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KONYA TROPİKAL 
KELEBEK BAHÇESİ
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 3500 m2’lik gezi 
alanı ile toplamda 7.600 m2’lik bir kullanım alanına 
sahiptir.1.600 m2’lik kelebek uçuş alanı 15 tür kele-
beğe doğal yaşam alanı sunmaktadır. Bahçede 98 
türe ait 20.000 adet bitki bulunmakta, kelebekler 
kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlene-
bilmektedir.

Bahçeye girdiğiniz zaman, binlerce bitki ve kele-
beğin bulunduğu benzersiz bir atmosferle karşıla-
şacaksınız. Doğanın muazzam renkli mücevherleri 
olan kelebekleri doğal yaşamlarında keşfedecek-
siniz. Tropikal bir ortamda kelebeklerin birbiriyle 
ve doğayla olan harmonisine tanıklık edecek ve 
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onların zarif kanatlarının mükemmel desenlerini 
görme fırsatını yakalayacaksınız. 

Doğa rehberlerimiz size doğa yürüyüşü boyunca 
eşlik ederken siz de kelebeklerin hayat döngüleri, 
kamuflaj, korunma, beslenme ve güneşlenme gibi 
davranışlarını inceleme şansı bulacaksınız. Böcek 
köyümüzde önemli böcek takımlarının gizemli 
dünyalarına muhteşem bir yolculuk sizleri bekli-
yor. Ayrıca belki de daha önce hiç görmediğiniz 
şaşırtıcı ve gizemli hayvanlarla tanışacaksınız.

Kelebeklerin doğayla dansını izleyin, stresten 
uzaklaşın ve rahatlayın. Kendinizi doğanın mistik 
havasına bırakın ve yeni deneyimlere hazır olun. 
Eğer şanslıysanız bir kelebek omzunuza konar ve 
tüm yürüyüş boyunca size eşlik edebilir.
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Kelebekler, böcekler (insecta) sınıfının pulkanatlılar 
(lepidoptera) takımına ait canlılardır. Kanatları mikros-
kobik pulların kiremit dizilişi şeklinde sıralanması ile ör-
tülüdür. Bu pullar küçük sarsıntı ya da temas ile kopar ve 
dökülürler. 3 çift ayak ve 2 çift kanatları vardır.

Ağız yapısı emici tiptedir ve pipet şeklindedir, buna 
proboscis adı verilir. Çiçeklerin nektarını bu pipet şek-
lindeki ağızları ile emerler ve kullanmadıkları zaman bu 

ağız rulo şeklinde başın alt kısmında bulunur. Ayakla-
rında da tat duyargaları vardır yani dilleri ayaklarındadır 
diyebiliriz.

Kelebekler yumurta ile çoğalırlar, bu yumurtalar 
küre, silindir, yarım küre gibi farklı şekillerde olabilir.      

KELEBEK NEDİR, KİMDİR?
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Tırtıl; yumurtadan çıkan larvaya verilen addır ve ağız 
parçalarının ısırıcı çiğneyici yapıda olması ile konak bit-
kisinin yapraklarını yerler. Çok obur olan tırtıllar beslene-
rek büyürler ve büyüdükçe deri (kitin yapıdaki dış iske-
let) değiştirirler. Tırtıl gerekli erişkinliğe ulaşmak için türe 
göre 4-5 kez deri değiştirir. Yeterince beslenerek gerekli 
erişkinliğe ulaşan tırtıl kendisine bir pupa (krizalit) oluş-
turur. Bu oluşturduğu pupanın içinde tam başkalaşıma 

