
 

 

KARAGÖZMAVİSİ KELEBEKLERİ (Glaucopsyche sp.) 

 Bu ailenin kelebeklerinin genel özelliği; ön kanat altındaki görece iri orta dış benek dizisidir. Ayrıca kanat altında 

turuncu kenar altı benekleri taşımamaları da bu aileyi benzerlerinden ayırmada yardımcıdır.  

 Türün karıştırıldığı grup ise Çokgözlü Rus Mavisi, Çokgözlü Diana Mavisi ve Çokgözlü Fatma Mavisi türleri grubu 

olup, bu grupla ayrımı bu türlerin tanı kartında detaylı anlatılmıştır (http://www.trakel.org/pdf/77927.pdf) 

 Türlerin kendi arasındaki ayrımında ise kanat altı kriterleri yeterlidir. 

Karagözmavisi (Glaucopsyche alexis) 

 
 Siyah Halka: Ön kanat altındaki iri benek dizisi kanat ön kenarına doğru 

belirgin şekilde küçülür. Benekler kanat dış kenarına yakın seyretmez. 

 Beyaz Ok:  Bazal pullanma oldukça yaygındır. Hatta bazı bireylerde tüm arka 

kanadı kapladığı görülebilir. 

 Sarı Ok:  Arka kanat benekleri sayısı oldukça değişkenlik gösterir ancak 

benekler genel olarak ufaktır. Bazı bireyler arka kanat beneği taşımayabilir. 

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da türün ön kanat benekleri ufak olan formları 

da vardır (Resim 1). Bunların ayrımında kanat üstü özelliklerinin izlenmesi 

faydalı olacaktır.  Resim 1 

 

 

Anadolu Karagözmavisi (Glaucopsyche astraea) 

 

 Siyah Halka: Karagözmavisi kelebeğine benzer. Ancak Ön kanat benekleri daha iri, birbiri ile daha bitişik ve kanat 

kenarına daha yakın seyreder. 

 Beyaz Ok: Bazal pullanma Karagözmavisi kelebeğine göre çok daha zayıftır. 

 Sarı Ok:  Arka kanat benekleri Karagözmavisine göre daha iridir ve tam sayıdadır. 

 Ayrıca türün kanat altı zemin rengi de Karagöz mavisine göre koyudur. 

 Kanat üstünde ise erkek birey kalın kenar bandı ve kirli mavi rengi Karagözmavisi'nin parlak mavi renkli ve ince 

kenar bantlı bireyinden kolayca ayrılır. 



 

 

Anadolu Devmavisi (Glaucopsyche lessei ) 

 

 İlk göze çarpan özelliği adından da anlaşılacağı gibi kelebeğin oldukça iri yapısıdır. 
 

  
Önde Karagözmavisi, arkada Anadolu Devmavisi (Fotoğraf: Özgür Koçak) 

 

 Siyah Halka: Ön kanat benekleri arka kanat beneklerine oranla daha az iridir. 

 Beyaz Ok: Bazal pullanma çok gelişmiş olmasa da izlenir. 

 Sarı Ok:  Arka kanat benekleri tamdır.  

 Kırmızı Halka: Arka kanat kenar altında yer alan koyu gri kenar benekleri türü tanımada yardımcıdır. 

 Sarı Halka: Arka kanat ortasındaki diskal benek kırık bir tire şeklinde izlenir. 

 Ayrıca türün konukçu bitkisi olan Patlangaç ( Colutea spp ), türün bulunmasında ve tanınmasında yardımcıdır. 

 

Dağılımlar; Karagözmavisi ülkemizin tamamında görülebilir. 
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 Hazırlayan: Hakan YILDIRIM 


