
 

 

ÇOKGÖZLÜLER TANI KARTI -1  (Polyommatus sp.)                                    

 ( 1- ÖN KANAT BAZAL KISMINDA BENEK TAŞIYANLAR ) 

     Çokgözlüler ailesi birbirine çok benzer kelebeklerden oluşur ve ülkemizin en yaygın kelebek ailelerindendir. Ailenin 
genel morfolojik özelliği kanat altında dış kenarda taşıdıkları turuncu üçgenler ve bunun iç kısmında ve gövdeye yakın 
sıralanan beyaz halkalı siyah beneklerdir. Ayrıca her iki kanat ortasında birer diskal benek taşırlar. 

    Erkek çokgözlülerin kanat üstü genellikle mavi , dişilerin ise kahverengidir.  

    Bu gruptaki kelebeklerin tanı kartlarında esas alınacak sınıflandırması şu şekildedir; önce arka kanat altı orta dış 
bantta yer alan beneklerin dizilimine göre iki ana grup sonra da bu ana grupların altında aşağıda görülen gruplar; 

 

       POLYOMMATUS DİZİLİMİ OLANLAR  (Benekler düzgün yay çizer )                                                                       

1. ÖN KANAT ALT KISMINDA BAZAL BENEK TAŞIYANLAR; 
 Çokgözlü Mavi ( Polyommatus icarus ) 
 Çokgözlü Hatay Mavisi (Polyommatus bollandi ) 
 Çokgözlü Buzulmavi (Polyommatus buzulmavi ) 
 Çokgözlü Cilo Mavisi (Polyommatus ciloius ) 
 Çokgözlü Büyük Turan Mavisi ( Polyommatus myrrha ) 
 Çokgözlü Küçük Turan Mavisi ( Polyommatus cornelia) 
 Çokgözlü Edon Mavisi ( Polyommatus aedon ) 
 Çokgözlü Eros ( Polyommatus eros) 
 Çokgözlü Yalancı Eros ( Polyommatus eroides) 
 

2. ÇİLLİ MAVİLER;  Saçaklar damalı, Diskal benek boş   
Tanı kartı  ;  http://www.trakel.org/pdf/46012.pdf 
 Çokgözlü Gök Mavi ( Polyommatus bellargus ) 
 Çokgözlü Çilli Mavi ( Polyommatus coridon ) 
 Çokgözlü Anadolu Çilli Mavisi ( Polyommatus ossmar ) 
 Çokgözlü Yalancı Çilli Mavi ( Polyommatus coridonius ) 
 Çokgözlü Levantin Çilli Mavisi  ( Polyommatus syriacus ) 

 Çokgözlü Hakkari Çillisi ( Polyommatus dezinus ) 
 

3. ÖN KANAT ALT KISMINDA BAZAL BENEK TAŞIMAYANLAR; 
 Çokgözlü Menekşe Mavisi ( Polyommatus thersites ) 
 Çokgözlü Turkuaz Mavisi( Polyommatus dorylas ) 
 Çokgözlü Amanda( Polyommatus amandus ) 
 Çokgözlü Eşer Mavisi( Polyommatus escheri ) 
 

4. GÜMÜŞ BENEK TAŞIYAN ÇOKGÖZLÜLER; 

 Çokgözlü Gümüşmavi ( Polyommatus lowei ) 

 Rose'nin Çokgözlüsü ( Polyommatus rosei ) 

 Acem Çokgözlüsü ( Polyommatus alcedo) 

 İran Çokgözlüsü ( Polyommatus morgianus ) 

 ARİCİA DİZİLİMİ OLANLAR  (Ön kanat kenarına yakın iki benek yaydan ayrı seyreder )                                                                        

5. BALKAN MAVİ KELEBEKLERİ; 

 Çokgözlü Balkan Mavisi ( Polyommatus anteros ) 

 Çokgözlü Anadolu Mavisi ( Polyommatus crassipunctus) 