(metamorfoz) uğrayan tırtıl, kelebek olarak pupayı yır-
tarak çıkar. Çıktığı zaman hemen uçamaz çünkü kele-
bek, pupanın içinde kanatları katlanmış bir biçimde ve 
ıslaktır. Genelde sabahın ilk saatlerinde pupadan çıkan 
kelebekler kanatlarına vücut sıvısı (hemolenf ) pompa-
layarak kanat genişliğini sağlar ve ardından ıslak olan 
kanatlarını askıda kalarak kurutur. 
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Dünya’da hiçbir kelebek bir gün yaşamaz. Kelebek-
lerin bir gün yaşıyor hikayesi mayıs sineğinden gel-
mektedir. Mayıs sineği fizyolojik olarak kelebeklere çok 
benzediğinden onun ömrü bir gün olması kelebeklerin 
de ömrünün bir gün olduğu yanlış inancını doğurmuş. 
Kelebekler türüne bağlı olarak 1 hafta ile 1 yıl arasında 
yaşarlar. Yaşamı yumurta, tırtıl, pupa ve kelebek olarak 
ele alırsak bu süre daha uzun olmaktadır. Kelebeklerin 
ömürleri hakkında birkaç örnek verecek olursak Türki-
ye’de yaşayan Sarı Bantlı Kadife (Nymphalis antiopa) 
ergin evrede 10 ay kadar yaşayabilmektedir.

“KELEBEKLER 1 GÜN YAŞAR” 
YANILGISI
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Güney Amerika’da yaşayan bir güve olan Yuka gü-
vesi (Prodoxus y-inversus) kelebek halinde 30 yıl kadar 
olabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere kelebek-
lerin ömrü 1 günden daha uzundur.

Konya tropikal kelebek bahçesinde ki kelebeklerin 
en iyi şartlarda yaşayabilmeleri için bahçe içinin tropi-
kal kelebeklerin doğal yaşamlarında olduğu gibi 28° ve 
% 80 neme sahip olması gerekmektedir. Bu şartlarda 
bahçe içindeki kelebeklerimiz en kısa 2-4 hafta yaşa-
maktadırlar. Idea leuconoe bilimsel isimli “Paper Kite” 
kelebeğinin 60 güne kadar yaşadığı bilinmektedir. Clip-
per (Parthenos sylvia) kelebeği ise 105 gün kadar yaşa-
yabilmektedir.
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KELEBEK
TÜRLERİ
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Cethosia cyane (Leopar d Lacewing)

Genel olarak Malezya, Hindistan, Çin’in büyük bölümü ve Sin-
gapur’da yayılış gösterir. Kanadın dış kenarı-

nın şeklinden dolayı dantel kanat 
anlamına gelen “Lacewing” adı 
verilmiştir. Erkek ve dişi birey-

ler arasında belirgin farklar var-
dır; Dişilerin kanat üst yüzeyi gri veya 

beyaz ağırlıklı kanat modeline sahiptir, 
oysa erkeklerinin kanat üst yüzeyi parlak 

turuncudur. Tırtılına dokunulduğunda kötü 
koku veren bir sıvı bırakır bu sayede kendisini korur.

Idea leuconoe (Paper Kite - Large Tree 
Nymph)

Güney doğu Asya orijinli bir kelebektir. Kanat genişliği 150-170 mm 
dir. Uçarken ki süzülüşünden dolayı bir kağıt uçurtmaya benzetile-
rek kağıt uçurtma anlamında “Pa-
per Kite” adı verilmiştir. Bir diğer 
ismi de geniş ağaç perisidir (lar-
ge tree nymph). Tırtıl halinde tok-
sin içerikli bir bitki ile beslenir ve 
ergin kelebekde toksinlidir, parlak 
kanat renkleri tatsız olduğunun sin-
yalini verir bu yüzden avcıların tercih 
ettiği bir kelebek değildir. Erkek bi-
reylerin abdomeninin(karın) son seg-
mentinde “hair-pencil” adı verilen feromon salgı bezleri gözlemle-
nebilir.

Papilio memnon  (Great Mormon)

Güney Asya’da yayılış gösterirler. Kırlangıç 
kuyruklular (Papilionidae) ailesinin 140-150 

mm kanat genişliğine sahip en 
büyük türlerinden birisi-

dir. Erkek bireyin kanat üst 
yüzeyi siyahtır ve arka ka-

nadın üst yüzeyi metalik ma-
vidir, buna karşın dişileri bir çok farklı 

renge ve desene sahip olabilir. 
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Güney Hindistan, Sri Lanka, Güney 
Doğu Asya, Yeni Gine, Solomon Ada-

larında ormanlık alanlarda dağılım 
gösterirler. Kanatları 46-48 mm geniş-

liğindedir. Görünüşte her iki cinsiyet de 
birbirine benzerdir. Çürümüş meyveler-
le de beslenirler. Bir çiçekten diğer çiçeğe 

güçlü kanatları ile hızla uçarlar, isimleri de 
bu yüzden “Clipper”dır.

