
Lepidoptera / vlinders 
Overzicht van door Ad. Littel verzamelde soorten vlinders tijdens een kort 
verblijf in W-Turkije (23 – 30 april 2016) 
 

Inleiding 

Rapporteur verbleef een week in westelijk Turkije in het dorp Güzelçamli (iets ten zuiden 

van Kusadasi). Dit dorp ligt aan de noordflank van het Dilek-schiereiland, een vrij steile 

bergkam met veel loofbos op de noordhellingen. Ten zuiden daarvan ligt de grote 

Menderes-delta (Meanderdelta). Deze is grotendeels ingericht als intensief 

akkerbouwgebied, maar aan de zeezijde ligt een reeks lagunes met gedempt getij en een 

zouttolerante vegetatie. Het schiereiland en de lagunes zijn als nationaal park aangewezen 

en beschermd. 

De meeste hier gerapporteerde soorten vlinders zijn tijdens botanische wandelingen 

verzameld op de noordhellingen van het Dilek-schiereiland. 

 

Waargenomen soorten 

Hier volgen de waargenomen soorten. Alle soorten zijn gevangen en thuis na preparatie 

geïdentificeerd. De Turkse vlinderfauna is zeer soortenrijk, aangezien ze zowel een 

Mediterraan aspect als een Voor-Aziatisch aspect bezit. Alleen met behulp van volledige 

overzichten in boeken kan een betrouwbare identificatie plaatsvinden. De gebruikte 

literatuur wordt aan het slot van dit verslagje vermeld. De nomenclatuur en volgorde is 

ontleend aan Tolman (1999). 

Achter elke soort worden vermeld: aantal verzamelde exemplaren, mate van algemeenheid 

en plaats van waarneming. 

De verzamelde soorten zijn als bewijsmateriaal ingevoerd in de ‘collectie Ad.littel’ te Leiden. 

 
Fam. Papilionidae 

Zerinthia cerisy  (oostelijke pijpbloemvlinder) : 2 ♂♂ en 1 ♀;  Dilek-schiereiland 

 

Fam. Pieridae 

Aporia crataegi  (groot geaderd witje) :  1 ex.; schaars op Dilek-schiereiland 

Pieris brassicae  (groot koolwitje) : 2 ♀♀ ; algemeen op Dilek-schiereiland 

Pieris rapae  (klein koolwitje) : 1 ♂ en 1 ♀ ; algemeen op Dilek-schiereiland nabij Güzelçamli 

Pontia ausonia (= edusa)  (oostelijk marmerwitje) : 1 ♀ ; schaars op Dilek-schiereiland 

Anthochares cardamines  (oranjetip) : 1 ♂ ; schaars op Dilek-schiereiland 

Colias croceus  (oranje luzernevlinder) : div. ♂♂ en ♀♀ ; vrij alg. op Dilek-schiereiland 

 

Fam. Lycaenidae 

Lycaena phlaeas  (vuurvlindertje) : 1 ex.; schaars op Dilek-schiereiland 

Aricia artaxerxes  (vals bruin blauwtje) : 1 ♀ ; schaars op Dilek-schiereiland 

Polyommatus icarus  (icarusblauwtje) : 1 ♀ ; niet alg. op Dilek-schiereiland 

 

Fam. Nymphalidae 

Limenitis reducta  (blauwe ijsvogelvlinder) : 1 ♀ ; schaars op Dilek-schiereiland 

Vanessa cardui  (distelvlinder) : div. exx. (NB: klein!) ; vrij alg. overal in W-Turkije 

Melitaea trivia  (toortsparelmoervlinder) : 2 ♂♂ en 2 ♀♀ ; niet zeldzaam overal in W-Turkije 

Maniola telmessia  (Levant bruin zandoogje) : veel ♂♂ en 1 ♀♀ ; alg. overal in W-Turkije 

Maniola spec.  (een kleine grijze telmessia, niet in Baytaş) : 2 ♂♂ ; schaars op Dilek-schiereiland 

Pararge aegeria  (bont zandoogje) : 2 ♂♂ ; vrij alg. overal in W-Turkije 

 

Fam. Hesperidae 

Thymelicus sylvestris  (geelsprietdikkopje) : 1♂ ; niet zeldz. op Dilek-schiereiland 

 

Fam. Arctiidae 

Arctia villaca  (roomvlek) : 1♀ (legit W. Bos) ; schaars op Dilek-schiereiland. 
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Collectiekist met in W-Turkije verzamelde vlinders 


