
 

 

ESMERGÖZLER TANI KARTI (Plebejus sp.) – 1 

GÜMÜŞ BENEKLİ PLEBEJUS KELEBEKLERİ  

     Bu ailede yer alan kelebeklerin ayrımı oldukça zordur. Özellikle İdas Mavisi ve Gümüş Lekeli Esmergöz kelebeklerinin bazı 
bireylerini birbirinden ayırmak mümkün olamayabilir. Bu sebeple bu ailede yer alan kelebeklerin ayrımında kanat altı ve üstü ile 
dağılım kriterlerini birlikte değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Yine de bu türler arasında çok yakın görünüşe sahip ara formda 
bireyler olabileceğini ve kesin bir karar verilemediği durumlar olabileceğini unutmamanızı öneririz. 

     İdas Mavisi ve Gümüş Lekeli Esmergöz dişi bireylerinin kanat üstleri kahverengi olup turuncu kenar benekleri taşırlar ve 
oldukça benzer yapıda olduklarından ayrım için yeterli kriter taşımayabilirler. İdas mavisi bireyleri genel olarak daha iri olmakla 
birlikte büyüklük çoğu zaman ayrım için kriter teşkil etmez. Özellikle fotoğraftan teşhis yapılması gerektiğinde büyüklük tespiti 
neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu sebeple her iki türün de ayrımında erkek bireylerin kanat üstü ve altı ile birlikte 
değerlendirilmesi en güvenilir yol olacaktır. Ayrım için “spin” diye isimlendirilmiş ayaklardaki mahmuzların da kullanılması 
mümkündür. Ancak çoğu zaman fotoğraflarda bu bölgenin yeterli veri vermemesi sebebiyle bu kartta detaya girilmemiştir. 

   Gümüş Lekeli Esmergöz (Plebejus argus)                    İdas Mavisi (Plebejus idas) 

 

 Gümüş Lekeli Esmergöz genel yapı itibarıyla daha küçük yapıdadır ve daha canlı kanat altı renklerine sahiptir. (Bazaldaki mavi 

pullanmaya dikkat ediniz) 

 Kırmızı halka ile gösterilen kenar bandı ile turuncu banttan uzanan damarların birleşim yerine dikkat ediniz. Bu kısımlar 

Gümüş Lekeli Esmergözde daha az belirgin bir nokta oluştururken, İdas Mavisinde bu alanda iri bir siyah nokta oluşturur.   

 Sarı ok ile gösterilen gümüş benekler genellikle Gümüş Lekeli Esmergözde daha çok sayıda ve daha belirgindir. 

 Gümüş Lekeli Esmergöz yapı olarak daha ufak olduğundan benekleri birbirine daha yakın olarak izlenir (Beyaz halka) 

 Gümüş Lekeli Esmergözde her iki kanat altında da siyah kenar bantları İdas Mavisine göre daha kalındır.(Beyaz oklar)      

                          



 

 

 

 Kanat üstünde türlerin genel özelliklerini taşıyan bireyler örnek verilmiştir. Pek çok farklı özellikte kanat üstüne sahip bireyler 

olabildiği unutulmamalıdır. Bu sebeple sadece kanat üstünden teşhis yanıltıcı olabilir.  

 Gümüş Lekeli Esmergözde siyah kenar bantları her iki kanatta da  daha kalındır ve siyah pullanma damarlar boyunca daha 

yaygın izlenir (Beyaz oklar). 

 Arka kanat arka kısmında yer alan siyah benekler Gümüş Lekeli Esmergözde siyah bant içerisinde kalır ve zor izlenirken,  İdas 

Mavisinde bu benekler belirgindir ve siyah kenar bandı ile temasta olduğundan bu kısma dalgalı bir görüntü verir (Sarı 

halkalar). 

          Gümüş Lekeli Esmergöz Örnekleri                                                                          İdas Mavisi Örnekleri 

                                        

           

 

 



 

 

Avrupalı Esmergöz (Plebejus argyrognomon) 

 

 Türün en önemli tanım kriteri dağılımıdır. 

 Dağılım bölgesinde çekilen bireylerde; kanat altında her iki kanatta izlenen turuncu bant oldukça kalın ve belirgindir ayrıca bu 

bant arka kenar çizgisine doğru belirgin girintiler yapar. Bu özellik dişilerde çok daha belirgin olduğundan dişi bireyler kolayca 

tanınır (Sarı oklar). 

 Kanat üstünde ise siyah kenar bantları her iki kanatta da çok incedir (Beyaz oklar) ve arka kanat kenarında yer alan banda 

bitişik benekler dalgalı bir görüntü oluşturur (Kırmızı halka). 

 

Christoph'un Esmergözü (Plebejus christophi) 

      

 Türün en önemli tanım kriteri dağılımıdır ve oldukça dar alanda yayılış göstermektedir. 

 Dağılım bölgesinde çekilen bireylerde; kanat altında her iki kanatta turuncu bant oldukça zayıftır (ön kanat altında çok daha 

zayıftır) ve özellikle arka kanatta birbirinden ayrı şapkalar şeklinde izlenir (Sarı oklar). 

 Kanat üstünde ise zemin rengi daha koyudur ve siyah kenar bantları Avrupalı Esmergöze göre biraz daha kalın izlenir (Beyaz 

oklar). Arka kanat benekleri de Avrupalı Esmergöze göre daha görünürdür. 

                                                                                           

                                                                                               Hazırlayan:  Hakan YILDIRIM        Katkı Verenler; Onat Başbay , Ali Bali                  

Fotoğraflar Trakel tür sayfalarından derlenmiştir.  


