HANIMELİ KELEBEKLERİ ve SÜZÜLEN KARAKIZ
Akdeniz Hanımeli Kelebeği (Limenitis reducta)










Hanımeli Kelebeği (Limenitis camilla)

İki kelebek ilk bakışta birbirine oldukça benzer görünse de dikkatli incelendiğinde hem kanat altında,
hem de kanat üstünde belirgin farklar göze çarpar.
Akdeniz Hanımeli Kelebeğinde kanat altında, arka kanat kenarını takip eden tek sıra siyah benek grubu
izlenirken, Hanımeli Kelebeğinde bu alanda iki sıra benek ve arada beyaz bir leke izlenir. Bahsi geçen
alanlar yukarıdaki fotoğraflarda sarı hilal ve sarı oklar ile gösterilmiştir.
Kanat altında kırmızı oklarla gösterilen alanlara dikkat edildiğinde, Akdeniz Hanımeli Kelebeği arka
kanat bazal kısmı oldukça temiz ve beyaz görünümde olup bu beyazlık kanat ön kenarına kadar
uzanırken, Hanımeli Kelebeğinde bu açık renk kısım daha kirli görünüp ön kenara ulaşmaz.
Kanat üstünde en belirgin fark Akdeniz Hanımeli Kelebeğinin beyaz okla işaretli beneklere sahip
olmasıdır. Bu benekler Hanımeli Kelebeği'nde izlenmez, ya da çok silik ve ufak şekilde bulunur. Ayrıca
Hanımeli Kelebeği arka kanat beyaz bandı daha ince seyreder.
Dağılıma bakıldığında, Hanımeli Kelebeği çok yerel dağılım gösteren bir türümüzken Akdeniz Hanımeli
Kelebeği tüm bölgelerimizde yaygın olarak uçar.

Hanımeli Kelebeği Dağılım Haritası

Süzülen Karakız (Neptis rivularis)









Süzülen Karakız özellikle kanat üstünden ilk bakışta Hanımeli Kelebeklerini andırabilir.
Kanat üstünde sarı elips ile gösterilen alanda, ön kanat bazal kısmında içe uzanan beyaz benekler
ayırıcıdır. Bu alanda Akdeniz Hanımeli Kelebeğinde büyükçe tek bir benek varken, Hanımeli
Kelebeğinde bu alan temiz olarak izlenmektedir.
Arka kanat üzerinde beyaz çizgi ile gösterilen kısımdaki beyaz bant oldukça düz bir hizadadır. Bu bant
Akdeniz Hanımeli ve Hanımeli Kelebeklerinde kısmen bir “v” şekli oluşturacak şekilde yukarı doğru
uzar.
Kanat altında kırmızı ok ile gösterilen bazal bölgedeki beyaz kısmın çok az olması ve diğer Hanımeli
Kelebeklerinde görülen siyah kenar alt beneklerini taşımaması ile kolayca ayırt edilebilir.
Dağılım açısından bakıldığında da oldukça yerel dağılım gösterir ve bilinen kayıtları yalnızca kuzey doğu
sınır illeri ve bu illere komşu diğer illerdendir.

Süzülen Karakız Kelebeği Dağılım Haritası
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