Filipinler, Doğu Endonezya ve genel 
olarak Güney Doğu Asya da dağı-
lım göstermektedir. Kanat genişli-
ği erkeklerde 34-38 mm, dişilerde ise 
43-45 mm kadardır. Dişi ve erkeğin gö-
rünüşleri de benzer değildir. Dişi, üst ka-
nadın dış kenarında belirgin beyaz bir 
banda sahipken, erkek açık kahverengi-
dir. Her iki cinsiyette de arka kanatta göze 
benzer desenler vardır bu desenler sayesin-
de avcılarını korkutarak onlardan korunurlar.

Srilanka, Hindistan, Orta Çin 
ve Filipinler’de gözlemlen-
miştir. Kanat genişliği 80-100 
mm’dir. Kırmızı gövdeli siyah 

bir kelebektir. Arka kanatta si-
yah beyaz alan vardır. Bir sıra 

koyu kırmızı veya kahverengim-
si kırmızı benekler arka kanatın dış 
kenarında bulunur. Gövdesinin kır-
mızı oluşu isminin “yaygın gül” an-

lamına gelen Common Rose ol-
masına etken faktördür.

Parthenos sylvia  (Clipper)

Vindula dejone  (Cruiser)

Pachliopta aristolochiae  (Common 
Rose)
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Doğudan Kuzey Avustralya’ya kadar 
geniş bir yayılım alanı vardır. 29-
31mm kanat genişliğine sahip-
tir. Çok sıcak havalarda uçarlar ve 

çeşitli çiçekleri ziyaret ederler. Er-
kekler sıcaklığın yüksek olduğu za-

manlarda ıslak topraklardan su içer-
ler. Turuncu göçmen anlamına gelen 

“Orange Migrant” veya “Orange Emig-
ran” olarak adlandırılır.

Doleschallia bisaltide  (Autumn 
Leaf)

Ormanın güneş alan dış kesimlerin-
de aktiftirler. Sıklıkla günün en sıcak 
periyotları boyunca, güneşe maruz 
kalmış yaprakların üzerinde bulu-
nurlar. Kanat genişliği 35-40 mm’dir. 

İsminin sonbahar yaprağı anlamında-
ki “Autumn Leaf” olma sebebi görü-

nüş itibari ile kuru bir yaprağa benze-
mesindendir. 

Tirumala septentrionis  (Dark Blue 
Tiger)

 Açık otlak alanlarda veya or-
manların güneş gören kıyı 
kesimlerinde sıklıkla bulu-
nur. Hindistan’dan Çin’in iç 
kısımlarına kadar gözlemlene-
bilirler. Koyu mavi yüzey üzerine 
kaplan desenli olduğundan dola-
yı aynı anlamda olan “Dark Blue Ti-
ger” ismi verilmiştir. Kanat genişliği 
43-53 mm’dir.

Catopsilia scylla  (Orange Migrant / 
Orange Emigran)
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Singapur, Malezya, Hindistan’da ya-
yılan bu türün yaygın kullanılan adı 
Kral Karga anlamına gelen “King 
Crow”dur. Kanat genişliği 90-105 

mm’dir. Tırtıldan pupaya ilk geçtiğin-
de pupanın rengi turuncumsu olması-
na karşın pupa ilerleyen zamanlarında 

metalik bir gri renk alır.

Amazon Yağmur Ormanlarında yayılım 
gösterirler. Latince isimdeki Caligo’nun 
anlamı karanlıktır, şafak vaktine ve ha-
vanın kararmasına yakın aktiftirler. Bay-
kuş kelebeği denilmesinin sebebi ise 
kanat alt yüzeyindeki desenin bir bay-
kuşun gözünü andırmasından dolayıdır. 
Ergin kelebek çürük meyve ile beslenir. 
Kanat genişliği 110mm–130mm kadar-
dır, bazen 150 mm’ye kadar ulaşabilir.

