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Bu çalışmada, Ankara ili Meloidae (Coleoptera) familyası üzerinde araştırmalar
yapılmıştır. Bu amaçla, Ankara ilinde Mayıs-Ekim 2018 ve Nisan-Mayıs 2019
aylarında arazi çalışmaları yapılmıştır. 2153 örnek toplanmıştır. 2 altfamilya ve 13
cinse ait toplam 30 tür teşhis edilmiştir. Meloinae altfamilyasından 8 cinse ait 22 tür,
Nemognathinae altfamilyasından ise 5 cinse ait 8 tür tespit edilmiştir. Mylabris
Fabricius, 1775 cinsi 8 tür ile en çok türe sahiptir. Alosimus luteus (Waltl, 1838),
Teratolytta monticola Bologna, 2006, Hycleus polymorphus polymorphus (Pallas,
1771) ve Stenoria (s.str.) apicalis apicalis (Latreille, 1804) türleri ilk defa bu çalışma
ile İç Anadolu Bölgesi’nden kayıt edilmiş ve S. (s.str.) apicalis apicalis’in, bu
çalışmada Türkiye için ilk defa detaylı lokalite kaydı verilmiştir. Alosimus luteus
türünün en batı kaydı bu çalışma ile verilmiştir. Tespit edilen tüm türlerin ayrıntılı
lokalite kayıtları, Türkiye ve Dünya yayılışları, tüm türlerin sinonimleri verilmiştir.

Bu çalışma ile türler sistematik ve taksonomik, faunistik, ekolojik ve zoocoğrafik
özellikler açısından değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Sistematik ve taksonomik
değerlendirmeler ve tartışmalarda, 30 türün genel morfolojisi ayrıntılı olarak
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incelenmiş, tanımlanmış ve fotoğraflanmıştır. Erkek örnekleri olan 20 türün erkek
genital organları ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış, çizilmiş ve fotoğraflanmıştır. Erkek
genital organ yapıları tespit edilmiş türler ve literatür arasında sistematik olarak
karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Tarsi, prosternum, mesosternum gibi bazı
taksonomik karakterlerin çizimleri ayrıntılı olarak çizilmiştir. Bu çalışmada ilk kez
Alosimus luteus ve A. marginicollis (Haag-Rutenberg, 1880)’in erkek genital
organlarının fotoğrafları, çizimleri ve ayrıntılı açıklamaları verilmiştir

Faunistik değerlendirmeler ve tartışmalarda; tür sayıları ve bu türlerin altfamilyalara,
cinslere ve Ankara’nın ilçelerine göre dağılışları verilmiştir. Bu ilçelerin fauna
benzerlikleri ve tür çeşitlilikleri, Baroni-Urbani Buser benzerlik indeksi ve Brillouin
çeşitlilik indeksi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar Haymana ilçesinin
en yüksek tür çeşitliliği değerine sahip olduğunu göstermiştir. Ankara'daki ve İç
Anadolu Bölgesi'ndeki Meloidae faunaları Baroni-Urbani Buser benzerlik indeksi
kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ekolojik değerlendirmelerde birey sayıları, toplanma
ayları, toplanma yükseklikleri ve toplanma lokalitelerinin hava sıcaklıkları belirlenmiş
ve tartışılmıştır. Toplanma ayları, yükseklik aralıkları ve lokalitelerin hava sıcaklık
aralıkları Brillouin çeşitlilik indeksi kullanılarak tür çeşitliliği açısından ayrı ayrı
karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, toplama ayı olarak Haziran,
toplama yüksekliği aralığı olarak 701 - 900 m ve toplanma sıcaklığı aralığı olarak
27.6 - 30.0 °C’de tür çeşitliliklerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Zoocoğrafik
değerlendirmeler bölümünde, Ankara iline ait Meloidae faunası ile Palaearktik Bölge
ile alt bölgeleri arasındaki ilişki karşılaştırılmıştır. Araştırma alanının tür
kompozisyonları ile Türkiye'nin diğer coğrafi bölgeleri arasındaki benzerlik ve
farklılıklar karşılaştırılmıştır. Ankara Meloidae faunasının en fazla Palaearktik
Bölgenin Orta Doğu altbölgesi ile yakınlık gösterdiği tespit edilmiştir.
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In this study, researches were conducted on the family Meloidae in Ankara province.
For this purpose, field studies were carried out in Ankara province in May-October
2018 and April-May 2019. 2153 specimens were collected. Totally 30 species were
identified belonging to 2 subfamilies and 13 genera. 22 species belonging to 8
genera from Meloinae subfamily and 8 species belonging to 5 genera from
Nemognathinae subfamily were determined. The genus Mylabris Fabricius, 1775
has the most species with 8 species. Alosimus luteus (Waltl, 1838), Teratolytta
monticola Bologna, 2006, Hycleus polymorphus polymorphus (Pallas, 1771) and
Stenoria (s.str.) apicalis apicalis (Latreille, 1804) species were recorded from
Central Anatolian for the first time and detailed locality record of S. (s.str.) apicalis
apicalis in Turkey was given in this study for the first time. The most western
distribution of Alosimus luteus was given with this study. Detailed locality records,
distributions in Turkey and the World, synonyms of all identified species were given.

With this study, species were evaluated and discussed in terms of systematic and
taxonomic, faunistic, ecological and zoogeographic aspects. In systematic and
iii

taxonomic evaluations and discussions, the general morphology of the 30 species
were examined in detail, described and photographed. Male genital organs of 20
species, which have male specimens, were described, drawn and photographed in
detail. Male genital organ structures were compared and discussed systematically
between detected species and literature. Drawings of some other taxonomic
characters were drawn in detail such as tarsi, prosternum, mesosternum. Photos,
drawings and datailed descriptions of male genital organs of Alosimus luteus and A.
marginicollis (Haag-Rutenberg, 1880) were presented for the first time in this study.

In faunistic evaluations and discussions, species numbers and distributions in
subfamilies, genera and counties of Ankara were given. Faunal similarities and
species diversities of these counties were compared by using Baroni-Urbani Buser
similarity index and Brillouin diversity index. This comparisons exhibited that
Haymana county has the highest species diversity value. Meloidae faunas of Ankara
and Central Anatolian Region were compared using Baroni-Urbani Buser similarity
index. In the ecological evaluations, number of specimens, collecting months,
collecting altitudes and air temperatures of collecting locaties were determined and
discussed. Collecting months, altitude ranges and air temperature ranges of
localities were compared separately in terms of species diversity by using Brillouin
diversity index. As a result of these evaluations, June as collecting month, 701 - 900
m as collecting altitude interval and 27.6 - 30.0 °C collecting temperature interval
were detected with higher species diversities than rest. In the section of
zoogeographical evaluations, relationship between Meloidae faunas of Ankara
province and Palaearctic Region and its sub-regions were compared. Similarities
and differences between species compositions of the research area and the other
geographical regions of Turkey were compared. It was determined that Ankara
Meloidae fauna was most closely related to the Middle East subregion of Palaearctic
Region.

Anahtar Kelimeler: Meloidae, Systematic and taxonomic evaluations, Faunistic
evaluations, Ecological evaluations, Zoogeographical evaluations, Ankara.
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1. GİRİŞ
Meloidae familyası Coleoptera takımı ve Tenebrionoidae üst familyası içerisinde yer
alıp, Dünya’da tanımlanmış 4 altfamilya, 125 cins ve 3000 tür ile temsil edilmektedir
(Bologna ve ark., 2008). Ülkemiz, Meloidae biyoçeşitliliği açısından oldukça zengin
olup, 2 altfamilya, 23 cins ve 177 türe sahiptir (Bologna, 2008; 2016; Bologna ve Di
Giulio, 2008; 2016; Turco ve Bologna, 2011; Kemal ve Koçak, 2012; Pan ve
Bologna, 2014). Bu veri göz önünde bulundurulduğunda Bologna (2008)’nın
belirttiği üzere Palaearktik Bölge içerisinde tür sayısı açısından İran’dan sonra ikinci
en zengin ülke olma durumu şaşırtıcı olmamaktadır.

Bu çalışmanın, Ankara ilinde Meloidae (Coleoptera) familyası üzerinde yapılan ilk
kapsamlı çalışma olması ile Türkiye Meloidae faunasına katkıda bulunması
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın kapsamı sistematik ve taksonomik, faunistik, ekolojik
ve zoocoğrafik araştırmalar olmak üzere dört ana aşamadan oluşmaktadır.
Sistematik ve taksonomik çalışmalar kısmında tespit edilen türlerin tanımlamaları
verilmiş, genel ve erkek üreme organlarının fotoğrafları çekilmiş, erkek üreme
organları türler ve cinsler arasında karşılaştırılmıştır. Ayrıca türlerin bazı önemli
taksonomik karakterleri ve erkek üreme organları çizilmiştir. Faunistik çalışmalar
kısmında, tür sayıları, türlerin cinsler ve altfamilyalara göre dağılımları belirlenmiş
ve değerlendirilmiştir. Türlerin toplanma lokaliteleri harita üzerinde gösterilmiştir.
Ekolojik çalışmalar kısmında, türlerin birey sayıları, toplanma habitatları-biçimleri,
toplanma ayları, toplanma yükseklikleri ve toplandıkları noktaların hava sıcaklıkları
tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Zoocoğrafik çalışmalar kısmında türlerin Ankara
ili faunası, Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ile ayrı ayrı, Türkiye’nin tamamı ve
Palaearktik bölgenin alt bölgeleri ile karşılaştırılmıştır.

1

2. GENEL BİLGİLER
Familya isminin kökeni Latince bir kelime olup, anlamı tam olarak bilinmemektedir.
İngilizce’de “blister beetles”, ”oil beetles” ya da kısaca “meloids” olarak bilinen bu
familya Türkçe’ye “yağlı böcekler” ya da “yakan böcekler” olarak çevrilmiştir (Lodos,
1998).

Meloidae familyası; farmakoloji, veterinerlik ve tarım gibi uygulamalı bilimlerde
önemli olduğu gibi hipermetamorfik gelişim, parazitoit larva yaşamı, savunma
özellikleri ve farklı kur davranışları gibi ayırt edici biyolojileri nedeniyle de önemlidir
(Bologna ve Pinto, 2002).

2.1. Morfolojik Özellikleri
Önceden Heteromera olarak bilinen, Tenebrionoidae üst familyasının karakteristik
özelliği, her iki eşeyde de heteromer tarsus tipidir, yani 5-5-4 tarsal formüle sahip
olmalarıdır. Bazen erkeklerde tarsomerlerin sayısı 4-4-4, 3-3-3 veya 3-4-4'e
düşebilir. Ancak hiçbir zaman 5-5-5 tarsomer formülüne sahip değillerdir. İkinci
önemli özellik, erkek genitalyasının tenebrionoid tip olmasıdır. Tegmen dorsal ya da
ventral olarak uzanır, ancak aedeagusu tamamen çevrelemez ve eksik bir kılıf
formundadır (Levkaničová, 2009).

Meloidae familyasının erginleri orta ve büyük boylarda (3–30 mm, genellikle de 1020 mm) olan böceklerdir, uzunlamasına bir şekilde olan vücutları yumuşak, baş
serbest, pronotumları baş ve elitralarından daha dar ve elitraları ise esnektir. Ayrıca
uzun bacaklara, heteromer tarsuslara, dorsal ve ventral olmak üzere iki parçalı
tarsal tırnaklara sahip olmaları ile kolaylıkla diğer familyalardan ayırt edilebilirler
(Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).
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2.1.1. Ergin
Vücut şekli heterojen, çoğu tür uzunlamasınadır (Şekil 2.1). Vücut uzunluğu
genellikle 3 - 30 mm aralığında olup, çoğunlukla 10 - 20 mm arasındadır. Ancak
birkaç grupta 60 - 70 mm'ye ulaşır. Vücut yumuşaktır. Renkleri değişken olup, mat
veya metaliktir. Genellikle ince, çok seyrek ve kısa olan vücut setaları bazen tüm
yüzeyi kaplayacak kadar sık olabilir (Pinto ve Bologna, 2002).

Şekil 2.1. Lytta vesicatoria vesicatoria Linnaeus, 1758 türünün genel morfolojisi. a.
dorsal görünümü, b. ventral görünümü (Bologna (1991)’dan düzenlenmiştir).

Baş, geniş ve genellikle de prothoraksın apeksinden daha geniştir. Yüzeyi noktalı
ya da kırışık, nadiren de pürüzsüzdür. Ağız parçaları ile birlikte aşağı doğru
yönelmiştir. Occiput ve postocciput’un birden ve belirgin bir şekilde daralmasından
dolayı dar bir boyun kısmı oluşmuştur. Frons genellikle geniş ve konveks olup,
Epicauta Dejean, 1834 ve Meloe Linnaeus, 1758’de olduğu gibi nadiren düz;
Eupomphini LeConte, 1862 tribüsünde olduğu gibi oluklu; Cerocoma Geoffroy, 1762
cinsinde olduğu gibi genişlemiş ve değişmiş frontal calli ile; Rhampholyssa Kraatz,
1863 ve Rhampholyssodes Kaszab, 1983 cinslerinde olduğu gibi belirgin bir tepe
bulundurur. Gözler lateral, oval veya çentiklidir. Gececil türlerde genişlemiş, birkaç
cinste ise (Lydomorphus Fairmaire, 1882 (Lyttini Solier, 1851), Pseudozonitis Dillon,
3

1952,

Zonitoschema

Péringuey,

1909

ve

bazı

Zonitis

Fabricius,

1775

(Nemognathini Laporte, 1840)) ventral olarak önemli ölçüde uzamış ve nispeten
birbirine

yakınlaşmıştır.

Neotropical

Meloetyphlus

Waterhouse,

1872

(Tetraonycinae Böving and Craighead, 1931) cinsinde ise göz bulunmaz. Clypeus
genellikle belirgindir. Labrum değişik şekillerde, genellikle de mandibulların
apeksine kadar uzanır. Bazı türlerde ise oldukça kısadır (Horiini Latreille, 1802 ve
Gnathium Kirby, 1818 (Nemognathini Laporte, 1840)) (Şekil 2.2) (Bologna, 1991;
Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Şekil 2.2. Meloidae familyasında başın ventral görünümü. a. Lytta (s.str.) vesicatoria
vesicatoria Linnaeus, 1758, b. Zonitis (s.str.) flava Fabricius, 1775 (Bologna
(1991)’dan düzenlenmiştir).

Antenler genel olarak 11 segmentlidir, ancak bazı tribüslerde bu sayı azalabilir.
(Mylabrini Laporte, 1840 (Hycleus Latreille, 1817: 8–11 segmentli; Paractenodia
Péringuey, 1904: 7 segmentli; Actenodia Laporte de Castelnau, 1840: 8–9
segmentli; Mylabris Fabricius, 1775, Croscherichia Pardo Alcaide, 1950 ve
Mimesthes Marseul (1872): 10-11 segmentli), Cerocomini Leach, 1815 (Cerocoma:
9 segmentli; Rhampholyssa: 8 segmentli; Rhampholyssodes: 10 segmentli) ve
Kuzey Amerika'da Eupomphini (Cordylospasta Horn, 1875: 8–11 segmentli)). Anten
orta derecede uzun, genellikle subfiliform veya submonoliform, bazı Mylabrini'de
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clavate, nadiren serrate (Iselmeletica Kaszab,1966, Serrospasta Selander, 1966
bazı Epicauta Dejean, 1834, Ceroctis Marseul, 1870) tiptedir. Anten segmentleri
erkeklerde genellikle farklılaşmıştır (Şekil 2.3) (tüm Cerocomini cinslerinde)
(Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Şekil 2.3. Meloidae familyasında çeşitli anten tipleri. a. Oenas crassicornis Illiger,
1800 ♂, b. Meloe (s.str.) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758: ♂, c.
Cerocoma (Metacerocoma) ephesica Reitter, 1885 ♂, d. C. (M.) ephesica ♀, e.
Zonitoschema alluaudi Pic,191 ♂ (a., b. ve e. Bologna (1991)’dan; c. Turco ve
Bologna (2011)’dan; d. Bologna (1979)’dan düzenlenmiştir).