 Çokgözlü Lübnan Mavisi ( Polyommatus bassoni ) 
6. ÇOKGÖZLÜ ESMER VE BENZERLERİ; 

 Çokgözlü Esmer ( Polyommatus agestis ) 

 Çokgözlü Ormanesmeri ( Polyommatus artaxerxes ) 

 Çokgözlü Teberda Mavisi ( Polyommatus teberdinus) 
7. DİĞER ARİCİA DİZİLİMLİ KELEBEKLER; 

 Anadolu Çokgözlüsü    ( Polyommatus hyacinthus ) 

 Çokgözlü Toros Mavisi     ( Polyommatus isauricus ) 

 Torul Çokgözlüsü    ( Polyommatus torulensis )  

 Geranyum Çokgözlüsü    ( Polyommatus eumedon ) 

 

 

 

 

 

Tüm arka kanat benekleri 
neredeyse düzgün bir yay 
çizer. Ön iki benek bu yayı 

bozmaz.     

 

 

 

 

 

 

Arka kanat benekleri  
düzgün bir yay çizmez. Ön iki 

benek yayı bozar.  

              

 

 

 

BU KARTTA 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=Anadolu%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=Balkan%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=T%C3%BCrkmenistan%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=L%C3%BCbnan%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/pdf/46012.pdf


 

 

Çokgözlü Mavi ( Polyommatus icarus ) 

 

    Ülkemizin en yaygın kelebeklerinden olan bu tür 
ailenin de en çok görülen türüdür ve dağılımı tüm 
Türkiye'dir. 

    Ön kanat bazal kısmında taşıdığı iki benek ( kırmızı 
halka ) ve erkek bireyin temiz siyah benek ve pul 
taşımayan mavi kanat üstü türün tanımı için yeterlidir.  

   Ayrıca her iki kanat saçaklarının damasız düz beyaz 
hali ile çilli mavi kelebeklerden ayrılır. 

    Dişi kelebeklerin kanat üstü genellikle turuncu kenar 
üçgenleri taşıyan kahverengi  yapıda olup yanda yer 
alan görselde olduğu gibi farklı formlarda da 
görülebilir. 

    

Çokgözlü Hatay Mavisi (Polyommatus bollandi ) 

 

Sadece Amanoslara has  türümüzdür. (Hatay ve 
Osmaniye) Bu nedenle dağılım ilk tanı kriteridir. 

(Çokgözlü mavi'ye göre )  Kanat altında iri benek yapısı 
ve turuncu benekleri sınırlayan siyah çizgilerin belirgin 
hali,kanat üstünde ise daha parlak mavi zemin ile daha 
kalın siyah kenar çizgisi izlenir.  Hatay örneklerinde 
arka kanat üstünde az sayıda siyah benek yer 
alabilmektedir. İri yapılı bir kelebektir.

Çokgözlü buzulmavi (Polyommatus buzulmavi ) 

  

Dağılım önemli tanı kriteridir.  

Yapısı Çokgözlü mavi'ye göre oldukça iridir. Kanat altında 
soluk turuncu benekleri ( Siyah halkalar ), küçük orta dış 
bant benek dizisi ve ince diskal benekleri (Kırmızı halkalar )  
tanımı kolaylaştırır. 

Kanat üstünde ise daha az morumsu tonlar içeren yapıya 
sahiptir. 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=Anadolu%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=Balkan%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=T%C3%BCrkmenistan%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC


 

 

Çokgözlü Cilo Mavisi (Polyommatus ciloius ) 

 

Oldukça dar alanda dağılımı olması ( Hakkari ) yine ilk ayrım 
kriteridir.Ayrıca Mayıs ortası - Haziran olan erken uçuş zamanı da 
dikkate alınmalıdır.  