Kanatları saydamdır ve kanat genişliği 55-
60 mm’dir. Kanatlarının genellik-
le koyu renkli bir çerçevesi vardır. 
Çerçevenin içi camı andıran şef-
faf bir zarla kaplıdır. Zarda yer yer 

desen çizgileri bulunur. Çizgiler de 
koyu bir renge sahiptir. Erkek ve dişi 

kelebeğin çizgileri birbirinden farklı 
desenlidir. Yaşam alanı: Kosta-Rika, Pana-

ma, Ekvator, Venezuela.

Euploea phaenareta  (King Crow)

Caligo memnon  (Giant Owl) (Baykuş 
Kelebeği)

Greta oto (Glasswinged)
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 Sıklıkla ormanın karanlık kısımlarında bulu-
nur. Genellikle sürpriz bir şekilde görünür. İn-

sanlar yavaşça yaklaştığı zaman hızla süzülürler. 
Çürümüş meyvelerin ve bunun yanı sıra 

hayvan atıklarının ve leşlerin etrafın-
da toplanırlar. Kanat genişliği 40-
50 mm’dir. Hindistan, Burma, Ku-

zey Tayland, Güney Çin, Vietnam, 
Myanmar, Malezya, Sumatra ve Filipin-

ler de yayılım gösterir.

Meksika, Orta Amerika, Paraguay, Trini-
dat’da gözlemlenir. Kelebeğin 
kanatları parlak mavidir 
ve kanatlarındaki pul-
lar milyonlarca küçük 
ölçeklerde ışık kırınımı-
na neden olur. Buda preda-
törleri hızla korkutmak içindir. Ka-
nat genişliği 7,5-20 cm aralığındadır. 
Çürük meyvelerin suyu ile beslenirler.

Bir gece kelebeği(güve) olan Atlas 
dünyanın en büyük güvesi 

olarak bilinir. 270–280 mm 
kanat genişliğine sahip 

olan Atlas’ın kanatlarının uç 
kısmında yılan başına benzer de-

senler vardır, bu sayede düşmanlarına 
bulunduğu ortamda bir yılan varmış 

gibi göstererek hayatta kalmayı başarır. 
Genellikle Güney Doğu Asya’da yayılış gös-

terir.

Lexias pardalis (Common
 Archduke)

Morpho peleides  (Blue Morpho)

Attacus atlas  (Atlas Güvesi)
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BİTKİ
TÜRLERİ
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Strelitzia, Güney Afrika’ya özgü bir tür 
bitkidir. Bu türün bilinen adı “cennet 
kuşu” çiçeğidir. Çiçeklerinin cennet ku-
şuna benzemesi nedeniyle bu adı al-
dığı sanılmaktadır. Güney Afrika’da ise 
genellikle “turna” çiçeği olarak bilinir. 
Türkiye’de “Starliçe” olarak adlandırıldığı 
da bilinmektedir. Bu tür genellikle 2-6 
metre boyundadır. Yaprakları büyük-
tür, 30-200 cm uzunluğunda olup muz 
yapraklarına benzemektedir. Bu tür 5 
yaşına gelene kadar çiçek açmaz. Ilıman 
ortamları seven cennet kuşu çiçeği kışın 
en düşük 10 oC’ye kadar dayanabilir.

Strelitzia reginae Familya: 
Strelitziaceae

Türkçe adı “Beşiz çiçeği” olup Kök Boyası-
giller familyasındandır. Anayurdu Tropikal 
Afrika ve Madagaskar Adasıdır. Her dem 
yeşil olan bu bitkiler 50-100 cm boyla-
nabilmektedirler. Küçük çiçekleri vardır 
ve bitkinin tepe kısmında toplanmışlar-
dır. Neredeyse bütün yıl çiçekli olan bu 
bitkilerin çiçekleri beyaz, eflatun, kırmızı, 
pembe renktedir. Güneşli ve aydınlık yer-
leri sever. Güneş ya da yarı gölge alanları 
seven Pentas’lar humusca zengin bahçe 
topraklarında iyi gelişim gösterirler.