Mandibullar genellikle sert ve kavisli olup, kuvvetli bir şekilde uca doğru
daralmaktadır. Horiini tribüsünün erkeklerinde çok büyük, Epicauta, Psalydolytta
Peringuey, 1909 ve Hycleus türlerinde ise apikal yarıda aniden geriye doğru
eğilmiştir. Maksillar palpus 4 segmentli (sadece Morphozonitini Kaszab, 1969
tribüsü 5 segmentli), Cerocoma erkeklerinde ve bazı Hycleus, Epicauta, Pyrota
Dejean, 1834 cinslerinde oldukça kabarık ya da uzundur. Leptopalpus GuérinМёneville, 1834 cinsinde ise son üç segment iç tarafta çok uzun, neredeyse anten
5

kadar uzun ve yoğun kıllıdır. Maksillar galea, bazı Nemognathinae Laporte, 1840
cinsleri dışında değişikliğe uğramamış, bazı cinslerde zayıf bir şekilde sklerotize ve
fırça şeklinde (Zonitoschema, Zonitis, Apalus Fabricius, 1775) veya vücut kadar, ya
da daha uzun bir emme tüpü oluşturur (Nemognatha Illiger, 1807, Zonitis,
Zonitodema Péringuey, 1909, Zonitolytta Pic, 1927, Gnathium) (Bologna, 1991;
Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Pronotum genellikle elitra tabanından daha dar, çoğu zaman apekste en dar olup,
yüzeyi çukurcuklu, kırışık veya pürüzsüz, lateral olarak sınırlandırılmamış ve çıkıntılı
değildir. Hipemeron geniştir. Prosternum kısa olup sadece birkaç türde sivri ya da
yaprak şeklinde görülür. Prokoksal oyuklar büyük, birleşik, içten ve dıştan açıktır
(Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Elitra genellikle uzundur ve abdomeni tamamen örter. Fakat bazı Meloinae
Gyllenhal, 1810 altfamilyası cinsleri (Cysteodemus LeConte, 1851, Megetra
LeConte, 1859, Meloe, Pseudomeloe Fairmaire&Germain, 1863) ve Nemognathini
tribüsü cinslerinde (Allendesalazaria Martinez-Escalera, 1910, Hornia Riley, 1877,
Sitaris Latreille, 1802, Stenoria Mulsant, 1857) elitranın uzunluğu kısa ya da uca
doğru daralmış olup uçta bazı abdominal segmentleri açıkta bırakır. Nadiren
(Meloe’deki gibi) elitral süturda üst üste biner. Eleticinae Wellman, 1910
altfamilyasının erkeklerinde elitranın apeksinde çukur benzeri bir yapı bulunur.
Epipleural kıvrım küçüktür (Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco
ve Pinto, 2010).

Elitranın rengi değişken olup mat veya metaliktir. Renklerinin mat olması (Mylabris,
Hycleus, Lydus Dejean, 1821, Zonitis ve diğer birçok cinste olduğu gibi)
endokütikulanın pigmentlerinden kaynaklanır ve bunlar elitrada ve vücudun diğer
kısımlarında benek, noktacık veya şeritler bulundurabilir. Lytta Fabricius, 1775,
Cerocoma, Alosimus Mulsant, 1857 ve Muzimes Aksentjev, 1988 gibi cinslerde
olduğu gibi çoğunlukla yeşil veya mavi olan metalik renkler, aynı zamanda diğer
cinslerde olduğu gibi siyah veya mor da olabilir. Bu, elitraya vuran ışık dalgalarının
kırılması ve pigmentlerle etkileşimine bağlıdır (Bologna, 1991).
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Mezonotumun büyük çoğunluğu pronotum tarafından kapatılmıştır, sadece
posteriorda (scutellum) görünür. Scutellum orta boyutlardadır genellikle yuvarlak,
bazen üçgenimsi ya da nadiren sivridir. Meloini Gyllenhal, 1810 tribüsünde ise
yoktur. Mezosternum üçgen şeklinde (Mylabrini), anteriorde az çok değişmiştir.
Mylabris cinsinde az ya da çok setalı veya setasız “scutum” bölgesi vardır (Şekil
2.4). Mezokoksal oyuklar birleşmiştir. Metasternum genellikle uzun olup kanatsız
formlarda kısadır (Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto,
2010).

Şekil 2.4. Mylabris (s.str.) quadripunctata (Linnaeus, 1767)’da mezothoraks
(Bologna (1991)’dan düzenlenmiştir).

Ön ve orta koksa belirgin ve bitişik, arkaya doğru hareket edebilir. Arka koksa enine
ve metasternumun arka kenarına birleşik olduğu için daha az hareketlidir. Çoğu
grupta normal gelişmiş olan arka kanatlar, elitrası kısalmış türlerde kısa ya da yoktur
(Bologna, 1991).

Bacaklar genellikle uzundur. Trochanter geniş, üçgen biçiminde ve genellikle
çöküntülüdür. Teratolytta Semenov, 1894 cinsinin erkeklerinde ise bir ek parça
bulunur. Ön femur genellikle geniş, bazen basık, bazen de hafifçe silindiriktir.
Epicautini Denier, 1935 tribüsünde (Linsleya MacSwain, 1951 hariç) subterminal bir
çöküntü ve tabanında yoğun olmayan dikensi kıllar vardır. Tibia genellikle uzun ve
uca doğru genişler. Çeşitli taksonların (Cerocoma cinsinde ve bazı diğer Cerocomini
tribüsü cinslerinde ön tibia, Teratolytta cinsinde orta tibia) erkeklerinde değişikliğe
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uğramıştır. İki ayrı apikal mahmuz bulunur (bazı türlerde erkeklerinde sadece bir
tane). Arka tibianın dış mahmuzu genellikle kaşık benzeri, bazen daha geniştir (Şekil
2.5) (Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Şekil 2.5. Meloidae familyasında çeşitli metatibial mahmuzlar. a. Mylabris (s.str.)
variabilis (Pallas, 1782), b. Croscherichia paykulli (Billberg, 1813); c. Meloe
(Eurymeloe) apenninicus Bologna, 1988; d. Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789)
e. Zonitis (s.str.) flava Fabricius, 1775 (Bologna (1991)’dan düzenlenmiştir).

Tarsuslar heteromer (5-5-4) ve incedir. Birçok Lyttini türlerinin erkelerinde orta
tarsusun I. segmenti genişlemiş, uzamış, kavisli veya daha farklı bir şekilde
değişmiş yapıdadır (Şekil 2.6) (örneğin, Alosimus ve Oenas Latreille, 1802).
Stenodera Eschscholtz, 1818 cinsinde tarsal segmentlerin şekli hafifçe değişmiştir.
Tarsusların sonunda iki adet hareket edebilen tırnak bulunur. Tarsal tırnaklar iki
parçalıdır. Dorsal parça daha güçlü ve uzun, ventral parça daha ince ve bazı
cinslerde (Tricrania Leconte, 1860 ve bazı Croscherichia) çok küçük, bazı cinslerde
(Eupomphini ve Calydus Reitter, 1896) ise bazalde dorsal parça ile birleşmiştir.
Ventral parça mikroseta bulundurabilir ya da yoktur, dorsal parçanın ventral
tarafında bir veya iki sıra diş bulunur (Nemognathinae altfamilyasının çoğunda ve
Meloinae altfamilyasının bazılarında) (Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002;
Bologna, Turco ve Pinto, 2010).
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Şekil 2.6. Meloidae familyasında değişikliğe uğramış ön ve orta tarsusların I.
segmentleri. Ön tarsuslar, a. Lytta taliana Pic, 1915, b. Cyaneolytta affinis (HaagRutenberg, 1880); Orta tarsuslar, c. Alosimus abeillei (Escherich, 1896), d. Oenas
crassicornis (Illıger, 1800) (Bologna (1991)’dan düzenlenmiştir).

Abdomen hafifçe sklerotize ve genellikle 8 tergit ve 6 abdominal sternite sahiptir
(Eleticinae altfamilyasında 5 sternit). Genital (9.) ve anal (10.) segmentler, 8.
segmentin içine geçen teleskobik bir yapıdadır. Dişilerde 9. sternum, gonokoksiti (ya
da valviferi) meydana getirir ve dışarıdan gözle zor görünür. Erkeklerde 9. sternum
“spiculum gastrale” ile bağlanmıştır. Genellikle son görünür sternitin (8.) posterioru
erkeklerde “V” şeklinde çentiklidir. Nemognathinae altfamilyasında ise genellikle bu
segment tamamen bölünmüş yapıdadır ve üzerinde az ya da çok, saçak şeklinde
kıllar bulundurur. Dişilerde görünür son abdominal sternit genellikle düzdür
(Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Dişi üreme organı kitinize değildir. Sadece Eleticinae altfamilyasında uzun
membranöz tüp benzeri ovipositor mevcuttur. Valviferlerin şekilleri değişken,
gonostyli az veya çok uzun, apikal olarak gonokoksitin üzerinden çıkar (Gupta,
1978; Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).
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Erkek üreme organı 9. segmentte bulunmaktadır. Aedeagus, Meloinae ve Eleticinae
altfamilyalarında kitinize ve kancalıdır. Meloinae altfamilyasında 1 ya da 2 dorsal
distal kancalı ve 1 ventral endophallic kancalıdır. Nemognathinae ve Tetraonycinae
altfamilyalarında kancasız veya körelmiş şekildedir. Paramerler bazalde kaynaşmış
ya da Nemognathinae altfamilyasında olduğu gibi tamamen kaynaşmıştır.
Phallobase büyüktür (Şekil 2.7) (Gupta, 1978; Bologna, 1991; Pinto ve Bologna,
2002; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Şekil 2.7. Erkek üreme organları. a. Eletica colorata (Harold, 1878), b. Lytta (s.str.)
vesicatoria vesicatoria (Linnaeus, 1758), c. Epicauta albovittata (Gestro, 1878), d.
Tetraonyx pectoralis Haag-Rutenberg, 1878, e. Meloe (s.str.) proscarabaeus
proscarabaeus Linnaeus, 1758, f. Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782), g.
Nemognatha chrysomelina (Fabricius, 1775) (Bologna (1991)’den düzenlenmiştir).
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Erkek üreme organı yapılarının terminolojisi hakkında literatürde kısmen farklılıklar
görülmektedir. Gupta (1978), bu çalışmada tegmen olarak kullanılan yapıya
paramer ifadesini kullanmış ve phallobase’ı da paramer içerisinde değerlendirmiştir.
Bologna (1991), paramer ve phallobase’ı ayrı olarak tanımlamış ve ikisine tegmen,
aedeagus yerine median lob, yapının tamamına (tegmen + median lob) ise
aedeagus ifadesini kullanmıştır. Bu çalışmada da olduğu gibi aedeagusun
gonoforceps içerisinden çıkartılarak ayrı ayrı değerlendirildiği güncel literatüre
bakıldığında ise paramer yerine gonoforceps, gonoforceps ve phallobase’ın
tamamına tegmen, median lob yerine ise aedeagus ifadesinin kullanıldığı
görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan terminoloji Şekil 2.8’de detaylı olarak
gösterilmiştir.

Şekil 2.8. Mylabris (s.str.) quadripunctata ‘nın erkek üreme organı yapıları ve bu
çalışmada kullanılan terminolojinin çizim üzerinde gösterilmesi.

2.1.2. Yumurta
Dişiler birkaç haftadan birkaç aya kadar yaşarlar ve periyodik olarak yumurta kitleleri
üretirler (çoğu Meloinae 1-2 hafta aralıklarla). Genellikle sabit olan yumurta sayısı
dişilerdeki vücut büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Epicautini, Mylabrini ve birçok
Nemognathinae'de bu sayı 50 ila birkaç yüz arasındadır. Bazı Meloini ve Lyttini
tribüslerinde bu sayı 3000 – 4000 kadar yüksek olabilir (Selander, 1986).
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Laboratuvar koşullarında yetiştirilen türlerde yumurta şekillerinin genel olarak oval
olduğu bildirilmiş, ancak renklerinin ve boyutlarının türler arasında değişiklik
gösterdiği belirtilmiştir (Nikbakhtzadeh, 2004; Lückmann ve Assmann, 2006).

Şekil 2.9. Actenodia guttata Laporte de Castelnau, 1840 türünün yumurtasının
lateral görünümde taramalı elektron mikroskop fotoğrafı (Bologna, Di Giulio ve
Pitzalis, 2008).

2.1.3. Larva
Parazitizmle ilişkili hipermetabolik gelişim, Meloidae familyasına özgü bir özellik
olup, çok sayıda farklı tipte larva evresinin birbirini takip etmesini içermektedir.
Birbirini takip eden evreler: ilk instar (triungulin), birinci grup (II-V. instar), coarctate
(VI. instar) ve ikinci grup (VII. instar) şeklindedir. Daha sonra pupa evresine geçilir
(Bölüm 2.2.’de Hayat Döngüsü detaylı olarak açıklanmıştır) (Bologna, 1991). İlk
instar yani triungulinler ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve familya genelinde iyi
bilinmektedir.
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Şekil 2.10. Meloidae familyasında bazı triungulinler. a. Meloe niger Kirby, 1837
(Meloinae, foretik), b. Epicauta pardalis LeConte, 1866 (Meloinae, foretik olmayan),
c. Zonitis bilineata Say, 1817 (Nemognathinae), d. Tetraonyx fulvus LeConte, 1853
(Tetraonycinae), e. Eletica rubripennis Pic, 1913 (Eleticinae) (Bologna, Turco ve
Pinto (2010)‘nun çeşitli yayınlardan (MacSwain, 1956; Bologna, 1991; Pinto,
Bologna ve Bouseman, 1996) yaptıkları derlemeden düzenlenmiştir).

İlk instar’da vücut Eleticinae altfamilyası dışında sklerotize. Larva campodeiform,
vücut ince, bacaklar ince ve uzundur (Şekil 2.10). Birinci grupta (II-V. instar) vücut
membran yapıda, hafifçe sklerotize olmuş ve scarabaeiform’dur. Vücut setaları
değişkendir. Coarctate (VI. instar) evrede vücut, V. instar'dan daha düz olup,
segmentleri belirsizdir. Kütikula genellikle oldukça sklerotize ve koyu renklidir
(ancak Meloe'de nispeten açık renkli olabilir). Vücut yüzeyi genellikle setasız ve
pürüzsüzdür. Ağız ve anal açıklıkları tıkalı, bağırsak ilkeldir. Birinci grubun kasları
korunmuş ancak aşırı derecede azalmış ve işlevsel değildir. İkinci grup (VII. instar)
vücut dışında birinci grup ile benzer fenotip gösterir. Genellikle daha az sklerotizedir
ve ağız kısımları da dahil olmak üzere vücut parçaları daha az gelişmiştir (Bologna,
Turco ve Pinto, 2010).
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2.1.4. Pupa
Pupa exarate (serbest) tiptedir. Kütikula ince ve saydamdır. Genellikle baş, thoraks
ve abdominal segmentlerin dorsalinde değişken uzunlukta bir dizi sert kıl bulunur,
bazılarında yoktur. Baş ventral olarak kavisli ve anten pronotumun lateral kenarı
boyunca lateral olarak kavislidir. Labrum ve bacaklar iyi gelişmiştir. Elitra ve kanatlar
ventral olarak yönlendirilmiş lateral pozisyondadır. Abdomen 9 segmentlidir (Şekil
2.11) (Bologna, 1991; Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Şekil 2.11. Pupanın genel görünümü. a. Pyrota palpalis Champion, 1891, b.
Mylabris (Mylabris) variabilis (Pallas, 1782) (Bologna, 1991).

