
KARA MELEKLER TANI KARTI 

Büyük Karamelek (Hipparchia syriaca) 

Türün ayrıcı özellikleri : 

-  ( Beyaz oklar ) Ön kanat altında, kenarda beyaz ortada sarımsı beyaz 

seyreden bant 

- ( Kırmızı ok ) Arka kanat altında, değişken genişlikte ( erkek bireylerde 

belirgin ) geniş beyaz bant . Benzer türlere göre girinti yapmaz ve düz 

seyreder. 

- ( sarı ok ) Arka kanat altında bazalda belirgin zikzaklı çizgi. 

Dağılımı : Bütün bölgeler 

Orman karameleği (Hipparchia fagi) 

Ülkemizdeki durumu tartışmalı olup dağılım haritalarında 

ancak Trakya’da Edirne ve Kırklareli’de rastlanabileceği 

görülmektedir. Ancak türün Büyük Karamelek ile ayrımı 

fotoğraf üzerinden yapılamamaktadır. 

Beyaz Bantlı Karamelek  (Hipparchia parisatis) 

Arka kanadında yer alan sarı halkalı iki beneği , her iki kanatta devam eden kahverengi bant ve dış kısmında yer alan 

beyaz bandı ve kahverengi tirelerle örtülü zemin dokusu  ile karıştırılması güç bir türdür.

Şanlıurfarfa kaydı bulunan kelebeğimiz arka kanadı beneksiz Beyaz Bantlı Karameleği andırsa da , arka kanat 
ortasında uzanan yarım kalmış görünümdeki kahverengi çizgisi ile ayrımı kolayca yapılabilir.

Arap Karameleği (Hipparchia pisidice)



Anadolu Karameleği (Hipparchia fatua)  Ağaç Karameleği (Hipparchia statilinus) 

1- Ağaç Karameleği Anadolu Karameleği’ne göre daha küçüktür.    

2- Ağaç Karameleği’nde ön kanat beneği daha iridir.  Ön kanat çizgileri de birbirine daha yakın görünür. ( Mavi halka )   

3- ( Beyaz dörtgen ) Arka kanat bantları Anadolu Karameleği’nde belirgin ve siyah renkteyken ,Ağaç Karameleği’nde 

bant rengi kahverengi ve özellikle ön bant silik veya yoktur. ( bunun dışına çıkan bireyler var. Özellikle dişi Anadolu ve 

erkek Ağaç karamelekleri bu genellemeyi bozabiliyor ) 

4- Ağaç Karameleği’nin zemin rengi daha soluk ( genellikle ) , beyaz tozlu bir yapısı var. 

5- ( Beyaz ok ) Anadolu Karameleği’nde kenar altı çizgisi daha belirgin ve uzun iken bu çizginin iki yanı kontrast 

yapmaz veya çok az yapar. Ağaç Karameleği’nde ise çizgi belirgin değildir ve kısadır. Bu çizginin iki yanı kontrast farkı 

gösterir   (dış kısım daha açık) . Bu çizinin içinde kalan kısmın daha koyu olması ile de izah edilebilir.  



6- ( Kırmızı daire ) Genellikle Anadolu Karameleği’nde burada görülen çizgi ; V şekilli- köşeli  iken Ağaç 

Karameleği’nde U şekilli ve yuvarlaktır.  

7 - Ayrıca  Ağaç Karameleği uçuş kayıtları  7 -8 -9 . aylar iken , Anadolu Karameleği uçmaya 6 . aydan başlar. 

8- Ön kanatta sarı  işaretli çizgi Ağaç karameleklerinde daha düz iken Anadolu Karameleğinde daha köşeli bir

yay çizer.( Çoğu bireyde izlenebilen ancak   zor görünebilen bir kriterdir.)  

  Anadolu Karameleği  Ağaç Karameleği 