Pentas lanceolata Familya: 
Rubiaceae

Mersingiller familyasından olup Türkçe 
adı “Fırça Çalısı” olarak bilinmektedir. Bu 
ad çiçekleri şişelerin içini temizlemeye 
yarayan fırçalara benzediği için verilmiş-
tir. Avustralya kökenli her dem yeşil çalı 
ve ağaççıklardır. Yoğun, silindirik formda 
pembe ve beyaz, çoğunlukla kırmızı 
renkte gösterişli çiçekleri vardır. Nemli ve 
iyi drene edilmiş, kireçli olmayan toprak-
ları sever. Budamaya dayanıklı olan bu 
türler çit bitkisi olarak da kullanıma uy-
gundur. Yılda iki dönem çiçeklenen bu 
tür, ilk kez Mayıs-Haziran aylarında, daha 
sonra Eylül-Ekim aylarında çiçek açar.

Callistemon laevis Familya: 
Myrtaceae
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Ebegümecigiller familyasından bir 
türdür. Bitki ülkemizde “Floş İpek 
Ağacı” olarak bilinmektedir. Anayur-
du Brezilya, Arjantin ve Karayiplerdeki 
Windvard adalarıdır. En çok 15 m ka-
dar olabilen bu ağacın gövdesi tama-
mıyla dikenlerle kaplıdır. Sonbaharda 
açmaya başlayan çiçekleri pembe, sarı 
ve beyaz renkler taşır. Pembe renk ha-
kim durumdadır. Sıcak ve ılık iklimlerin 
ağacıdır. Ülkemizde Güney Ege ve 
Akdeniz Bölgelerinin kıyı kesimlerinde 
yaygın bir şekilde görülmektedir.

Chorisia speciosa Familya: 
Malvaceae

Ülkemizde “Duranta çiçeği” isimleriy-
le bilinen bitki, mor renkte çiçekleri 
olan gösterişli bir bitkidir. Çiçeklerinin 
renginden dolayı  halk arasında “ağaç 
menekşesi” de denir. Gerçek menekşe 
türleri ile bir ilişkisi yoktur. Duranta, bol 
çiçek açan çalı formunda bir bitkidir. 
Kolay yetişir, ancak soğuğa karşı da-
yanıksızdır. Sarı renkli küçük meyveleri 
zehirli olup yenmez. Tam güneşli alan-
ları daha çok sever, kolay yetiştirilir ve 
3m`ye kadar boylanabilir. Fazla suya 
ihtiyacı yoktur. Her zaman yeşildir. Çe-
likle ve tohumdan üretilir.

Duranta erecta Familya: 
Verbenaceae

Ülkemizde “Yarasa çiçeği” isim-
leriyle bilinmekte olup gösterişli 
bir bitkidir. Malezya’nın tropikal 
bölgelerinden köken almaktadır. 
Yarasa bitkisi siyah ve beyaz çi-
çeklerden oluşabilir. Her iki versi-
yonunda da çiçeğin şekli kuyruk 
şeklinde saplarıyla bir yarasanın 
kanatlarına ve kafasına benzer. 
Yarasa bitkisi devamlı sıcak bir or-
tama ihtiyaç duymaktadır. 

Tacca ıntegrifolia Familya: 
Dioscoreaceae
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Kökboyasıgiller familyasından olan 
bu tür herdem yeşil olan çalı şeklin-
de bitkilerdir. Tropikal ve subtropikal 
alanlarda doğal olarak yayılış gös-
teren bu türün gen merkezini Orta 
Asya oluşturmaktadır. Turuncu ve 
pembe renkte çiçeklere sahip olan 
gösterişli bir türdür. Nemli bölgeler-
de iyi gelişirler. Isı istekleri 18 oC olup 
direk gün ışığından rahatsız olurlar. 
Bu türe ait fideler çelik ile üretilirler.