2.2. Biyolojisi, Ekolojisi ve Etolojisi
Neredeyse kozmopolit yayılış gösteren (Yeni Zelanda, Antarktika ve çoğu Polinezya
adaları hariç) Meloidae familyası, genellikle kurak bölgeler, tropik ve subtropikal
savanlar gibi açık alanlarda ve ılıman steplerde yayılış gösterir (Bologna ve Pinto,
2002). Birçok tür heliofil, termofil veya kserofildir. Her iki kutup bölgesinde ya da
soğuk bölgelerde tür sayısı çok azdır: Meloe Kuzey Kutup Dairesi’ne, Pseudomeloe
ise güney Patagonya’ya kadar yayılmıştır (Bologna, 1991).

Meloidae familyası, özellikle düşük veya orta yüksekliklerde yaygın böceklerdir,
ancak bazıları yüksek rakımlarda da yaşar. Farklı cinslere ait bazı türler, 3000
metreden daha yüksekte yaşamaya uyum sağlamışlardır (Bologna, 1991).
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Türlerin mevsimsel dağılımı çok geniştir; birçoğu ilkbaharın sonları veya yaz
mevsiminde ortaya çıkmasına rağmen, sonbahar veya kışın da yaşayan türleri
vardır. Kışın Meloe cinsi Eurymeloe Reitter, 1911 altcinsinden birkaç tür ya da
genellikle ilkbaharda Apalus ve diğer altcinslere bağlı türler bulunur. Mayıs-Temmuz
aylarında çoğu cinse (Mylabris, Hycleus, Actenodia, Lydus, Lytta, Cerocoma,
Epicauta ve Zonitis) ait türler ortaya çıkar. Yaz sonu ve sonbahar başlarında
(Ağustos-Eylül), özellikle Akdeniz vejetasyonuna sahip bölgelerde, Sitaris ve
Stenoria türleri, sonbahar sonlarında ise Meloe cinsinin diğer türleri bulunur
(Bologna, 1991).

Meloidae familyasının ergin ve larvaları arasında beslenme davranışları açısından
büyük farklılıklar bulunur (Lodos, 1998). Erginler fitofagtır ve başta Asteraceae
olmak

üzere,

Apiaceae,

Brassicaceae,

Boraginaceae,

Convolvulaceae,

Dipsacaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Ranunculaceae ve Solanaceae
familyalarına ait bitkilerin, yaprakları ve çiçekleri üzerinden beslenir. Sadece birkaç
özelleşmiş Horiini ve Nemognathini (Nemognathinae) türleri ergin dönemlerinde hiç
beslenmezler (Bologna, 1991; Pinto ve Bologna, 2002; Bologna, Turco ve Pinto,
2010).

Meloinae altfamilyasının erginleri bitkilerin çiçek ve yapraklarıyla beslenirken,
Nemognathinae altfamilyasının erginleri farklılaşmış ağız parçaları sayesinde
bitkilerin polenleriyle beslenirler (Bologna, 1991).

Bologna, Turco ve Pinto (2010)’nun, Cohen ve Pinto (1977)’dan bildirdiğine göre,
yumuşak vücuda sahip olmasıyla bilinen Meloidler, genellikle yüksek sıcaklıklarla
karakterize edilen gün ve yılın belli zamanlarında kurak bölgelerde oldukça
aktiftirler. Bu şartlar altında yaşayabilmeleri, yüksek sıcaklık toleransı ve taze
bitkilerden beslenerek hızlı su kaybını dengelemeleri ile sağlanmaktadır.
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Meloidae familyası, içerdiği cantharidin sayesinde eski uygarlıklardan beri insanlar
tarafından iyi bilinen böcekler olup, geleneksel tıpta çeşitli amaçlar için kullanılmıştır
(Bologna, 1991).

Savunma mekanizması olarak üretilen cantharidin (Dettner, 1997; Gullan ve
Cranston, 2010) içeriği “monoterpen anhidrid” (C10H12O4) olan kimyasal bir
maddedir (Dettner ve Peters, 2011). Tehdit sırasında ergin böceklerin bacak
eklemlerinden veya antennal gözeneklerinden salınır (Dettner, 1997). Larvalarda
ise bu madde ağızlarından sütlü bir sıvı halinde salınır (Carrel ve ark., 1993).

Vücuttaki cantharidin miktarının çeşitli faktörlerle (yaş, cinsiyet ve çiftleşme durumu)
değiştiği gözlenmiştir (Carrel ve ark., 1993). Ayrıca farklı türler arasında ve farklı
bölgelerden toplanan aynı türdeki bireyler arasında da bu miktarın değiştiği
bildirilmiştir (Juanjie ve ark., 1995).

Meloidae familyasına ait bir ergin erkek, canlı ağırlığının yaklaşık %10'unu oluşturan
17 mg. cantharidin sentezleyebilirken, ergin dişi cantharidin sentezleyemez.
Çiftleşme sırasında erkekten dişiye aktarılır. Daha sonra dişi, yumurtaları kimyasal
koruma amacıyla bu maddeyle kaplar (Sierra, Woggon ve Schmid, 1976; Carrel ve
ark., 1993).

Cantharidinin böceklerin kur davranışında işlevi ve içsel rolü henüz tam olarak
kurulamamış, ancak yakın mesafelerde eş seçerken dişi tarafından kullanılabileceği
önerilmiştir (McCormick ve Carrel, 1987).

Meloidae familyasında çiftleşme, altfamilya ve tribüs düzeyinde çok büyük farklılıklar
gösterdiğinden, çok sayıda araştırmanın odağı olmuştur (Bologna, Turco ve Pinto,
2010).
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Meloinae altfamilyasında çiftleşme genellikle 3 aşamada gerçekleştirilir. İlk olarak
kur davranışında anten, palpuslar ve bacakların bir kısmı büyük öneme sahiptir.
Birleşme aşaması cins ve türler arasında üreme organlarının farklılıklarına göre
değişir. Bu aşamada çeşitli yapılar ile yapılan kur davranışı sonlanır. Kopulasyon,
birkaç istisna dışında, doğrusal (uç uca) pozisyonda gerçekleşir (Şekil 2.12) ve
birkaç dakikadan birkaç saate kadar süren uzun bir aşamadır (Bologna, 1991).

Şekil 2.12. Meloinae altfamilyasının doğrusal kopulasyonun çizimi (Lytta vesicatoria
vesicatoria) (Bologna, 1991).

Tetraonycinae ve Nemognathinae'de kur davranışı, nispeten basittir ve birçok
Meloinae'de olduğu gibi erkek anatomisinin güçlü bir şekilde değişimini içermez.
Nemognathinae altfamilyasında kur davranışı, antenler aracılığı ile vücudun farklı
bölgelerine dokunulmasıyla gerçekleşir. Her iki altfamilyada da kopulasyon birkaç
saniyeden birkaç dakika arasında, kısa bir sürede gerçekleşir ve erkek dişinin
üzerine gelecek şekilde üst üste pozisyonda gerçekleşir (Bologna, 1991; Bologna,
Turco ve Pinto, 2010).

Eleticinae altfamilyasında ise çalışmalar çok az sayıdadır. Çalışılan cinsler Eletica
Lacordaire, 1859 ve Iselma Haag-Rutenberg, 1879 cinslerinde çiftleşme
Nemognathine ve Tetraonycinae altfamilyalarına benzer şekilde, üst üste
pozisyonda gerçekleşir ve bu işlem kısa sürer (Pinto, Bologna ve Bouseman, 1996).

Meloidae familyasına ait dişiler, yumurtalarını farklı boyutlarda kitleler halinde
bırakırlar. Meloinae altfamilyası toprağa, Tetraonycinae ve çoğu Nemognathinae
17

altfamilyaları bitki üzerine veya daha az yaygın olarak Horinii ve bazı Nemognathini
(Nemognathinae)

tribüsleri

konak

yuvalarına

(bazı

Sitaris,

Stenoria,

Allendesalazaria) veya taş altlarına (Tricrania) bırakırlar (Bologna, 1991). Eleticinae
altfamilyası ise yumurta kitlelerini ağaç kabuklarının altına (Eletica wahlbergi
Fähraeus, 1870) ya da çalı formundaki bitkilerin üzerine (Iselma Haag-Rutenberg,
1879) bırakırlar (Pinto, Bologna ve Bouseman, 1996; Bologna ve Pinto, 2001).

Yumurtadan çıkan larvaların hareketleri, konukçuları ve beslenme davranışları
altfamilya ve tribüs düzeyinde farklılık gösterir (Bologna, 1991).

Lyttini, Pyrotini MacSwain, 1956, Eupomphini, Cerocomini, Epicautini ve Mylabrini
(Meloinae) tribüslerinin larvaları aktif besin arayışına girerler ve Megachilidae,
Anthophoridae, Halictidae, Colletidae, Andrenidae (Hymenoptera: Apoidae),
Eumenidae, Masaridae (Hymenoptera: Vespoidae), Sphecidae (Hymenoptera:
Sphecoidae) ve Acrididae (Orthoptera: Acridoidae) üzerinde parazittirler. Genellikle
konukçu yumurtalarından ve konukçu tarafından biriktirilen şekerli madde
üzerinden, nadiren de larvalarından beslenirler. Meloini (Meloinae) ise genellikle
arılar üzerinde foretiktir ve Anthophoridae, Megachilidae, Andrenidae, Colletidae,
Halictidae ve Apidae (Hymenoptera: Apoidae) familyaları konukçularını oluşturur.
Nadiren Carabidae (Coleoptera) üzerinde foretik olduğu da görülmüştür. Konukçu
yumurtasından veya biriktirilen şekerli maddeden beslenirler (Bologna, 1991).

Tetraonycini (Tetraonycinae) larvaları arılar üzerinde foretiktir ve Anthophoridae,
Apidae,

Colletidae,

Megachilidae

(Hymenoptera:

Apoidea)

familyaları

konukçularıdır. Konukçu tarafından biriktirilen şekerli madde ile beslenirler
(Bologna, 1991).

Horiini (Nemognathinae) tribüsü Xylocopa (Hymenoptera: Apoidae: Anthophoridae)
üzerinde foretiktir ve yuvaların içerisinde konukçu yumurtaları ve biriktirilen şekerli
madde ile beslenirler. Sitarini ve Nemognathini (Nemognathinae) larvaları arılar
üzerinde foretiktir ve Megachilidae, Anthophoridae, Halictidae, Colletidae,
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Andrenidae, Melittidae, Apidae, Ctenocolletidae, Stenotritidae (Hymenoptera:
Apoidea) familyaları konukçularıdır. Konukçu yumurtalarından ve biriktirilen şekerli
madde üzerinden beslenirler (Bologna, 1991).

Eleticinae altfamilyası ile ilgili az sayıda bilgi vardır. Eletica cinsinin ağaç kabuğu ve
çalı formundaki bitkilerin üzerine bırakılan yumurtalarından çıkan larvalarının kabuk
içindeki organizmalarla beslendiği düşünülmektedir (Pinto, Bologna ve Bouseman,
1996; Bologna ve Pinto, 2001).

Meloidae familyası hipermetamorfik larva gelişimi ile karakterizedir. Gelişimleri ilk
instar (triungulin), birinci grup, coarctate ve ikinci grup olmak üzere dört ayrı fazda
gerçekleşir (Şekil 2.13). Her faz kendine özgü bir fenotip ve fonksiyon ile tanımlanır
(Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

Yumurtadan çıkan ilk instar campodeiform olup, oldukça aktiftir ve doğrudan
konukçu arayışına girer (Lodos, 1998). Bu amaçla anten ve palpuslarının üzerindeki
koku alma ve dokunma reseptörlerini kullanırlar (Bologna, 1991).

Triungulinin yerdeki hareketi çevik ve hızlıdır. Lyttini, Pyrotini, Eupomphini ve
Cerocomini'de

triungulinler,

Apoidea

(nadir

durumlarda

Sphecidae

veya

Eumenidae) yuvalarına ulaşır ve aktif olarak nüfuz eder, daha sonra yumurtadan
beslenmeye başlarlar ve ardından konukçunun ürettiği şekerli madde ile beslenirler.
Epicautini ve Mylabrini'nin larvaları dışarıdan Acridoidea'nin ovipozitorüyle toprağa
yumurta bıraktığını fark eder ve toprağın içinden giderek yumurtalardan beslenmeye
başlar. Meloini’de yumurtadan çıkan larvalar biraz toprak üzerinde dolaştıktan sonra
otsu ve çalı bitkilerinin çiçeklerine tırmanarak, yiyecek toplayan Apoidea'nin
gelmesini bekler (Bologna, 1991). Bologna’nın, Precht (1940)’den bildirdiğine göre
çiçek seçiminde bir tercih olup olmadığı henüz belli değildir (Bologna, 1991).
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Şekil 2.13. Mylabris (Mylabris) variabilis ‘in hayat döngüsü (Bologna (1991)’dan
düzenlenmiştir).

Hareket etmek ve tırmanmak için larvalar, çeşitli şekillerde bacakları ve dışa eğik
pigopodları destek olarak kullanırlar. Çiçeğin üzerinde, böceklerin neden olduğu
titreşimleri algılarlar ve konukçunun gövdesine tırmanarak burada tutunurlar
(Bologna, 1991).

Triungulinler besin kaynağına ulaştıklarında beslenmeye başlar ve genellikle ilk
evrede larva kısa bir ömür uzunluğuna sahiptir (yaklaşık 5-30 gün). Daha sonra da
birinci gruba geçer. Birinci grup scarabeiform olup bu şekilde dört instar geçirir
(Bologna, Turco ve Pinto, 2010). Genel olarak, bu evrenin tüm aşamaları, her biri 1
ile 30-40 gün arasında değişir. Son aşamada (V. instar) daha uzundur ve
Nemognathinae'de genellikle daha kısa bir süreye sahiptir (Bologna, 1991). Daha
sonra inaktif Coarctate (VI. instar) evreye geçer. Bu evre uzun süre soğuk ya da
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kuruluk dönemlerine dayanıklı bir diyapoz evresi olarak karakterize edilir. Coarctate
evresinin süresi, türe bağlı olarak 1 ila 7-8 ay arasında değişmektedir. Coarctate
evreyi takiben ikinci gruba (VII. instar) geçilir. Bu evrede birinci gruba benzer bir
fenotipe sahip olmasına rağmen beslenmezler (Bologna, Turco ve Pinto, 2010). Bu
evrenin süresi her zaman çok kısa, genellikle 10 ila 40 gün arasında, ancak özellikle
Nemognathinae'de daha kısadır. Daha sonra pupaya geçilir. Pupa evresinin süresi,
türlere bağlı olarak, Nemognathinae'da birkaç günden 15-30 güne, Meloinae'de
birkaç günden 80-90 güne kadar değişmektedir (Bologna, 1991).

