
 

 

EVERES ve KUPİD KELEBEKLERİ (Cupido sp.) 

Everes (Cupido argiades) 

 

 Türün benzerlerinden ayrımı oldukça kolaydır. Arka kanat altında taşıdığı küçük kuyruğun (siyah halka) hemen 

bitişiğinde turuncu şapkalı iki adet siyah benek taşır (beyaz oklar). Bu benekler bazı bireylerde oldukça küçük de 

olabilir. 

 Erkek bireyler koyu mavi kanat üstünde kalın siyah kenar bandı taşır. Arka kanatta ise bu bandın iç kısmında 

bitişik şekilde bir dizi siyah benek izlenir (sarı oklar). 

Fransız Everesi (Cupido alcetas) 

 

 Arka kanadındaki kuyruk Everes'e göre oldukça küçüktür (siyah halka). Beyaz okla gösterilen kısımdaki 

beneğin iç kısmında yer alan siyah benek tektir ve turuncu şapka ya çok incedir ya da siyah üçgen 

şeklinde izlenebilir. 

 Erkek bireyin parlak mavi kanat üstünde siyah kenar bandı Everes'e göre incedir ve arka kanatta sarı okla 

gösterilen kısımda çok az sayıda siyah benek bulunur. 

 
                            Everes (Cupido argiades)                                                                Fransız Everesi (Cupido alcetas) 



 

 

Balkan Everesi (Cupido decolaratus) 

 

 Türün kanat altı, küçük kuyruğu ve tek siyah beneği ile Fransız Everesine oldukça benzer. Bu sebeple 

türün ayrımı oldukça pullu erkek kanat üstü ve burada izlenen diskal beneğin varlığı ile yapılır  (sarı 

ok). Ayrıca türün dağılımı da tanım için dikkate alınmalıdır. 

 

Mavi Osiris (Cupido osiris) 

 

 Kuyruk taşımayan yapısı ile ilk olarak Everes türlerinde kolayca ayrılır. 

 Türün erkek bireylerinin kanat üstü mavi, temiz ve benek içermeyen yapıda olduğundan, kanat altı ile 

birlikte değerlendirilerek kolayca tanınabilir.  

 Türün dişi bireyleri ile Minik Kupid Kelebeği karıştırılabilmektedir. Ancak Mavi Osiris dişileri 

kahverengi kanat üstüne sahip iken Minik Kupidin kanat üstü renginin siyaha çalan koyu bej  renge 

sahip olduğunu dikkate almak gerekir. 

 Mavi osiris bireyleri çoğunlukla arka kanat altında, supmarjinal bölgede siyah benek taşımaz lar. Ancak 

bazı örneklerde siyah halka ile gösterilen alanda küçük bir siyah benek görülebilir. 



 

 

Minik Kupid (Cupido minimus) 

 

 Minik Kupid'i sahada tanımak oldukça kolaydır. Küçük yapısı, çok koyu kanat üstü ve birçok bireyde 

taşıdığı kanat altı submarjinal beneği (siyah halka) ile kolayca ayırt edilebilir. 

 Ancak bazı bireylerde siyah halkalı alanda izlenen siyah benek oldukça silik hatta belirsiz olabilir. Bu 

durumda kanat üstü rengi en kolay ayrım yoludur. 

 Farklı kaynaklarda türün benek dizilimi veya benek büyüklüğü ile ayırt edilebileceği vurgulansa da, 

farklı alanlardan gelen örnekler incelendiğinde bu kıstasların her bireyde benzer olmadığı ve bu 

sebeple tanı için kullanılamayacağı görülecektir.  

 Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Mavi Osiris dişi bireyleri ile Minik Kupidin ayrımındaki en 

güvenilir ve belirgin özellik kanat üstü renginin dikkate alınması olacaktır. Bu durum aşağıda sunulmuş 

fotoğrafta net olarak görülmektedir.  

 

 

                           Mavi Osiris (Cupido osiris)                                                                Minik Kupid (Cupido minimus) 



 

 

Staudinger'in Minik Mavisi (Cupido staudingeri) 

 
Kaynak: ''Taxonomie von Cupido staudingeri (Christoph, 1873) in Iran'', Wolfgang Ten Hagen 

Esas dağılımı İran olan türün ülkemizdeki durumu net olmamakla birlikte Van - Hakkari bölgesinde      

2.400 – 3.400 metre yükseklikte, türün tırtılının besin bitkisi olan Onobrychis cornuta’nın bulunduğu, 

uygun habitatlarda aranması doğru olacaktır. Türün kaynakta sunulan yayında yer alan örnekleri       

Mayıs – Haziran aylarında toplanmıştır. Vadim Tshikolovets ise uçuş zamanını Mayıs – erken Ağustos 

olarak belirtmiştir. 

Türün üç alttürü bulunmakta olup Cupido staudingeri osirisimile alttürü dağılımı kuzeybatı İran olarak 

verilmiştir. 

Türün tanımlanmasında; erkek bireyde, kanat üstünün Mavi Osirise göre daha açık rengi ile arka kanat 

alt kısmında yer alan küçük benekleri (sarı ok) ve kanat altında yer alan submarjinal küçük siyah beneği 

(beyaz ok) öncelikle dikkate almak gerekir. Ayrıca kanat altındaki beneklerin daha iri yapısı da yayında 

belirtilmiştir. 
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