ön tanı çalışması ; 

Gelinciklerin ayrımı biz kelebek gözlemcileri için en zorlu konulardan biridir. Hatta birçok bölge ve birey için net tanı 

vermek gerçekten çok zor hatta imkansız . Bu konuda uzun süre çaba harcadık. En belirgin fark tesbiti sayın Mehmet 

Karababa dan gelmişti. Burada da onun krtieri ile durumu biraz izah etmeye veya kolaylaştırmaya gayret edeceğim 

ama bu konunun net olmadığını , bazı bireylerin kriterleri zorladığını ve tanımlarda hata olabileceğini en baştan  

belirtmek isterim. 

Akbes Gelinciği  ( Tomares nesimachus )  

 

-Beyaz ok ile işaretli gördüğünüz gri alan Akbes Gelinciği'nde dar ve kısa iken , Anadolu gelinciğinde geniştir ve birçok 

bireyde arka kanada doğru iner. Bunun tam tersini kırmızı alanlar için de söyleyebiliriz. Bu DTDT örneklerinin de çok 

büyük bir kısmında mevcut.  

-Arka kanat mavi pul miktarının ise net bir ayrım kriteri olmadığını düşünüyorum.  

-Dağılıma gelince Ege kıyı şeridi  ve Güneydoğu Anadolu güney illeri için faydalı olabilir ancak diğer bölgelerde ortak 

alanda uçuyorlar.  

- Son olarak uçuş zamanındam bahsetmekte fayda var. Akbes Gelinciğinin birlikte uçtukları bölgelerde daha erken 

uçtuğunu ( yüksekliğe göre Mart-Nisan- Mayıs) , Anadolu gelinciğinin ise bunu takiben sahada yerini aldığını ( Mayıs -

Haziran ) söylemek mümkün.  

Anadolu Gelinciği ( Tomares nogelii) 

          
Bu türlerde kanat üstü ise daha net bir kriter sağlıyor ancak canlı bireyde uçar dışında bunu yakalamak imkansıza 

yakın. Yine de alabilirseniz; Akbes gelinciği kanat üstü hem ön hem arka kanatta kırmızı alanlar içerirken , 

    

 

Anadolu Gelinciğinde ise ön kanatta az arka kanatta 

ise yok denilecek kadar veya hiç kırmızı alan yoktur.  

 

 



Kafkasya Gelinciği ( Tomares callimachus ) 

Dağılımı ve arka kanatta turuncu benek içermeyen yapısı ile ayrımı kolaydır. 

  

 

Romanov Gelinciği ( Tomares romanovi )

Arka kanadı ve ön kanat apeksi  yoğun mavi pul içerir. Hatta arka kanadı tamamen mavi pullarla kaplıdır ancak bazı 

bireylerde çok az sayıda turuncu benek görülebilir. Yine dağılımı da önemlidir. 

 

Romen gelinciği ( Tomares dobrogensis ) 

Bazı uzmanlarca T.nogelii ( Anadolu gelinciği ) nin alt türü kabul edilmektedir. 

İlk etapta büyüklüğü ve düz /temiz zemin rengi ile dikkat çeken kelebeğimizin elde bulunan az sayıdaki kaydında ön 

kanatta turuncu kısmının oldukça az olduğu da dikkat çekmektedir.  

 