Bologna, Turco ve Pinto (2010)’nun, Selander ve Mathieu (1964)’den bildirdiğine
göre, her yıl bir neslin ürettiği varsayılan bu döngünün karakteristik olmasına
rağmen, laboratuvardaki birçok alternatif ontogeni model gösterdiği bilinmektedir.
Selander ve Weddle (1969)’den bildirdiğine göre, doğrudan ilk gruptan pupaya
doğru gelişim, daha yüksek sıcaklıklarda meydana gelir ve bir veya daha fazla ek
nesiller üretme stratejisi gibi görünmektedir. Başka bir sapma, ikinci grubun
ardından bir Coarctate evreye geri dönüştür. Selander (1991)’den bildirdiğine göre,
bu durum bazı Lyttini türlerinde ikinci grubun yaşadığı olumsuz koşullara bir cevap
olabileceği yönündedir (Bologna, Turco ve Pinto, 2010).

2.3. Ekonomik Önemi
Meloidae familyasının ekonomik önemi ele alındığında ilk olarak cantharidin akla
gelmektedir. Cantharidin, kabarcıklanma gibi fizyolojik aktivitelerinden dolayı
yaklaşık 2000 yıldır bilinmekte olan bir kimyasal bileşiktir. İnsan ve çiftlik hayvanları
için afrodizyak özelliğiyle, Çin ve Kore antik tıbbında ise geleneksel bir ilaç olarak
uzunca bir süre kullanılmıştır (McCormick ve Carrel, 1987; Wang, 1989; Pemberton,
1999).

Modern tıpta cantharidin; karaciğer ve çeşitli tümör hücrelerine karşı (Chen ve ark.,
2003; Mack, Ha ve Cheng, 1996), lösemide (Dorn ve ark., 2009), akciğer, karaciğer,
kalın bağırsak, pankreas, cilt, meme, mesane ve safra kesesi kanserlerinde (Zimian,
Yonghua ve Xiwu, 1997; Peng ve ark., 2002; Fan ve ark., 2006; Huan ve ark., 2006;
Huang ve ark., 2009; W. Li ve ark., 2010; C. Li ve ark., 2017; Zhang ve ark., 2017)
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ve daha birçok hastalıkta tedavi amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok
anti-kanser ilacının aksine, kemik iliği hücreleri için daha az toksik olabileceği Kok
ve ark. (2006) tarafından ortaya atılmıştır. Dorn ve ark. (2009) ise cantharidinin
kuduz, ödem, siğil ve iktidarsızlık da dâhil olmak üzere birçok durumda
kullanılabileceğini bildirmiştir.

Ülkemizde tedavi amaçlı kullanımı ise sınırlı olmakla birlikte, çeşitli siğiller ve
nasırlar üzerinde uygulanmasıyla olumlu sonuçlar alındığı gözlenmiştir (Kartal
Durmazlar, Atacan ve Eskioglu, 2009; Kartal Durmazlar ve Eskioğlu, 2009; Akdemir
ve ark., 2011; Kacar ve ark., 2012).

Meloidae familyası, saman üreticileri ve hayvan sahipleri için ciddi bir endişe
kaynağıdır (Kinney ve ark., 2006). Meloid’ler bitkinin polen ve nektarı ile beslenmek
için çiçeklenme dönemindeki yonca (Medicago sp.) tarlalarında yoğunlaşır ve
genellikle yonca ile hasat edilirler. Samanın balya haline getirilmesi gibi modern
tarımsal işlemler bitki üzerindeki böceklerin kaçmasını engellediğinden bu uygulama
hayvan zehirlenmeleri için büyük bir risk oluşturabilir (Puschner, 2004). Yonca
samanı süt inekleri, sığır, koyun, keçi, tavuk, hindi, at ve diğer çiftlik hayvanları için
yem olarak kullanılır (Puschner, 2000) ve bu hayvanlar ergin Meloid’ler ile
kontamine

olmuş

samanla

beslendiklerinde

cantharidin

zehirlenmesi

yaşayabilmektedirler (Schmitz, 1989).

Cantharidin zehirlenmesi ile meydana gelen ölümlerin çoğu atlarda rapor edilmiştir
(Kinney ve ark., 2006). Yakı böcekleri ile zehirlenmenin atlardaki klinik belirtileri şok,
ateş, depresyon, karın ağrısı, sık idrara çıkma, oral ülserler ve çöküş dönemleri
olarak bildirilmiştir (Schoeb ve Panciera, 1979). Yetişkin bir atın ölmesi için 3-5 adet
ergin böcek yeterli olmaktadır (Hoelscher, 1982). Buna karşılık Zhu, Charlton ve
Higgins (1997)‘in çeşitli araştırmacılardan (Bauernfeind ve Breeden, 1984; Burke,
1985; Mulder ve ark., 1996) bildirdiğine göre, zehirlenmeye sebep olabilecek böcek
sayısı atın büyüklüğü, sağlık durumuna; böceğin büyüklüğüne ve türüne bağlı olarak
değişebilmektedir.
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Sığırlarda Meloidae zehirlenmesi, süt üretiminde önemli bir düşüş oluşturması
nedeniyle önemli ekonomik kayıplara neden olabilir (Puschner, 2004).

Ghoneim (2013)’in çeşitli araştırmacılardan (Polettini ve ark., 1992; Loftin, 2011)
bildirdiğine göre sığır, keçi ve koyunların yanı sıra tavşan, kirpi, fare ve köpek gibi
diğer hayvanlarda da cantharidin toksikozu görülebilmektedir.

Meloidae familyası erginleri (özellikle Lytta, Cylindrothorax, Epicauta, Psalydolytta,
Hycleus ve Mylabris cinsleri) bazı tarımsal ürünlere (Solanaceae, Cucurbitaceae,
Leguminosae, Oleaceae vb.) orta derecede zarar verebilir. Bu konuda ABD,
Hindistan, Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinde çok sayıda çalışmalar yapılmış
(Bologna, 1991) olmasına rağmen Türkiye’de bu çalışmalar oldukça az sayıdadır.
Türkiye’den yapılan çalışmalarda Alosimus, Mylabris ve Meloe cinslerinin Papaver
spp. (haşhaş) üzerinde (Giray, 1985), Muzimes erivanicus Maran, 1941 türünün ise
Vicia spp. (fiğ/bakla) ve Onobrychis sativa (korunga) üzerinde zararlı olduğu
bildirilmiştir. Ayrıca Mylabris quadripunctata’nın buğday başaklarında yumuşak
taneleri yiyerek tarımsal ve ekonomik zararlara neden olduğu da bildirilmiştir (Özbek
ve Szaloki, 1998).

2.4. Sistematik Durumu ve Filogenisi
Takım

:Coleoptera Linnaeus, 1758

Alttakım

:Polyphaga Emery, 1886

Seri

:Cucujiformia Lameere, 1938

Üstfamilya :Tenebrionoidae Latreille, 1802
Familya

:Meloidae Gyllenhal, 1810

Altfamilya

:Eleticinae Wellman, 1910

Altfamilya

:Meloinae Gyllenhal, 1810

Altfamilya

:Nemognathinae Laporte, 1840

Altfamilya

:Tetraonycinae Böving and Craighead, 1931
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Coleoptera takımı, olağanüstü morfolojik ve ekolojik çeşitliliğe sahip 360,000'den
fazla tanımlanmış türden oluşan, çok zengin bir gruptur (Bouchard ve ark., 2009).
Bu takım içinde eskiden Heteromera olarak bilinen Tenebrionoidea, morfolojik ve
ekolojik olarak heterojen bir üst familyadır. Tenebrionoidea, 30 familya ve 71
altfamilyası ile yaklaşık 30.000 tür içerir. Bu üstfamilya içerisinde tür zenginliği
açısından en geniş familyalar Tenebrionidae ve Meloidae familyalarıdır.
zenginliği

açısından

geniş

diğer

familyalar

ise

Anthicidae,

Tür

Mordellidae,

Oedemeridae, Zopheridae ve Aderidae'dir (Lawrence, 1995).

Geçmişten günümüze kadar Meloidae familyasının sistematiği konusunda çok
sayıda çalışma yapılmıştır. Bologna (1991)’nın bildirdiğine göre, Meloidae
familyasının

sınıflandırılması

1700’lü

yılların

sonlarında

başlamıştır.

İlk

sınıflandırmayı Latreille 1800’lü yılların başında yapmış ve familyayı Horiides
(Horiales) olarak tanımlamıştır. Laporte de Castelnau (1840), bu familyayı
Epispastiques olarak tanımlamış ve anten ve çene şekillerine göre Mylabrites,
Cantharides ve Nemognathides olarak üç gruba ayırmıştır. Le Conte (1853) tırnak
yapısına göre, Mulsant (1857) kanat ve anten şekline göre, Lacordaire (1859) ise
mezosternum, koksa, çene ve anten şekillerine göre familyayı alt bölümlere
ayırmıştır. LeConte (1862) ve LeConte ve Horn (1883) karakterleri birleştirerek bir
sınıflandırma önermiştir. Beauregard (1890), Lacordaire’nin sınıflandırmasını takip
ederek tür sayısını zenginleştirmiştir. Bununla birlikte Escherich (1897), bu familyayı
halen geçerli olarak kullanılan erkek üreme organlarının yapısına ve konumuna göre
Meloidae (Meloini ve Lyttini) ve Zonitidae (Cephaloonini ve Zonitini) olarak ikiye
ayırmıştır. Ganglbaeur (1907), Cephaloonini hariç bu sınıflandırmayı larva
karakterleriyle pekiştirmiştir. Wellman (1910), Lyttinae (Mylabrini, Lyttini ve Meloini)
ve Zonitinae (Sitarini, Zonitini ve Horiini) altfamilyalarına ayırmıştır. Borchmann
(1917), benzer bir sınıflandırma yaparak familyayı Lyttinae (Mylabrini, Lyttini ve
Meloini) ve Nemognathinae (Sitarini, Nemognathini ve Horiini) altfamilyalarına
ayırmıştır. Cros (1940) ergin karakterlerine (erkek genitalya, metasternum ve
kanatlar) ve larva karakterlerine (I. ve IV. evre) dayanan yeni ve zengin bir
sınıflandırma

önermiş

ve

familyayı

Nemognathinae,

Lyttinae,

Meloinae

altfamilyalarına ayırmıştır. MacSwain (1956), ilk larva safhasının morfolojisine
dayanmakla kalmamış, aynı zamanda biyolojik özelliklere de dayanarak, Cros'un
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ardından, mevcut Meloidae sistematiğinin temellerini oluşturan dört altfamilyaya
(Lyttinae, Meloinae, Horiinae ve Zonitinae) ayırmıştır. Selander (1964), familyayı üç
altfamilyaya (Eleticinae, Meloinae, Nemognathinae) ayırırken, yakın tarihlerde
Kaszab (1969) kanat damarlanması ve genellikle ergin karakterleri ile iki
altfamilyaya (Meloinae ve Zonitinae) ayırmıştır. Gupta (1978), erkek ve dişi genital
organlarının yapısına dayanan yeni bir sınıflandırma yapmış, Meloinae ve
Nemognathinae altfamilyalarına ait toplam 15 tribüsü ve çok sayıda cinsi
incelemiştir. Ancak sadece genital organlarının yapısına bakıldığı için birçok türün
ve tribüslerin taksonomik yerlerinde farklılıklar görülmüş ve bundan dolayı bu
sınıflandırma kabul görmemiştir (Gupta, 1978; Bologna, 1991).

Bologna, familyayı dört altfamilyaya ayırmıştır (Bologna, 1991) ve bu durum daha
sonra yapılan filogenetik çalışmalarla (Bologna ve Pinto, 2001; Bologna ve ark.,
2008) da desteklendiği için günümüzde halen bu sınıflandırma benimsenmektedir.

Bologna ve Pinto (2001)’nun filogenetik çalışmalarında (Şekil 2.14), 61 cins
içerisinden 131 tür ve Nemognathinae altfamilyasından cinsi tam olarak bilinemeyen
5 tür olmak üzere 136 tür değerlendirilmiştir. Veri setinde, ilk instar larvalarının
morfolojisi üzerine 101 karakter ve ergin morfolojisinin ve davranışının (cantharidin
salınımı, kopulasyon pozisyonu ve ovipozisyon alanı) kullanıldığı 25 karakter ile
toplamda 126 karakter kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, larva ve ergin
özellikleri ile diğer Tenebrionoidae familyaları ile benzer olan Eleticinae
altfamilyasının, bazı larval karakterleri ile diğer Meloidae altfamilyaları ile aynı
kökenden geldiği desteklemiştir Hem foretik hem de foretik olmayan türleri içeren
Meloinae altfamilyasının, Tetraonycinae + Nemognathinae ‘nin kardeş grubu
olduğunu ve yetişkinlerin kısa ovipozitör, kancalı aedeagus, uzun süreli doğrusal
kopülasyon ve toprakta yumurtlama ile karakterize edildiği bildirilmiştir. Birkaç
apomorfik özellik ile karakterize edilen Tetraonycinae ve Nemognathinae
altfamilyalarının, Stenodera cinsi dışında foretik olduğu bildirilmiştir. Tetraonycinae,
larva baş kapsülünde bir endokarinanın mevcudiyeti ve larval abdominal
tergitlerinde bir dizi orta setanın bulunmaması ile; Nemognathinae'nin ise, iki
tanınmış yetişkin özelliği olan, saçaklı galea (bazı cinslerde uzayarak emme tüpü
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oluşturabilir) ve erkeklerde son görünür abdominal sternitin neredeyse tamamen
bölünmesi ile karakterize olduğu bildirilmiştir (Bologna ve Pinto, 2001).

Şekil 2.14. Morfolojik verilere dayanan Meloidae filogenisini temsil eden kladogram.
E=Eleticinae, M=Meloinae; N=Nemognathinae; T=Tetraonycinae. Kesikli kalın
26

çizgiler, foretik taksonları ifade eder (Bologna ve Pinto, 2001; Bologna, Turco ve
Pinto, 2010).

Bologna ve ark., (2008)’nın filogenetik çalışmalarında (Şekil 2.15), 4 altfamilya
içerisinde 12 tribüse ait 25 cins değerlendirilmiştir. Morfolojik ve eko-etolojik
karakterler, Bologna ve Pinto (2001)‘nun çalışmasına dayanmaktadır. Ayrıca dört
cins (Euzonitis Semenov, 1893, Actenodia Laporte de Castelnau, 1840, Mimesthes
Marseul, 1872, Diaphorocera Heyden, 1863) ve toplamda 12 türün larval karakterleri
eklenmiştir. Kullanılan altfamilya ve tribüsler: Eleticinae (Derideini), Meloinae
(Pyrotini,

Lyttini,

Tetraonycinae

Eupomphini,

(Tetraonycini),

Cerocomini,

Epicautini,

Nemognathinae

Mylabrini,

(Stenoderini,

Meloini),

Nemognathini,

Sitarini)’dir. Anthicidae familyasından Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761) hem
morfolojik hem de moleküler analizlerde dış grup olarak ele alınmıştır (Bologna ve
ark., 2008). Çalışmada üç ayrı veri seti analiz edilmiş olup, bunlar (i)16S dizileri, (ii)
ITS2 dizileri ve (iii) morfolojik ve eko-etolojik karakterlerdir. İlgili matrisler, birleşik bir
moleküler veri setinde (16S + ITS2) ve birleşik bir moleküler + morfolojik veri setinde
birleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, Nemognathinae altfamilyası, Eleticinae
altfamilyası dışında, tüm Meloidae familyasının bazali olarak konumlandığı
görülmüştür. Tetraonyx cinsinin ilginç bir şekilde, morfolojik olarak çok farklı
olmasına rağmen, Cerocoma ile yakın ilişkili olarak ortaya çıktığı ve bu durumunda
Nemognathinae altfamilyasının kardeş grubu olarak bilinen Tetraonycinae
altfamilyasının (Bologna ve Pinto, 2001), Meloinae altfamilyası ile daha yakın ilişkili
olduğunu göstermiştir (Bologna ve ark., 2008). Nemognathinae altfamilyası
içerisinde Stenoderini tribüsü bazalde konumlanmıştır. Meloinae altfamilyasından
incelenen tribüsler (Meloinae altfmilyasında Cerocomini, Pyrotini, Epicautini,
Meloini, Eupomphini, Mylabrini), polifiletik olarak görülen Lyttini dışında, monofiletik
olarak da desteklenmiştir. Lyttini tribüsünde Oenas ve Berberomeloe cinslerinin
konumu (monofiletik klad’da olmayışı) şaşırtıcı olmuştur (Bologna ve ark., 2008).