Ixora javanica Familya: 
Rubiaceae

Bu tür baklagiller familyası içerisin-
de yer almaktadır. Genelde Kuzey 
ve Güney Amerika’nın Madagas-
kar gibi sıcak bölgelerinde görülür. 
Güneşli veya kısmen gölgeli kısım-
larda daha çok görülürler. Türkçede 
“pembe toz puf” diye adlandırıl-
mıştır. Tohumları bakla gibidir. Yaz 
sonu veya sonbahar aylarında çiçek 
açmaz.

Calliandra emarginata Familya: 
Fabaceae

Kuzukulağıgiller familyası-
na ait bir türdür. “Beyaz aşk 
mercanı sarmaşığı” olarak 
adlandırılırlar. Genelde Mek-
sika taraflarında görülür. Yaz 
sarmaşıkları arasındadır ve 
çok miktarda pembe ve be-
yaz çiçek üretir. Don yaşan-
mayan ılıman bölgelerde 
yaz kış yeşildir.

Antigonon leptopus alba Familya: 
Polygonaceae
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Kınagiller ailesine ait bir türdür. 
Anavatanı Guatemala ve Mek-
sika’dır. Çok güneş almayan ay-
dınlık yerlerde yaşamaya daha 
çok uyum sağlamıştır. Çiçeği 
çok küçük olmasına rağmen 
çiçeklenme miktarı oldukça 
fazladır. Yapraklarının yarısı bü-
yüklüğündeki pembe, mor ya 
da beyaz çiçekleri ilkbahar so-
nunda açar ve kış aylarına kadar 
uzun süre bitki üzerinde kalır. 

Cuphea hyssopifolia Familya: 
Lythraceae

Ebegümeciler familyasına ait 
olan bir türdür. Dünyanın çok 
soğuk bölgeleri dışında her yer-
de görülebilirler. Yükseldiğinde 
7-8 m‘yi bulabilir.

Heliconia chartacea Familya: 
Malvaceae

Nymphaea lotus Familya: 
Nymphaea

Nilüfergiller familyasına bağlı bir 
su bitkisi türüdür. Yapraklar ço-
ğunlukla değişken; damar yapısı 
elsi, dip kısmı kalp şeklinde, ke-
narları tam veya dişli, bazılarında 
hafif kalkanımsıdır. Yapraklarda 
genelde parlak ve yeşil ton ha-
kimdir. Yapraklarında genelde 
bitkiye has karakteristik derin 
yırtık formu ilgi çeker.
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Ebegümeciler ailesine ait bir tür-
dür. Latince adı “Çin gülü” anlamına 
gelse de Türkçede kullanılan “Japon 
gülü” adı çiçekçilerde ve halk ara-
sında çok yaygındır. Yapraklar par-
lak yeşil renkli yumurta şeklindedir. 
Çiçekler uzun saplı, çok göz alıcı, iri, 
beyaz ve kırmızı başta olmak üzere 
çok farklı renklerde olabilir. Tropik 
ve sub-tropik iklimlerde yaşar. Ha-
fif kuru, kireçli, tuzluluğa dayanıklı 
toprakları tercih eder.

Bu tür muzgiller familyası içinde 
yer almaktadır. Anavatanı tam 
olarak bilinmemekle beraber 
dünyanın tropikal bölgeleriyle 
ülkemizde güney ege ve Akde-
niz bölgelerimizin kıyı şeridinde 
yetişmektedir. Besin değeri yük-
sek olan muzlar çok yıllık otsu 
bitkilerdir. Fakat iri gövdeleri za-
manla odunlaşır. Bitkinin gerçek 
gövdesi toprağın altında soğan 
biçiminde bulunur. Üç aylık sü-
reçte meyveleri olgunlaşmaya 
başlar. Muzlar sıcak bölgelerin 
bitkisidir. Ülkemizde muz mey-
vesinin üretimine uygun yerler 
Alanya, Gazipaşa, Anamur ’dur.

Musa ornata Familya: 
Musaceae

Hibiscus rosa-chinensis Familya: 
Malvaceae
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KELEBEK
MÜZESİ



www.konyakelebeklervadisi.com

Konya Tropikal Bahçesi’nin müze kısmında, ilk 
olarak kelebek yaşam döngüsün de kelebeklerin yu-
murtalarından yetişkin bir kelebek olana kadar geçir-
diği mucizevi evrelere tanık olacaksınız. 