Morfolojik ayrım nispeten daha kolaydır. Arka kanat altında silik 
turuncu kenar benekleri siyah çerçeve taşımaz ve beyaz bir alan 
içerisinde izlenirler. Ayrıca diskal beneğe kadar uzanan beyaz üçgen 
oldukça belirgindir. ( Kırmızı halka)   

 

Çokgözlü Edon Mavisi (Polyommatus aedon) 

 

   En iri yapılı çokgözlü kelebeklerindendir. Büyüklüğü 
ile arazide dikkat çeker. Kanat üstü rengi uçuk mavi 
olup ön kanatta kalın bant, arka kanat kenarında da 
siyah benek çıkıntıları taşır. Kanat altında turuncu 
kenar benekleri neredeyse siliktir ( Bazı bireylerde 
görünmez). 

Dağılımı ve açık kanat üstü rengi ve daha silik kanat 
altı turuncu benekleri ile Çokgözlü Büyük Turan 
mavisinden ayrılabilir. 

 

     Malatya ili, türün dağılım haritalarında (DTDT,Vadim T. ve Koçak yayınları ) arada kaldığından bu ilden gelen kayıtlar hakkında 
P. myrrha ve P. aedon için net karar verilememiştir. Yeni veriler oluşana kadar Malatya kayıtlarının sitedeki şekli ile P. aedon 
olarak kalmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=L%C3%BCbnan%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=K%C4%B1z%C4%B1lkum%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC


 

 

Çokgözlü Büyük Turan Mavisi (Polyommatus myrrha) 

 

     

    Çokgözlü Edon mavisine oldukça benzerdir. Dağılımı ve 
kanat altında daha belirgin turuncu benekleri ve biraz 
daha koyu mavi kanat üstü ile ayırt edilebilir.  

   Çokgözlü maviye göre daha iri yapıdadır ve turuncu 
kanat altı benekleri ince okbaşı şeklinde izlenir.( Kırmızı 
halka)  

 Hakkari,Şırnak da yer alan tür P. myrrha hakkariensis 
alttürüdür. 

 

Çokgözlü Küçük Turan Mavisi (Polyommatus cornelia) 

 

Ufak yapıdadır. Erkek bireyler sadece arka kanatta 
oldukça ufak turuncu kenar benekleri taşır, ön kanatta 
genellikle turuncu benek taşımazlar.( Kırmızı halkalar)  
Kanat üstünde ön kanat kenar bandı kalındır.   ( Sarı 
halka)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=K%C4%B1z%C4%B1lkum%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=K%C4%B1z%C4%B1lkum%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC


 

 

Çokgözlü Eros (Polyommatus eros) 

 

Dağılım ayrım için ilk kriterdir. 2000m üzeri nemli dağ çayırlarında görülür. 

Kanat altı deseni neredeyse Çokgözlü mavi ile aynıdır. Biraz daha kahverengi zemin rengi ile izlenir.  

Kanat üstünde ise ön kanatta kalın bant ( Kırmızı halka) ile arka kanatta siyah kenar benekleri ( Bant formuna yakın 
da olabilir)  ( Sarı halka )ile kolayca ayrılır. 

 

Çokgözlü Yalancı Eros (Polyommatus eroides) 

 
Çokgözlü eros'a çok benzer ama dağılımı ,habitatı ve uçuş rakımı farklıdır. 1000-2000m arası orman açıklıklarında 
izlenir. Kanat üstü biraz daha koyu renkte, kanat altı ise daha açık gri renktedir. 

 

Çokgözlü Kafkasya Erosu (Polyommatus erotulus) 

 

Dağılımı en geçerli ayrım kriteridir ve sadece  Bolkar 
Dağında uçar. Lokasyonunda karıştırılacağı bir tür 
yoktur. 

 

 

 

     

                  Hazırlayanlar:   Hakan YILDIRIM 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=K%C4%B1z%C4%B1lkum%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=K%C4%B1z%C4%B1lkum%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl17@d&tur=K%C4%B1z%C4%B1lkum%20Esmerg%C3%B6z%C3%BC