Antik altfamilya olarak görülen Eleticinae altfamilyası, hem morfoloji hem de DNA
tarafından güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Bu altfamilyanın yaklaşık 135–125
milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülmekte ve familyanın evrimsel kökeni bu tarihe
dayanmaktadır (Bologna ve ark., 2008).
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Şekil 2.15. Meloidae familyası için Bologna ve ark., (2008)’nın filogenetik hipotezi.
Sayılar varsayılan milyon yıl önceyi ifade eder. Yıldız, hipermetaboli ve parazitik
davranışı; daire, larva forezisinin ortaya çıkışını işaret eder. Dalların yükseklikleri
tribüslerin tür zenginliği ile kabaca orantılıdır (Bologna ve ark., 2008).

28

2.5. Meloidae Familyası Üzerinde Yapılan Çalışmalar
2.5.1. Palaearktik Bölge’de Yapılan Çalışmalar
Palaearktik Bölge’de Meloidae familyası üzerine çok sayıda taksonomik, sistematik,
faunistik ve biyolojik çalışmalar yapılmıştır. Ancak özellikle Nemognathinae
altfamilyasında cinsler değişkenliğini hala korumaktadır (Bologna ve Pinto, 2002).
Günümüze kadar yapılan önemli çalışmalar bu bölümde kısaca özetlenmiştir.

Marseul, Mylabrides türlerinin (günümüzde Mylabris, Hycleus ve Actenodia türlerini
de içeren) taksonomik karakterlerini, tür tanı anahtarlarını, tanımlamalarını,
yayılışlarını ve genel vücut, anten ve elitra çizimlerini verdiği geniş monograflar
yayınlamıştır (Marseul, 1870; 1872).

Escherich, Lytta ve Lydus cinslerinin ve ayrıca Nemognathinae (Zonitiden)
altfamilyasının revizyonlarını yaparak, türlerin tanımlamalarını ve tanı anahtarlarını
vermiş, Zonitis cinsinin de monografını yayınlamıştır. Palaearktik bölgede yapmış
olduğu çok sayıda çalışma ile Mylabris ve Meloe cinslerinden yeni türler
tanımlamıştır (Escherich, 1889, 1894, 1896a, 1896b, 1897a, 1897b, 1899).

Reitter, Avrupa ve çevresinde Meloini tribüsünün tür tanı anahtarını yayınlamıştır.
Başka bir çalışmada ise Cerocoma cinsinin ilk defa revizyonunu yapmış, tür tanı
anahtarını ve türlerin yayılışlarını vermiştir. Ayrıca 3 ciltlik yayınladığı Almanya’nın
Coleoptera Faunası adlı eserinde, Meloinae ve Lyttinae altfamilyaları olarak ayırdığı
Meloidae familyası için tanı anahtarları vermiştir (Reitter, 1885; 1895; 1907; 1911;
1913).

Sumakov, Palaearktik Bölge’nin Mylabris cinslerine ait tür tanı anahtarları vermiştir
(Sumakov, 1915).
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Mařan, Lydus (günümüzde Lydus ve Alosimus cinsleri) ve Stenodera cinsleri ile
Taphromeloe alt cinsinin revizyonlarını yapmış, tür tanı anahtarları ve erkek üreme
organlarının çizimlerini vermiştir (Mařan, 1942a; 1942b; 1942c; 1944).

Kuzin, Mylabrini tribüsünün revizyonunu yapmış ve Mylabris cinsinin altcinslerini
tanımlayarak anahtar karakterlerinin çizimlerini vermiştir (Kuzin, 1954).

Pardo Alcaide, özellikle Mylabrini tribüsü ile ilgili çok sayıda çalışma yapmış, grubun
taksonomik durumunu açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır (Bologna ve Pinto, 2002).
Ayrıca Kuzey Afrika ve İber yarımadasında, Meloinae ve Nemognathinae
altfamilyalarından çok sayıda yeni tür tanımlamıştır (Pardo Alcaide, 1954; 1961;
1969; 1977).

Kaszab; Alosimus, Oenas, Epicauta, Calydus, Lytta, Syriolytta, Micromerus
(günümüzde Muzimes) ve Lyttolydus cinslerinin ve Cerocomini tribüsünün
revizyonunu yapmış, tür tanı anahtarlarını yayınlamıştır. Ayrıca Afganistan,
Arnavutluk, İran, Macaristan, Moğolistan ve Türkiye faunalarını çalışmıştır (Kaszab,
1951a; 1951b; 1951c; 1952a; 1952b; 1956; 1958a; 1958b; 1959a; 1959b; 1960;
1967; 1968).

Iablokoff-khonzorion, “Fauna Armenia. Coleoptera, Meloidae & Alleculidae” adlı
eserinde Meloidae familyasından 75 tür bildirmiş ve türlerin tanı anahtarlarını,
yayılışlarını ve taksonomik karakterlerinin çizimlerini vermiştir (Iablokoff-Khnzorian,
1983).

Nikolaev ve Kolov, Kazakistan’ın Meloidae faunasını çalışmışlar ve 92 tür tespit
etmişlerdir. Türlerin tanı anahtarlarını ve yayılışlarını vermişlerdir (Nikolaev ve
Kolov, 2005).
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Bologna, 1973’ten günümüze Meloidae familyasını detaylı olarak çalışmıştır
(Bologna ve Pinto, 2002).

“Fauna d’Italia - Meloidae” adlı eserinde İtalyan faunası ile birlikte familyanın genel
biyolojisi, morfolojisi, sistematiği, taksonomisi ve coğrafik dağılımı hakkında detaylı
bilgiler vermiştir (Bologna, 1991).

Bologna ve Pinto, Eski Dünya Meloidleri ile ilgili çalışmalarında cins tanı anahtarını
ve taksonomik öneme sahip vücut kısımlarının resim ve çizimlerini vermişlerdir
(Bologna ve Pinto, 2002). Bu çalışmadan önce, bu çalışmanın temel niteliğini
oluşturan Yeni Dünya Meloidleri ile ilgili bir çalışma yapılmış (Pinto ve Bologna,
1999) ve daha sonra da bu çalışmaların devamı niteliğinde Avustralasya cinsleri
üzerinde bir çalışma yapılmıştır (Bologna, Turco ve Pinto, 2013).

Bologna, birçok farklı araştırmacı ile Berberomeloe, Croscherichia, Stenodera,
Teratolytta, Diaphoracera, Anisarthrocera, Rhampholyssa, Rhampholyssodes
Actenodia, Cerocoma, Mylabris (Mylabris alt cinsi) cinslerinin revizyonlarını yapmış,
tür tanı anahtarlarını ve taksonomik öneme sahip vücut kısımlarının çizimlerini
vermiştir. Ayrıca bu cinsler için yeni türler yayınlamıştır (Bologna, 1988; Bologna, Di
Giulio ve Pinto, 2002; Bologna ve Di Giulio, 2006; 2008; 2016; Bologna, Di Giulio
ve Pitzalis, 2008; Turco ve Bologna, 2008; 2011; Pan ve Bologna, 2014; Serri ve
Bologna, 2018).

Ayrıca, Palaearktik bölgedeki bazı ülkelerin (Türkiye, Yunanistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Libya) faunalarını çalışmıştır (Bologna, 1979; 1994; 2009; Bologna ve
Turco, 2007).

İber yarımadasının Meloidae faunası ile ilgili özellikle 21. yüzyılda çeşitli
araştırmacılar (García-París, Ruiz, Ávila, Trotta-Moreu, Alonso-Zarazaga, Prieto,
Maso) tarafından çok sayıda araştırma yapılmıştır (Ruiz ve Ávila,1993; Ruiz, 2000,
2003; Trotta-Moreu ve García-París, 2001; García-París, Ruiz ve París, 2003; Ruiz
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ve García-París, 2004; García-París ve Ruiz, 2005, 2008; García-París, Ruiz ve
Alonso-Zarazaga, 2010; Prieto, García-París ve Masó, 2016).

2.5.2. Türkiye’de Yapılan Çalışmalar
Bölüm 2.5.1’de belirtildiği üzere Palaearktik Bölge’de Meloidae familyası üzerine
çok sayıda araştırma yapılmıştır. Türkiye’de ise çalışmalar oldukça az sayıdadır.
Günümüze kadar yapılan önemli çalışmalar bu bölümde kısaca özetlenmiştir.

Bologna (1979)’nın bildirdiğine göre, Türkiye Meloidae faunasının bilinmesine en
büyük katkılar L. Ganglauber, G. Haag-Rutenberg, L. von Heyden, G. Kraatz, J.
Prochàzka ve E. Reitter gibi bazı Alman ve Avusturya araştırmacıları tarafından
yapılmıştır. K. Escherich, Marseul, E. Abeille de Perrin ve J. Frivaldszky gibi
araştırmacıların da önemli katkıları olmuştur. Ayrıca J. Maran, Z. Kaszab, W. Muche
ve A. Pardo Alcaida gibi araştırmacılar tarafından, çoğu Akdeniz türünü kapsayan
cinslerin revizyonlarının yapılması, Türkiye Meloidae faunasının bilinmesine
yardımcı olmuştur (Bologna, 1979)

Kaszab, 1941 yılında 7 cinse ait 48 tür ve 3 alt tür tespit etmiş, ayrıca 1 tane de yeni
tür tanımlamış (Kaszab, 1941); 1959 yılında, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’den
toplanan 2000 örneği inceleyerek, Türkiye’den 8 cins içerisinde 21 tür tespit etmiştir
(Kaszab, 1959). Yine Kaszab, 1968 yılında Türkiye’den toplanan 637 örneği
inceleyerek, 12 cins içerisinde 2 tanesi yeni tür olmak üzere 59 tür tespit etmiştir.
Tespit edilen yeni türler Muzimes dersimensis Kaszab, 1968 ve Teratolytta vanensis
Kaszab, 1968 olup, Türkiye’ye endemiktir (Kaszab, 1968; Bologna, 2008).

Bologna, 1979 yılında, daha önce Türkiye’den toplanan 1496 örneği inceleyerek 12
cins içerisinde 56 tür tespit etmiştir. Türlerin sinonimlerini ve yayılışlarını bildirmiş ve
çoğu türün önemli taksonomik karakterlerini ve erkek üreme organlarının çizimlerini
vermiştir (Bologna, 1979).
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Öncüer, 1991 yılında yaptığı çalışmada, Türkiye’den 91 türün yayılışını listelemiştir.
Nizamlıoğlu, Özer ve Duran, Özbek, Giray, Yıldırım ve Özbek bazı türlerin tarımsal
alanlar için zararlı olduklarını bildirmişlerdir (Öncüer, 1991; Özbek ve Szaloki, 1998).

Lodos, “Türkiye Entomolojisi” kitabının Meloidae familyası ile ilgili olan bölümünde
familya hakkında genel bilgiler vermiş, yumurtadan ergine kadar olan evreleri detaylı
bir şekilde açıklamış ve tarımsal açıdan zararlı bazı türleri bildirmiştir (Lodos, 1998).

Özbek ve Szaloki, 1970-1996 yılları arasında toplanan 4000’in üzerindeki örnekleri
inceleyerek, içerisinde endemik türlerin ve yeni kayıtlarında bulunduğu 17 cins
içerisinde 147 tür bildirmişlerdir. Ayrıca bu türlerin konukçuları ile zirai zararlarını da
vermişlerdir (Özbek ve Szaloki, 1998).

Türkiye’de bu familya üzerine 3 adet yüksek lisans tezi yapılmıştır. Doktora
düzeyinde henüz bir çalışma yayınlanmamıştır.

Urlu, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Zooloji Müzesinde, 1992-2005 yılları arasında
toplanmış olan 1113 örneği değerlendirmiş ve iki altfamilyaya ait 15 cinse ait 59 tür
ve 2 alttür tespit etmiştir. Bu türlerin tanımlamalarını, yayılışlarını, teşhis
anahtarlarını ve ergin fotoğraflarını vermiştir (Urlu, 2006).

Bulut, 2010 yılında İzmir ili Meloidae faunası üzerine yaptığı çalışmada, 5 cinse ait
13 tür tespit etmiştir. Bu türlerin tanımlamaları, yayılışları ve teşhis anahtarları ile
birlikte ergin ve erkek üreme organlarının fotoğraflarını da vermiştir (Bulut, 2010).

Korkmaz, 2015 yılında Sündiken Dağları’nın (Eskişehir, Ankara (Nallıhan), Bilecik
(İnhisar) Meloidae faunasını araştırmış ve 11 cinse ait 26 tür tespit etmiştir. Türlerin
tanımlamalarını, yayılışlarını ve ergin fotoğraflarını vermiştir (Korkmaz, 2015).
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2.6. Tez Kapsamında Ele Alınan Altfamilyalar
Bu çalışmada Ankara ilinden 2 altfamilya incelenmiştir. Bunlar Meloinae ve
Nemognathinae altfamilyalarıdır.

Meloinae altfamilyası tür çeşitliliği açısından en zengin altfamilyadır ve Dünya
üzerinde geniş bir yayılışa sahiptir (Avustralya hariç) (Bologna, Turco ve Pinto,
2010). Bu altfamilya, Palaearktik Bölge’de 5 tribüs, 39 cins, 815 tür ve alttür ile temsil
edilmektedir (Bologna, 2008). Türkiye’de ise 15 cins içerisinde 148 tür ile temsil
edilmekte olup, tür zenginliği açısından en geniş cinsleri Mylabris (33), Cerocoma
(23) ve Meloe (20)’dir (Bologna, 2008; 2016; Bologna ve Di Giulio, 2008; 2016;
Turco ve Bologna, 2011; Kemal ve Koçak, 2012; Pan ve Bologna, 2014).

Morfolojik olarak şu karakterler ile karakterize edilirler: Antenler çeşitli şekillerde
olup, genellikle filiform değildir. Ağız parçaları değişikliğe uğramamıştır (Cerocomini
tribüsü hariç). Dişilerin ön tibialarındaki dış mahmuz sivri ve uzundur (Meloe hariç).
Tarsal tırnakların dorsal parçalarının ventral kenarı genellikle pürüzsüzdür (birkaç
Lyttini cinsi, birkaç Epicautini ve Mylabrini hariç). Aedeagus kuvvetli sklerotize
olmuştur, 2-1 kancalıdır. Dorsal kanca iç keseye bağlı, son derece sklerotize ve iğne
şeklindedir (Bologna, 1991).

Ayrıca erginlerin çok uzun süre kur yapmaları, uzun süreli ve doğrusal
kopulasyonları ve yumurtaların toprağın içine kazılarak bırakılması gibi davranışları
ise bu altfamilyaya özgü davranışlardır (Bologna, 1991).