Kelebeğin 5 
aşamalı larval 
evresinde deri 
değiştirerek nasıl 
pupa evresine 
geçtiğini göre-
ceksiniz. Pupa 
evresinden sonra 
o muhteşem 
kelebeği görme 
imkanına sahip 
olacaksınız. 

KELEBEK YAŞAM DÖNGÜSÜ
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Böcek sinemamızda böceklerle ilgili kısa bir film 
seyrederken hem dinleneceksiniz hem de böcekler 
dünyasına yolculuk yapacaksınız.

SİNEMA SALONU

Kelebek davranışı kısmında ise kelebeklerin doğal 
yaşamına bire bir uygun olarak hazırlanmış habitat-
larda kelebeklerin davranışlarını inceleme imkanına 
sahip olacaksınız.

KELEBEK DAVRANIŞI
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Kelebek sınıflandırılması 
kısmında kelebeklerin, pa-
pillonidae, pieridae, lyca-
enidae, nymphalidae, ri-
odinidae ve hesperiidae 
olarak sınıflandırılmış altı 
adet ailesine ait bazı kele-
bek türlerinin muhteşem 
renklerini göreceksiniz.

Papilionidae ailesinin yaklaşık 550 türü vardır. Kırlangıç kuyruklulular 
ve apollolar bu ailenin temel gruplarını oluşturur. Apollolar yarı say-
dam kanatlara sahiptir. Çoğu tropikal kuşakta bulunur.

Pieridae ailesinde yaklaşık 1100 kelebek türü bulunur. Bu kelebekle-
rin çoğu tropiktir. Afrika ve Asya’da bulunur. Kanatları sarı(kükürt ren-
ginde), beyaz ya da turuncu olduğundan kükürtler ve beyazlar ola-
rak adlandırılırlar.

Lycaenidae ailesinin yaklaşık 5000 türü vardır. Kelebek türlerinin 
%30’unu oluştururlar. Çoğu neotropikal bölgede bulunurlar. Kanat-
ları kumaş gibi narin ve pırıltılı göründüğünden, zarif kanatlılar ya da 
sugüzeli olarak bilinirler.

Rionidae ailesi yaklaşık 1250 kelebek türüne sahiptir. Türlerin çoğu 
Güney Amerika’da bulunur. Genellikle kanatlarının üzerinde küçük 
metalik noktalar yada çizgiler bulunduğu için Madenilekeler olarak 
da bilinir.

Nymphalidae ailesi 6000 civarında tanımlanmış türe sahiptir. Kele-
beklerin en büyük alilesidir. Tropikal bölgede bulunurlar. Nympha-
lidae üyelerinin ön bacakları çok küçüktür. Bu bacaklarını dinlenme 
ya da yürüme sırasında kullanamaz fakat probosisini temizlemek 
için kullanır. Bundan dolayı da fırça ayaklılar denmektedir. Bu neden-
le altı değil dört bacaklıymış gibi görünürler. Caligo Memnon(Bay-
kuş Kelebeği), Danaus Plexippus (Kral Kelebeği) ve Morpho gibi çok 
bilinen kelebekler bu aileye mensuptur.

Hesperiidae ailesi 3500 civarında tanımlanmış türe sahiptir. Dün-
ya çapında görülen bu türler daha çok Orta ve Güney Amerika’ya 
dağılmıştır. Çok hızlı ve ani hareketlerle çiçekten çiçeğe zıplıyormuş 
gibi göründüğü için zıpzıplar olarak adlandırılırlar. Kelebeklerin ço-
ğunun vücudu tüylü, kahverengi ya da mat renkli olduğundan sık 
sık güvelerle karıştırılırlar.

