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Sonuç: Çalışma sonucunda Idaea degeneraria (Hubner), I. determinata (Staundinger), I. dimidiata 
(Hufnagel), I. intermedia (Staudinger) I. ochrata (Scopoli), Problepsis ocellata (Frivaldszky), 
Rhodostrophia discopunctata Amsel, Scopula docorata (Denis & Schiffermüller, S. ornata 
(Scopoli) türleri tespit edilmiştir. Bu çalışma ile Gaziantep ili Sterrhinae faunası ortaya konmuştur. 
Her türün kısa tanımları yapılarak diğer çalışmalara da kaynak oluşturulmuştur.
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Amaç: Tip yeri Amasya olan , Amasya’dan toplanan tip örneklere göre tanımı yapılmış olan gündüz 
kelebeği taksonlarını tanıtmak , tehdit altında oldukları ve koruma ile ilgili tedbirlerin alınması 
gerektiğine dikkati çekmek .

Gereç ve Yöntemler: Araştırma materyalini, araştırma alanı Amasya Akdağ ve çevresinden toplanan 
gündüz kelebeklerine ait ergin birey örnekleri oluşturmaktadır. Örnekler, standart yöntemlere göre 
toplanmış ve prepara edilmiştir. Hesselbarth ve ark.,(1995) esas olmak üzere, literatür bilgilerinden 
yararlanılarak örneklerin teşhisleri yapılmış ve taksonlarla ilgili bilgiler elde edilmiştir. 

Bulgular: Amasya Akdağ ve çevresinde, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan arazi çalışması ile 
toplanan örneklerin teşhis edilerek incelenmesi sonucunda, tespit edilen 64 tür veya alttür 
düzeyindeki gündüz kelebeği taksonundan üçünün: Archon apollinus amasinus (Staudinger, 1901), 
Chazora briseis meridionalis (Staudinger, 1886), Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, [1851]), 
tip yerinin Amasya olduğu belirlenmiştir. Bu taksonların geçerli bilimsel isimleri, sinomimleri, 
renkli fotoğrafları, incelenen materyal, Türkiye’de bilinen dağılımları ve genel coğrafi dağılımları 
verilmiştir. Üç taksonunda, araştırma alanındaki populasyonlarının düşük seviyede olduğu 
belirlenmiştir. Bulunma yerleri ile ilgili habitat görüntüleri verilmiş, devam eden aşırı hayvan 
otlatma, anız yakma, mera ve çayırlık alanların tarıma açılması, orman tahribatı v.s. gibi negatif 
antropogen etkiler ile habitatlarının tahrip edildiği belirtilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Ülkemiz biyoçeşitliliği ve gündüz kelebeği taksonomisi yönünden önemli, 
tip yeri Amasya olan bu üç türün neslinin yok olmaması için, koruma ile ilgili tedbirlerin alınması 
gerektiği sonucuna varılmıştır.
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