Nemognathinae altfamilyası kozmopolittir ve Meloidae familyası içerisinde en geniş
yayılışa sahiptir (Bologna, Turco ve Pinto, 2010). Palaearktik Bölge’de 3 tribüs, 20
cins, 177 tür ve alttür içermektedir (Bologna, 2008). Türkiye’de ise 8 cins içerisinde
29 tür ile temsil edilmekte olup, tür zenginliği açısından en geniş cinsi Zonitis (8)’dir
(Bologna, 2008; 2016).
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Anten uzun ve genellikle filiformdur (sadece bazı türlerde apikal olarak daralmış ve
flabellat). Ağız parçaları oldukça değişikliğe uğramış ve birçok cinste galea uzayıp
emme borusu şeklini almıştır. Dişilerde ön tibianın dış mahmuzu küttür. Tarsal
tırnakların dorsal parçalarının ventral kenarı 2 sıra dişlidir. Aedeagus yarı-membran
şeklinde ve kancasızdır. Çoğu cinste iç keseye bağlı dorsal kanca yok, olan
cinslerde de hafifçe sklerotize ve genellikle iğne şeklinde değildir (Bologna, 1991).

Erginlerin kısa süreli ve basit bir şekilde kur yapmaları, kısa süreli ve üst üste
kopulasyonları ve yumurtalarını genellikle bitki üzerine ya da konukçu yakınlarına
bırakılması ise bu altfamilyaya özgü davranışlardır (Bologna, 1991).
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3. TEZ ALANININ ÖZELLİKLERİ
3.1. Genel Coğrafyası ve Yeryüzü Şekilleri
Ankara ili, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Anadolu’nun merkezinde 39°57'K
enlemi ve 32°53'D boylamı arasında yer almaktadır. 26.897 km 2’lik bir alana sahip
olan Ankara ilinin 25 (Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle,
Akyurt,

Beypazarı,

Çamlıdere,

Çubuk,

Elmadağ,

Etimesgut,

Evren,

Kahramankazan, Gölbaşı, Balâ, Ayaş, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam,
Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereﬂikoçhisar) ilçesi bulunmaktadır. Doğu’da
Kırşehir ve Kırıkkale, Batı’da Eskişehir, Kuzey’de Çankırı, kuzeybatıda Bolu,
Güney’de ise Konya ve Aksaray illeri ile çevrilidir (Şekil 3.1) (Oğuz, 2004; Anonim,
2019a).

İlin kuzey sınırı Kuzey Anadolu Sıradağları’nın kolları ve Orta Anadolu düzlüklerinin
devamı olan ovalar tarafından sınırlandırılırken; Güney kısmında Tuz Gölü Havzası,
Kepez Ovası, Karadağ, Karasimir Dağı, Paşa Dağı ve Teke Dağı gibi volkanik
dağların yanında Hacıbekirözü gibi düzlükler bulunur. Kızılırmak ve Sakarya
Nehirleri’nin kolları arasında da yüksek sıradağları görmek mümkündür. Kuzeyde,
Kuzey Anadolu Sıradağları ile bağlantılı olan sıradağlar arasında İdris Dağı ve
Elmadağ göze çarpar. Kuzey-Doğu ve Güney-Batı doğrultusunda yer alan Güre,
Elma, İdris dağları, Karyağdı-Mire-Aydos-Çile Sıradağları ile Ayaş ve Hıdır Dağ
sıralarının arasında yer hareketleri sonucu oluşmuş çöküntü alanları bulunmaktadır.
Balaban, Mogan, Çubuk, Mürted ve Babayakup ovaları ise kıvrılma hareketleri
sonucunda oluşmuştur. Bölgede yer yer volkanik arazilere de rastlanmaktadır.
Şehir kuzey yönünde Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde bulunan Işık, Yıldırım ve
Yakut Dağları ile çevrelenirken, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin kuzey
sınırlarındaki Karakiriş, Kartal ve Manastır dağları ise batı yönünde çevrelemektedir.
Güneyde ise dağlar hafif meyilli, yuvarlak ve sırtları düz olup yükselti 1.050-1.500 m
arasındadır. Ankara ili; Orta Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan Sakarya ve
Kızılırmak nehirleri’nin kollarının oluşturduğu engebeli bir yayla ve ovalarla kaplı bir
bölgedir. Aynı zamanda yüksek dağlarla çevrili olan bu bölgede; orman alanları ile
bozkır alanlarını bir arada görmek mümkündür (Anonim, 2019a).
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Şekil 3.1. Ankara ilinin topoğrafik yapısı (ArcGIS pro 2.2. yazılımı ile tasarlanmıştır).

İl sınırları içinde irili ufaklı birçok göl, gölet ve baraj da bulunmaktadır (Tuz Gölü,
Mogan Gölü, Karagöl (Çubuk), Karagöl (Kızılcahamam), Eymir Gölü, Kurumcu,
Bayındır, Çamlıdere, Kesikköprü, Kurtboğazı ve Çubuk I ve II barajları). Bunun yanı
sıra il arazisi Sakarya ve Kızılırmak Nehirleri ile Çubuk Çayı, İncesu, Ova, Kirmir ve
İnözü Çayları ile çok sayıda dere tarafından sulanmaktadır. Eskişehir ili Çifteler ilçesi
yakınlarında doğan Sakarya Nehri Polatlı ilçesinde Porsuk Çayı ile birleşir ve
Sarıyar baraj gölünden sonra tekrar batıya yönelerek il içerisinde 168 km boyunca
uzanır. Ankara, Kirmir ve Seben Çayları, Ilıcaözü, Elvanlı, Nal ve Pınarbaşı,
Çoruhözü, Balaban Dereleri, Delice, Irmak ve Akkuşanözü suları da Sakarya
Nehri’yle birleşir. Kızılırmak ise Sivas’ın Kızıldağ eteklerinden doğar, Hirfanlı
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Barajı’ndan sonra Şereflikoçhisar, Bala, Keskin, Kırıkkale, Kalecik ilçelerinden ve
İnözü Vadisi Beypazarı ilçesi içinden geçerek Kirmir Çayı ile birleşir (Anonim,
2019a)

3.2. İklimsel Özellikleri
Karasal iklim koşullarının hâkimiyetinde olan Ankara, Köppen (1968) iklim
sınıflandırmasına göre BSk iklim tipinde yer almaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık ise
ortalama 11,7°C’dır (Çiçek, Türkoğlu ve Gürgen, 2004). Yıllık yağış yaklaşık 350
mm olup yağışın yarısı kış ve ilkbahar mevsiminde düşer. Yıllık ortalama nemlilik
ise % 60’dır (Oğuz, 2004). İlin geniş arazisinde iklim farklılıkları görülürken;
Güney’de İç Anadolu ikliminin net özellikleri olan sert step iklimi, Kuzey’de ise
Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı etkisi görülmektedir. Bu özelliklerden dolayı bir
geçiş alanı durumunda olan Ankara ili, karasal iklim özelliğini taşır (Anonim, 2019b).

3.3. Bitki örtüsü ve Vejetasyonu
Bölgede yaygın olarak görülen step formasyonu, az yağış alan çukur alanlarda ve
platolar üzerinde yer alır. Step formasyonunun en yaygın türleri genellikle otlar
tarafından oluşturulur ve step türleri genellikle yağışlı devrede yetişen kısa ömürlü
bitkilerdir. Bunlar genellikle kısa boylu çayırlar ve Stipa sp. (sorguç otu), Brassica
sp. (hardal otu), Euphorbia sp. (sütleğen), Lamium sp. (ballıbaba), Artemisia sp.
(yavşan otu), Spartium sp. (katırtırnağı), Papaver sp. (gelincik), Peganum sp.
(üzerlik otu), Astragalus sp. (geven),

Thymus sp. (kekik), Berberis sp.

(kadıntuzluğu), Verbascum sp. (Sığırkuyruğu), Salvia sp. (adaçayı) gibi bitkilerdir
(Günal, 2013; Anonim, 2019c). Ayrıca Çubuk, Hacıkadın, İncesu, Hatip, Kavaklıdere
ve Çankaya vadilerinin verimli toprakları bitki örtüsünün gelişimini olumlu yönde
etkilemektedir (Oğuz, 2004).

Ankara çevresinde plato yüzeyleri üzerinde yükselen tek dağlar ve kuzeyde bulunan
dağlık alanlardaki yağışların artışı sebebiyle orman örtüsü oluşmuştur. Step
ortasında görülen adacık halindeki ormanlar genel olarak antropojenik korulardır
(Anonim, 2019c). Ankara’nın 1000-1020 m’den yüksek bölgelerinde ise kuru
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ormanlar bulunmaktadır. Kurakçıl bir orman olan Beynam Orman’ı ise buna örnektir
(Oğuz, 2004). İl kuzeyindeki Kızılcahamam ilçesi yakınlarında başlayan ve gittikçe
gürleşen iğne yapraklı ağaçlar burada yaygın türü oluşturur (Anonim, 2019c).
Kızılcahamam ve Ankara çevresindeki tepelik alanlarda bazı meşe türleri (Quercus
pubescens, Quercus infectoria) yaygın iken 1100-1300 metrelerde yerini karaçam
topluluklarına bırakır. Beypazarı, Güdül ve Ayaş çevrelerinde ise karaçam (Pinus
nigra) ve tüylü meşe (Q. pubescens) yaygındır (Günal, 2013).
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4. GEREÇ VE YÖNTEM
Tez çalışmasının gereç ve yöntemi başlıca üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar arazi
çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ve veri analizleridir.

4.1. Arazi Çalışmaları
Tez çalışmasında, 2018 yılı Mayıs-Ekim (33 gün) ve 2019 yılı Nisan-Mayıs aylarında
(8 gün), Ankara ili genelinde yapılan, toplam 41 günlük (337 lokasyon) arazi
çalışmaları ile Meloidae familyasına ait örnekler toplanmıştır (Şekil 4.1).

Şekil 4.1. Arazi çalışması gerçekleştirilen lokaliteler (ArcGIS pro 2.2. yazılımı ile
tasarlanmıştır).

Arazi çalışmaları Meloidae familyası türleri için uygun olabilecek mümkün olan çeşitli
habitatlarda gerçekleştirilmiştir. Bu habitatlar arazi çalışması esnasında rastgele
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seçilmiş olup, dere-akarsu kenarları, ormanlık alanlar, yol ve tarla kenarları, çayırlık
alanlar gibi çeşitli uygun habitatlardır. Örnekler arazi çalışmalarında, atrap (orman
dibi, dere kenarı, yol ve tarla kenarı otsu vejetasyondan atrapla) ve emgi tüpü (bitki
üzerinden emgi tüpüyle) kullanılarak toplanmıştır. Toplanan örnekler öldürme
şişelerinde etil asetat yardımıyla öldürülüp etiket bilgileri ile Hacettepe Üniversitesi
Uygulamalı Entomoloji Laboratuvarı’na getirilmiştir.

Örneklerin toplandıkları yere ait veriler (konum, bakı, toplanma biçimi ve habitat
özellikleri vb.) arazi defterine kaydedilmiş ve örneklendikleri habitatların fotoğrafları
çekilmiştir. GPS yardımıyla koordinat ve yükseklik bilgileri alınmıştır. Ayrıca
toplandıkları andaki hava sıcaklıkları da kaydedilmiştir. Elde edilen veriler dijital
ortamda depolanmıştır.

4.2. Laboratuvar Çalışmaları
Laboratuvara getirilen 2153 bireyin etiket bilgileri yazılarak farklı kalınlıklardaki çelik
iğneler ile koleksiyona alınmış ve koleksiyon kutularına yerleştirilmiştir. Koleksiyona
alınan örneklerin önce altfamilya ve cins düzeyinde teşhisleri yapılmış, daha sonra
dişi ve erkek bireyleri ayrılarak tür tanıları yapılmıştır. Türlerin tanıları, ilgili
literatürdeki (Marseul, 1870; 1872; Reitter, 1885; 1911; Escherich, 1896; 1897a;
Sumakov, 1915; Mařan, 1942b; Kaszab, 1951a, 1951b, 1952; Bologna, 1979;
Iablokoff-Khnzorian, 1983; Bologna, 1991; Bologna ve Pinto, 2002; Bologna, Di
Giulio ve Pinto, 2002; Bologna ve Di Giulio, 2006; 2016; Urlu, 2006; Bulut, 2010;
Turco ve Bologna, 2011; Pan ve Bologna, 2014; Korkmaz, 2015) anahtarlar ve tür
tanımlamaları yardımıyla yapılmıştır. Tür tanıları yapılan 1068 erkek birey
içerisinden 238 tanesinin üreme organı disekte edilerek incelenmiştir. Erkek üreme
organları mevcut literatürdeki çizimler ile karşılaştırılarak teşhisler desteklenmiş ve
ayrıca türler ve cinsler arasında karşılaştırılmıştır.

Erkek üreme organı diseksiyonunda örnekler öncelikle 18-24 saat distile su
içerisinde bekletilmiştir. Bu şekilde yumuşatılan örnekler dorsal kısmı yukarıya
gelecek şekilde tutularak ince uçlu, yumuşak pensetler yardımı ile son 3-4
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abdominal tergit arası yırtılarak son 3 abdominal tergit %10-12’lik KOH (Potasyum
hidroksit) çözeltisinin bulunduğu 96’lık plate’ler içerisine alınmıştır. Burada 18-24
saat bekletildikten sonra Euromex Stereoblue Diseksiyon Mikroskobu altında distile
su ile muamele edilerek istenmeyen dokulardan arındırılmış ve aedeagus
gonoforcepsten ayırılmıştır. Daha sonra genital organ yapıları, yapının bozulmadan
uzun süre saklanabilmesi için, gliserin içerisine gömülmüştür. Örneklerin birbirine
karışmaması için hem genital yapıların bulunduğu etikete hem de böceğin etiketine
aynı kod verilmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Teşhis edilen türlerin tümünün genel morfolojileri ve erkek birey bulunabilen 20 türün
erkek üreme organ yapıları betimlenmiştir. Bazı önemli taksonomik karakterleri
(mezotarsus, prosternum ve mezosternum) ile erkek üreme organı yapıları
fotoğraflanarak çizilmiştir. Erkek üreme organlarının ve küçük boyutlu örneklerin
fotoğrafları Euromex SB-1903 Stereoblue mikroskop ve görüntüleme sistemi ve
Euromex Image Focus Alpha programı ile çekilmiştir. Büyük boyutlu örnekler ise
Nikon Coolpix P900 ile çekilmiştir. Türlere ait örneklerden en büyük ve en küçük
örnek seçilerek toplanan örneklerin boy aralıkları tespit edilmiştir.