KELEBEK SINIFLANDIRMASI
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KÖYÜ
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Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi 
turunun son 
durağı böcek 
köyüdür. Böcek 
köyünde görünen 
bu 5 yapı, böcekler 
sınıfına ait olan 
bazı takımların 
yumurtalarının 
büyütülmüş halidir.
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Kınkanatlılar böcekler sınıfı için-
de en kalabalık takımdır. Yaklaşık 
350 binden fazla türe sahiptir. 
Renk ve biçimleri farklılık göste-
rir. Ortak özellikleri ön kısımları-
nın sert ve kalın kanat örtülerine 
dönüşmüş olmasıdır, kınkanat-
lılar ismi de bundan dolayı ve-
rilmiştir. En sevimli üyeleri uğur 
böcekleridir. Ayrıca gübre bö-
cekleri, gergedan böcekleri, ge-
yik böcekleri, süs böcekleri, ateş 
böcekleri de bu takımdadır. Bö-
cek köyümüzde kınkanatlılara 
ait en büyük gergedan böceği-
ni, en büyük geyik böceğini, en 
büyük çiçek aşındıran böceğini 
görebilirsiniz.

Coleoptera (Kınkanatlılar)

Hymenopteralar zar kanatlılar 
olarak bilinirler. Şimdiye kadar 
tanımlanmış yaklaşık 130 bin 
türü bulunmaktadır. Okyanus-
lar hariç her yerde görülebilir-
ler. Bu takıma dahil olan arılar 
ve karıncalar tüm böcek tür-
leri içinde en fazla sosyal olan 
canlılardır.

Hymenoptera (Zar Kanatlılar)

Mantodea isminin kökü yu-
nancadır ve peygamber şekli 
anlamına gelir. Çünkü bu can-
lılar bazen vücudunun ön ta-
rafını kaldırarak ön bacaklarını 
sanki dua ediyormuş gibi gö-
rünüme bürünürler. Peygam-
berdeveleri genel olarak ağaç-
larda, bazı türleri ise toprak 
üzerinde yaşarlar.

Mantodea  (Peygamberdevesi)
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Genelde su kenarlarında bulunurlar. Başları vücutlarına oranla çok 
geniştir ve gözleri çok fazla gelişmiştir. Bacakları yürüme işlevini bü-
yük çoğunluğuyla kaybetmiştir. Bu nedenle havada yaşamaya ileri 
derecede uyum sağlamışlardır. En çok tropikal bölgelerde yaşarlar. 
Dört kanadını da birbirinden bağımsız hareket ettirebilirler. Kimile-
rinin uçuş hızı saatte 95 kilometreyi bulabilir. Yusufçuklar kız böcek-
lerinden abdomen kısımlarının daha kalın ve uzun yapıda olması 
ile ayrılırlar ve kız böcekleri yusufçukların aksine kanatları kapalı şe-
kilde dinlenirler.

Odonata (Yusufçuklar Ve 
Kızböcekleri)

Phasmida böcekler sınıfı içinde en iyi kamufle olma yeteneğine sa-
hip olan canlılardır. Vücut şekilleri, üzerinde bulundukları bitkiye ol-
dukça benzerlik gösterir, bu yüzden hayalet böcekler olarak da bili-
nirler. Boyları 30 cm olan türleri de vardır. Phasmidler genelde çalılar, 
likenler, yosunlar üzerinde yaşarlar.

Phasmida (Hayalet Böcekler)
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HEDİYELİK EŞYA
& KAFETERYA
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Konya tropikal kelebek 
bahçesinin hediyelik eşya 
bölümünde kelebekler ve 
bahçemizde örneklerini 
bulabileceğiniz böcekler 
ile ilgili çeşitli ürünler 
bulunmaktadır. İçerisinde 
gerçek kelebeklerin bu-
lunduğu tablolar, reçine 
masa üstü süsleri, anahtar-
lık gibi sadece bahçemize 
özgü olan ürünlerin yanı 
sıra bahçemiz için özel 
olarak tasarlanmış ürünleri 
de bulabileceksiniz.

Kafeterya bölümümüzde tropikal bahçe manza-
rası eşliğinde tercihinize göre yerel kahveler ve dün-
ya kahvelerinin yanı sıra soğuk içeceklerinizi içme 
fırsatına sahipsiniz.
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