Tür sinonimleri ve Dünya’da yayılışları verilirken Bologna (2008), Turco ve Bologna
(2011), Pan ve Bologna (2014) yayınları esas alınmıştır. Türkiye yayılışlarında ise
Olivier (1811), Waltl (1838), Frivaldszky (1877), Baudi di Selve (1878), Fairmaire
(1884), Reitter (1885; 1913), Escherich (1894; 1897b; 1899), Bodemeyer (1900),
Ganglbauer (1905), Sumakov (1915; 1930), Borchmann (1917), Mader (1927), de
Kerville (1939), Kaszab (1941; 1951a; 1951b; 1952; 1959; 1968), Mařan (1942b;
1944), Kuzin (1953; 1954), Bytinski-Salz (1956), Horion (1956), Bologna (1979)
Lafisca (1981), Marcuzzi ve Turchetto (1981), Giray (1985), Pripisnova (1987),
Geisthardt (1989), Özbek ve Szaloki (1998), Kolov (2003), Nikolaev ve Kolov
(2005), Bologna ve Di Giulio (2006), Urlu (2006), Bulut (2010), Tezcan S., Tezcan
G. ve Gülperçin (2010), Turco ve Bologna (2011), Pan ve Bologna (2014), Korkmaz
(2015) yayınları esas alınmıştır.
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4.3. Veri Analizi
Sistematik ve taksonomik değerlendirmeler kapsamında, tespit edilen cinslerin ve
türlerin ayrım karakterleri, aynı cinse ait türlerin erkek genital organ morfolojileri
karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Mevcut tanı anahtarları, yakın türler için erkek
genital organ karakterlerini de içerecek biçimde tez alanına göre yeniden
düzenlenmiştir. Altfamilya, cins ve tür tanı anahtarları mevcut materyal ve ilgili
literatürler (Escherich, 1897a; Sumakov, 1915; Kaszab, 1951a; Bologna, 1991;
Bologna ve Pinto, 2002; Bologna, Di Giulio ve Pinto, 2002; Turco ve Bologna, 2011;
Pan ve Bologna, 2014; Bologna ve Di Giulio, 2016) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Faunistik değerlendirmeler kapsamında çalışma alanından tespit edilen türlerin
altfamilyalara ve cinslere göre dağılışları ve bulundukları ilçeler ele alınmıştır. Tespit
edilen türlerin altfamilya ve cinslere göre dağılımları Şekil 5.31’de, Ankara ili
ilçelerinde dağılımı Şekil 5.32’de grafik ile gösterilmiştir. Tespit edilen Ankara ili
ilçelerinin Meloidae faunalarının benzerlikleri ve ayrıca tespit edilen Ankara ili
Meloidae faunası ile mevcut literatüre göre İç Anadolu Bölgesi illerinin faunalarının
benzerlikleri karşılaştırılmıştır. Ankara ili ilçeleri ile yapılan değerlendirmelerde
Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar
ilçeleri Merkez ilçe olarak alınmıştır. Tez çalışmasında Ankara ilinden tespit edilen
Teratolytta gentilis (Frivaldszky, 1877) türünün, detaylı lokalite bilgileri bilinmediği
için, lokalite bilgileri içeren (koordinat, rakım, hava sıcaklığı, toplanma ayı,
bulunduğu ilçe) değerlendirmelere dâhil edilmemiştir. Örneklerin toplandıkları
yerlere ait lokalite bilgileri, her tür için ayrı ayrı, ArcGIS Pro 2.2. yazılımı ile yapılan
haritalar üzerinde gösterilmiştir (Ekler 1). Faunalar arasındaki benzerlikler BaroniUrbani Buser benzerlik indeksi

(Baroni-Urbani ve Buser, 1976) kullanılarak

değerlendirilmiştir. Bu indeks, hem iki faunada ortak olarak bulunan türleri, hem de
iki faunada da bulunmayan türleri değerlendirmesi ile Sørensen ve Jaccard
indekslerinden daha iyi bir karşılaştırma göstergesi olarak kabul edildiği için tercih
edilmiştir (Çizelge 4.1, Denklem 1). Bu analiz MVSP 3.21 (MultiVariate Statistical
Package 3.21) yazılımı kullanılarak yapılmıştır (Kovac, 2007).
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Çizelge 4.1. Benzerlik indeksi için tanımlanan değerler. Her iki faunada da bulunan
türlerin sayısı “a”, A faunasında bulunup B faunasında bulunmayan türlerin sayısı
için “b”, A faunasında bulunmayıp B faunasında bulunan türlerin sayısı için “c”, iki
faunada da bulunmayan türlerin sayısı için “d” tanımlanmıştır.
B Faunası

A Faunası

Bulunan

Bulunmayan

Bulunan

a

b

Bulunmayan

c

d

Baroni-Urbani Buser indeksi, türlerin her bir fauna çiftinde bulunup bulunmaması ile
hesaplanmaktadır (Denklem 4.1).

𝑆𝐵 =

√𝑎𝑑+𝑎
𝑎+𝑏+𝑐+√𝑎𝑑

Denklem 4.1

𝑆𝐵 : Baroni-Urbani ve Buser benzerlik indeksi

Faunistik veriler ışığında, Ankara ili ilçelerinin tür çeşitlilikleri Brillouin çeşitlilik
indeksi (Brillouin, 1956) (Denklem 4.2) kullanılarak değerlendirilmiştir. Çeşitlilik
hesaplamalarında, ekolojik rastgeleliğin tam olarak sağlanamadığı durumlarda ve
koleksiyon materyalleri üzerindeki çalışmalarda önerilen ve kullanılan Brillouin
çeşitlilik indeksinin, diğer çeşitlilik indekslerine göre bu çalışma için daha uygun
olduğu düşünülmüş ve tercih edilmiştir. Bu değerlendirme Past 3.25 (Hammer,
Harper ve Ryan, 2001) yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

𝐻𝐵 =

ln 𝑁!−∑𝑠𝑖=1 ln 𝑛𝑖 !

Denklem 4.2

𝑁

N: Toplam birey sayısı
𝑛𝑖 : türün i sayısında denk gelen birey sayısı
𝑠: tür sayısı
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Ekolojik değerlendirmeler kapsamında tespit edilen türlere ait toplanan erkek-dişi
birey sayıları, toplanma ayları, toplanma yükseklikleri ve toplandıkları lokalitelerdeki
hava sıcaklıkları ele alınmıştır. Toplanma aylarına, toplanma yüksekliği aralıklarına
(500 m ve altı, 501-700 m, 701-900 m, 901-1100 m, 1101-1300 m, 1301-1500 m)
ve toplandıkları lokalitelerdeki hava sıcaklığı aralıklarına (15,1-17,5°C; 17,6-20,0°C;
20,1-22,5°C; 22,6-25,0°C; 25,1-27,5°C; 27,6-30,0°C; 30,1-32,5°C; 32,6-35.0°C;
35,1-37,5°C) bağlı tür çeşitlilikleri ayrı ayrı Past 3.25 (Hammer ve ark., 2001)
yazılımı kullanılarak Brillouin çeşitlilik indeksi (Denklem 4.2) ile değerlendirilmiştir.

Zoocoğrafik değerlendirmeler kapsamında ise tespit edilen türlerin Palaearktik
Bölge’nin altbölgerindeki yayılışları ve Türkiye’nin coğrafi bölgelerindeki yayılışları
ele alınmıştır. Türlerin Palaearktik Bölge’deki yayılışları mevcut literatürde ülke
sınırlarına göre verildiği için, Palaearktik Bölge ülke sınırlarına göre 9 alt bölgeye
ayrılmıştır. Bu alt bölgeler Güney Avrupa (Arnavutluk, Andorra, Azor Adaları, Bosna
Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Makedonya, Malta, Portekiz, İspanya,
Slovenya, Sırbistan ve Karadağ), Batı Avrupa (Avusturya, Belçika, Fransa,
Almanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre), Kuzey Avrupa (Danimarka,
Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, Büyük Britanya, İzlanda, İrlanda, Letonya,
Litvanya, Norveç, Svalbard, İsveç), Doğu Avrupa (Ermenistan, Azerbaycan,
Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan,
Moldova, Romanya, Rusya, Polonya, Slovakya, Ukrayna), Sibirya (Rusya: Doğu /
Batı Sibirya), Orta Doğu (Arap Emirlikleri, Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt,
Lübnan, Umman, Katar, Kıbrıs, Suudi Arabistan, Mısır (Sina yarımadası), Suriye,
Yemen), Orta Asya (Afganistan, Butan, Çin, Hindistan (Arunaçal Pradeş, Himachal
Pradesh, Keşmir, Sikkim, Uttarakhand), Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Moğolistan,
Nepal, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan), Uzak Doğu Asya (Rusya
(Uzak Doğu), Japonya) ve Kuzey Afrika (Cezayir, Kanarya Adaları, Mısır, Libya,
Fas, Madeira Takımadaları, Tunus)‘dır.
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5. BULGULAR
Bu çalışma kapsamında toplam 30 tür tespit edilmiştir. Bu türler; Cerocoma (s.str.)
dahli Kraatz, 1863, C. (Meloides) longiseta Turco & Bologna, 2011, Alosimus
armeniacus (Faldermann, 1837), A. chalybaeus (Tauscher, 1812), A. luteus
(Waltl, 1838), A. marginicollis (Haag-Rutenberg, 1880), Lydus turcicus Kaszab,
1952, Lytta (s.str.) vesicatoria heydeni Haag-Rutenberg, 1880, Teratolytta
gentilis (Frivaldszky, 1877), T. monticola Bologna, 2006, Hycleus polymorphus
polymorphus (Pallas, 1771), H. scabiosae scabiosae (A. G. Olivier, 1811), H.
zebraeus (Marseul, 1870), Mylabris (Eumylabris) calida (Pallas, 1782), M. (E.)
cincta A. G. Olivier, 1811, M. (E.) crocata (Pallas, 1781), M. (E.) fabricii Sumakov,
1924, M. (Micrabris) geminata Fabricius, 1798, M. (s.str.) olivieri Billberg, 1813,
M. (s.str.) quadripunctata (Linnaeus, 1767), M. (s.str.) variabilis (Pallas, 1782),
Meloe (s.str.) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758, Euzonitis
quadrimaculata (Pallas, 1782), E. sexmaculata (A. G. Olivier, 1789),
Nemognatha chrysomelina (Fabricius, 1775), Stenoria (s.str.) apicalis apicalis
(Latreille, 1804), Zonitis (s.str.) flava Fabricius, 1775, Z. (s.str.) immaculata (A.
G. Olivier, 1789), Stenodera (s.str.) caucasica (Pallas, 1781), S. (Stenoderina)
anatolica (Frivaldszky, 1884) ’dır.

5.1. SİSTEMATİK VE TAKSONOMİK BULGULAR
5.1.1. Meloidae Familyası Altfamilya Tanı Anahtarı
1.

Anten altfamilya genelinde uzun, genellikle filiform, bazı türlerde apikal olarak
daralmış ve flabellat; galea oldukça değişikliğe uğramış ve birçok cinste uzayıp
emme borusu şeklini almış; dişilerde ön tibianın dış mahmuzu küt ve kısa;
tırnakların dorsal parçalarının ventral kenarları iki sıra dişli (Stenodera cinsi bir
sıra dişli); aedeagus yarı-membran şeklinde, kancasız; iç keseye bağlı
endophallic kanca çoğu cinste yok, olan cinslerde de hafifçe sklerotize ve
genellikle iğne şeklinde değil………...……………..………….. Nemognathinae

1’.

Anten altfamilya genelinde kısa (birkaç istisna hariç), genellikle filiform değil,
bazı türlerde çok farklı morfolojilerde; galea değişikliğe uğramamış (Cerocoma
türleri hariç) ve uzamamış; dişilerde ön tibianın dış mahmuzu sivri ve uzun;
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tırnakların dorsal parçalarının ventral kenarları dişsiz (Mylabris cinsinden
Eumylabris altcinsi dışında); aedeagus kuvvetli sklerotize, 2 ya da 1 kancalı;
iç keseye bağlı endophallic kanca tamamında mevcut, son derece sklerotize
ve iğne şeklinde …………………………….…………………………… Meloinae

5.1.2. Altfamilya: MELOINAE Gyllenhal, 1810
5.1.2.1. Meloinae Altfamilyası Cins Tanı Anahtarı
1.

Elitra uzun, abdomeni tamamen örter, bazalde üst üste binmez; metathoraksik
kanatlar genellikle mevcut; metasternum uzun………………….….…………. 2

1’

Elitra kısa, abdomeni tamamen örtmez, bazalde üst üste biner; metathoraksik
kanatlar mevcut değil; metasternum kısa (Meloini)…...………………... Meloe

2.

Anten gözlerin yakınından ve frontal suturun arkasından çıkar, genellikle 11
segmentli, segmentleri erkeklerde orta derecede değişikliğe uğramış ………3

2’.

Anten gözlerden uzakta ve fronto-clypeal suturdan çıkar, 9 segmentli,
segmentleri erkeklerde son derece değişikliğe uğramış (Cerocomini)…………
…………………………………………………………………...…...…..Cerocoma

3.

Anten monoliform veya subfiliform, apikal olarak genişlememiş; arka bacağın
dış tibial mahmuzu apikalde geniş, sivri değil (Lyttini) ….……….………..……4

3’.

Anten claviform, apikal olarak hafifçe genişlemiş; arka bacağın dış tibial
mahmuzu apikalde ince, sivri (Mylabrini)….…..……………….………………...7

4.

Tırnaklar dişli; pronotum beşgen şeklinde değil ………...................................5

4’.

Tırnaklar dişsiz; pronotum beşgen şeklinde ……………………………..……...6

5.

Pronotumun boyu eninden daha kısa; VI – X. anten segmentlerinin eni
boyundan kısa, bazalde simetrik; renk genellikle metalik ……………Alosimus

5’.

Pronotumun boyu eninden daha uzun; VI – X. anten segmentlerinin eni boyu
kadar ya da daha geniş, bazalde asimetrik; renk metalik değil …………..Lydus

6.

Fronsta belirgin küçük turuncu bir leke mevcut; mezotibia düz…………….Lytta

6’.

Fronsta turuncu leke yok; mezotibia oldukça kavisli…………………Teratolytta
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7.

Mezoepisternum nispeten geniş ve anterior kenarında karina ile ayrılmış;
pronotumun ortasında uzunlamasına bir çizgi ve çöküntü mevcut …..Hycleus

7’.

Mezoepisternum geniş değil ve anterior kenarında karina ile ayrılmamış;
pronotumun ortasında uzunlamasına bir çizgi yok, bazı türlerde sığ bir çöküntü
mevcut…………………………………………………….…………….….Mylabris

5.1.2.1.1. Tribüs: Cerocomini Leach, 1815
5.1.2.1.1.1. Cins: Cerocoma Geoffroy, 1762
5.1.2.1.1.1.1. Cerocoma Cinsi Tür Tanı Anahtarı (Dişi)
1.

Baş kısa ve enine, hafif altıgen şeklinde; frontal turuncu leke mevcut değil;
protibianın apikal dış köşesi sivri ……………………………………...…… dahli

1’.

Baş kısa ve enine değil, hafif dörtgen şeklinde; frontal turuncu leke mevcut;
protibianın apikal dış köşesi hafif sivri ……………………………….. longiseta

5.1.2.1.1.1.1.1. Cerocoma (s.str.) dahli Kraatz, 1863
Sinonimler: aeneipes Reitter, 1914; nigriventris Muche, 1963; obscuripes Reitter
1885 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 5.1): Vücut uzunluğu 6,5 - 11 mm; vücut metalik yeşil,
ağız parçaları, anten ve bacaklar sarımsı, vücut setaları beyazımsı sarı renkte,
uzun.
Baş kısa ve enine; yüzeyi çukurcuklu, küçük çöküntüler mevcut; fronsun ortası
turuncu lekesiz; gözler büyük, dışbükey; anten 9 segmentli, kısa, gözlerden uzakta
ve fronto-clypeal suturdan çıkar, pronotumun anterior 1/3’üne kadar uzanır; I.
segment uzun ve kavisli, II. segment kısa, neredeyse küre biçiminde, I. segmentin
1/3’ünden daha kısa, III. segment biraz daha uzun, IV. ve VIII. segmentler ventral
olarak kademeli bir şekilde genişlemiş ve kısa, son segment oval şekilde önceki dört
antenomerden daha kısa, bazalde bir öncekinin apeksinden belirgin bir şekilde dar.
Pronotum oval, lateral kenarlarda paralel, kaideye doğru birden yuvarlaklaşmış,
anteriorde 1/3’lük alandan itibaren yavaş bir şekilde yuvarlaklaşmış; anterior 1/3’lük
alandan posteriora doğru uzunlamasına derin yarık şeklinde süturlu; yüzeyi sık
48

çukurcuklu, çukurcukların bazıları kaynaşmış; bazal kenarı hafifçe dalgalı ve bir sıra
şeklinde setalı. Scutellum küçük, metalik, posteriorü yuvarlaklaşmış. Elitra uzun,
abdomeni tamamen kapatır; yüzeyi çukurcuklu ve kırışıklıklı, çukurcukluklar
birbiriyle kaynaşmış; setalar anterior 1/3’lük alanda dik, geri kalan alanda yatık
pozisyonda. Protibianın apikal dış açısı haç biçiminde ve sivri; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı düz.

Şekil 5.1. Cerocoma (s.str.) dahli Kraatz, 1863 Habitus (♀).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 1): Toplam 2 birey, 2♀♀.
Ankara (Sincan), 39°44'17.54"K / 32°20'50.42"D, 785m, 2♀♀, 16.6°C, 13.V.2018,
Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Adana, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Niğde,
Osmaniye, Şanlıurfa (Kaszab, 1968); Çorum, Erzurum, Gümüşhane (Bologna,
1979); Adana, Adıyaman, Ağrı, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kars,
Mersin, Niğde, Tokat (Özbek ve Szaloki, 1998); Ankara, Aksaray, Erzurum,
Gümüşhane, Niğde, Sivas (Urlu, 2006); İzmir (Bulut, 2010); Adana, Antalya,
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Amasya, Ankara, Bayburt, Batman - Siirt arası, Bursa, Erzincan, Gümüşhane, İzmir,
Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Konya, Kayseri - Niğde arası, Malatya, Mardin,
Mersin, Nevşehir (Turco ve Bologna, 2011); Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan,
İran, İsrail, Lübnan, Romanya, Suriye, Türkiye, Ürdün, Yunanistan, "Kafkaslar"
(Bologna, 2008; Turco ve Bologna, 2011).

5.1.2.1.1.1.1.2. Cerocoma (Meloides) longiseta Turco & Bologna, 2011
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 5.2): Vücut uzunluğu 8.2 – 14.1 mm; baş, thoraks ve
vücudun ventrali metalik koyu yeşil, elitra metalik yeşil, anten, ağız parçaları ve
bacaklar kahverengimsi; vücut setaları altın sarı renginde ve sık, baş, pronotum ve
vücudun ventralinde uzun, elitrada kısa.
Baş yarı dörtgen şekilde; yüzeyi çukurcuklu; fronsun ortası uzunlamasına turuncu
lekeli; gözler büyük, dış bükey; anten 9 segmentli, kısa, gözlerden uzakta ve frontoclypeal suturdan çıkar, pronotumun anterior kenarına kadar uzanır; I. segment
kısmen siyah, uzun ve kavisli, II. segment kısa, I. segmentin 1/3’ünden daha kısa,
III. segment II. segmentin iki katı uzunluğunda, IV. – VIII. segmentler kademeli
şekilde uzamış ve genişlemiş, son anten segmenti çok fazla genişlemiş, oval
şekilde, önceki dört antenomerden daha kısa, bazalde bir öncekinin apeksinden
belirgin bir şekilde dar.
Pronotum köşeleri yuvarlaklaşmış kare şeklinde, en-boy oranı neredeyse eşit,
medialde en geniş; anteriorden posteriora doğru uzunlamasına derin yarık şeklinde
süturlu; yüzeyi sık çukurcuklu, çukurcukların bazıları kaynaşmış; bazal kenarı
hafifçe dalgalı ve bir sıra şeklinde setalı. Scutellum küçük, posteriorda
yuvarlaklaşmış. Elitra kısa, abdomeni tamamen kapatmaz; yüzeyi çukurcuklu ve
kırışıklıklı, çukurcuklar birbiriyle kaynaşmış; setalar anterior 1/5’lük alanda dik, geri
kalan alanda yatık pozisyonda. Protibianın apikal dış açısı hafif sivri; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı düz.
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Şekil 5.2. Cerocoma (Meloides) longiseta Turco & Bologna, 2011 Habitus (♀).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 2): Toplam 4 birey, 4♀♀.
Ankara (Evren), 39°5'6.54"K / 33°40'58.56"D, 930m, 1♀, 22°C, 18.V.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Akyurt), 40°3'50.46"K / 32°59'50.52"D, 966m, 1♀, 26°C,
30.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°28'6.77''K / 32°40'07.52''D,
1272.26m, 1♀, 19.0°C, 12.VI.2018, Leg.

M.A.

Demir; Ankara

(Kazan),

40°08'06.72''K / 32°35'53.30''D, 902.5m, 1♀, 31.2°C, 27.VI.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Çanakkale, Edirne,
Isparta, Kırklareli, Kırşehir-Nevşehir arası, Konya, Osmaniye (Turco ve Bologna,
2011).
Dünya’da Yayılışı: Bulgaristan, Türkiye (Turco ve Bologna, 2011).

51

5.1.2.1.2. Tribüs: Lyttini Solier, 1851
5.1.2.1.2.1. Cins: Alosimus Mulsant, 1857
5.1.2.1.2.1.1. Alosimus Cinsi Tür Tanı Anahtarı
1.

Fronsta kırmızı bir leke mevcut; erkeklerde orta tarsinin I. segmenti II.
segmentten kısa (Şekil 5.6.B)………………............................... marginicollis

1’.

Fronsta kırmızı bir leke yok; erkeklerde orta tarsinin I. segmenti II. segmente
eşit veya daha uzun ....................................................................................... 2

2.

Protibianın apikalinde bir adet mahmuz mevcut; erkeklerde orta tarsinin I.
segmenti

II.

segmentin

uzunluğuna

neredeyse

eşit

(Şekil

5.5.B)…

………...…….…..………………………………………………………….….luteus
2’.

Protibianın apikalinde iki adet mahmuz mevcut; erkeklerde orta tarsinin I.
segmenti II. segmentten daha uzun …………………………………….……... 3

3.

Erkeklerde orta tarsinin I. segmenti ince, II. segmentten çok uzun (Şekil 5.3.B);
vücut metalik yeşil veya mavi-yeşil renklerde……………..…..…… armeniacus

3’.

Erkeklerde orta tarsinin I. segmenti kalın (ventral yönde kalınlaşmış), II.
segmentten biraz uzun (Şekil 5.4.B); vücut siyah-mavi veya siyah-yeşil
renklerde ……………………………………………………………...chalybaeus

5.1.2.1.2.1.1.1. Alosimus armeniacus (Faldermann, 1837)
Sinonimler: Alosimus babadjanidesi Kaszab, 1951; Lydus cupratus Abeille de
Perrin, 1880; Lydus depilis Abeille de Perrin, 1880; -elegantulus Mulsant & Rey,
1858 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.3.A): Vücut uzunluğu 8,2-14,5 mm aralığında;
vücut dorsalde metalik yeşil ya da mavi-yeşil, ventralde metalik yeşil-turuncu
renklerinde; setalar kısa ve seyrek, baş ve pronotum üzerindekiler siyah ve biraz
daha uzun, elitra ve bacakların üzerindekiler sarımsı-gri ve siyah karışımı.
Baş kısa, enine; post-ocular alanın lateral kenarları gözlerle aynı hizada değil, daha
geniş; yüzeyi sık çukurcuklu, çukurcuklar birbiriyle kaynaşmış; fronsun ortası
çöküntülü, kırmızı lekesiz; verteks yan yana iki küçük basıklıklı; gözlerin arası
medialden posteriora ince çizgisel çöküntülü; anten 11 segmentli, uzun, pronotumun
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bazalini geçer, segmentleri apikale doğru hafifçe genişlemiş; I. segment apikalde
asimetrik olarak genişlemiş, II segment çok kısa, medial ile bazal arasında oldukça
dar, III. segment çok uzun, IV. segmentin neredeyse 1.5 katı, V-X. segmentler şekil
ve büyüklük bakımından benzer; son segment uzun, apikali asimetrik sivri.
Pronotum belirgin bir şekilde uzunluğundan geniş, medialde en geniş; yüzeyi sık ve
iri çukurcuklu, çukurcukların bazıları kaynaşmış; medio-anterior büyük belirgin
basıklıklı, kaideye doğru “/\” şeklinde küçük bir çukur mevcut. Scutellum küçük,
posteriorda küt. Elitra uzun, anterior 1/3’lük alandan posteriora doğru genişlemiş;
yüzeyi buruşukluklu, humeral çizgiler belirgin. İki tibial mahmuzlu; metatibial
mahmuzun dış tarafta olanı konik şekilde kaidede dar, apikalde geniş; orta tarsinin
I. segmenti ince ve belirgin bir şekilde II. segmentten daha uzun (Şekil 5.3.B);
tırnaklar dişli.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.3.C-J) Gonoforceps ventral görünümde
medialde kaynaşmış, ortadaki açıklığın genişliği bir paramer genişliğinden daha dar
(Şekil 5.3.C-D); lateral görünümde proksimalde oldukça kemerli, apikali hafif kavisli
(Şekil 5.3.E-F); aedeagusun distal kancası apekste, proksimal kancadan şekil ve
büyüklük bakımından farklı, distal kanca nispeten düz, proksimal kanca aşağı
yönelmiş ve distal kancadan belirgin bir şekilde küçük, aralarındaki mesafe nispeten
uzak, endophallic kanca ince ve düz bir şekilde uzamış (Şekil 5.3.G-H); spiculum
gastralenin apodemleri nispeten kısa (Şekil 5.3.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 9,5-13,5 mm aralığında; orta tarsinin ilk segmenti II.
segmentten biraz daha uzun; VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada düz.
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Şekil 5.3. Alosimus armeniacus (Faldermann, 1837) A. Habitus (♂), B. Orta tarsinin
ilk segmenti, I-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol ve tarla kenarı, özellikle Brassicaceae
(Brassica sp., Sisymbrium sp.) ve ayrıca Asteraceae (Carduus sp., Chrysanthemum
sp.), Lamiaceae (Lamium sp.) ve Poaceae familyalarının yoğun olduğu, otsu
vejetasyondan atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 3): Toplam: 108 birey, 62♂♂, 46♀♀.
Ankara (Sincan), 39°44'17.54"K / 32°20'50.42"D, 785m, 22♂♂, 5♀♀, 16.6°C,
13.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Sincan), 39°45'28.18"K / 32°19'13.55"D,
830m, 1♀, 16.8°C, 13.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Ayaş), 40°4'41.94"K /
32°23'13.38"D, 1100m, 6♂♂, 7♀♀, 21°C, 16.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Ayaş), 39°54'11.22"K / 32°21'44.04"D, 860m, 1♂, 33°C, 23.V.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Akyurt), 40°3'50.46"K / 32°59'50.52"D, 966m, 4♂♂, 5♀♀, 26°C,
30.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kalecik), 40°9'58.68"K / 33°19'14.28"D,
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1085m, 2♂♂, 1♀, 23°C, 30.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Etimesgut),
39°52'21.6''K / 32°43'46.93'D, 1140m, 4♂♂, 1♀, 27°C, 2.VI.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Çubuk), 40°11'06.56''K / 32°50'19.27''D, 1187m, 3♂♂, 4♀♀, 30°C,
11.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°14'31.70''K / 32°43'08.45''D,
1186m, 1♂, 33°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°36'38.57''K /
32°58'38.98''D, 1055.94m, 1♂, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Ayaş),

40°02'16.3800"K / 32°14'59.3400"D, 740,5m, 8♂♂, 3♀♀, 17.4°C,

22.IV.2019, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°36'29.400"K / 32°58'43.560"D,
1011m, 4♂♂, 4♀♀, 27.4°C, 23.V.2019, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°32'38.1600"K / 33°00'39.9000"D, 1160m, 1♂, 3♀♀, 24.1°C, 23.V.2019, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Çubuk), 40°17'9.20"K / 32°59'16.20"D, 1202.6m, 1♀, 22.5°C,
25.V.2019, Leg. M.A. Demir; Ankara (Elmadağ), 39°52'24.00"K / 33°15'56.20"D,
937.7m, 5♂♂, 11♀♀, 27.6°C, 26.V.2019, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Siirt (Kaszab, 1968); Ankara, Bolu, Erzurum, Samsun, Sinop,
Yozgat (Bologna, 1979); Ağrı, Ankara, Ardahan, Bayburt, Diyarbakır, Erzurum,
Gümüşhane, Kars, Niğde, Tokat (Özbek ve Szaloki, 1998); Ankara, Bolu, Denizli,
Erzincan, Gümüşhane, Kastamonu, Mersin, Sivas, Yozgat (Urlu, 2006).
Dünya’da Yayılışı: Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak, İran, Romanya,
Suriye, Türkiye, Ürdün (Bologna, 2008).

5.1.2.1.2.1.1.2. Alosimus chalybaeus (Tauscher, 1812)
Sinonimler: Lytta dichrous Fischer von Waldheim, 1824; Lydus obscurus
Escherich, 1896 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.4.A.): Vücut uzunluğu 7,2-14 mm aralığında;
vücut siyah-mavi, siyah-yeşil renkli, metalik; setalar kısa ve seyrek, baş ve pronotum
üzerindekiler siyah, elitra ve bacakların üzerindekiler sarımsı-gri ve siyah karışımı.
Baş kısa, enine; post-ocular alanın lateral kenarları gözlerle aynı hizada değil, daha
geniş; yüzeyi seyrek çukurcuklu, çukurcuklar birbiriyle kaynaşmamış; fronsun ortası
“V” şeklinde zor görünen küçük çöküklü, kırmızı lekesiz; verteks geniş “U” şeklinde
hafif basıklıklı; gözlerin arası medialden posteriora doğru ince çizgisel çöküntülü;
anten 11 segmentli, uzun, pronotumun bazalini geçer, segmentleri apikale doğru
hafifçe genişlemiş; I. segment tıknaz yapıda, II. segment kısa, küresel, III-VI.
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segmentler uzun ve apikalde geniş, III. segment VI. segmentten çok az uzun; VII–
X. segmentler kademeli olarak kısalmış ve silindirikleşmiş; son segment uzun,
apikali asimetrik sivri.
Pronotum belirgin bir şekilde uzunluğundan geniş, medialde en geniş; yüzeyi sık ve
iri çukurcuklu, çukurcukların bazıları kaynaşmış; medio-anterior büyük belirgin
basıklıklı, kaideye doğru “/\” şeklinde küçük bir çukur. Scutellum küçük, posteriorda
küt.

Elitra uzun, anterior ¼’lük alandan posteriora doğru genişlemiş; yüzeyi

buruşukluklu, apekse kadar uzanan boyuna kırışıklıklı. İki tibial mahmuzlu,
metatibial mahmuzun dış tarafta olanı konik şekilde kaidede dar, apikalde geniş;
orta tarsinin I. segmenti ventral yönde kalınlaşmış ve II. segmentten biraz uzun
(Şekil 5.4.B); tırnaklar dişli.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.4.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medialde kaynaşmış, ortadaki açıklığın genişliği bir paramer genişliğinde (Şekil
5.4.C-D); lateral görünümde nispeten dar ve silindirik, medialde kemerli yapıda,
apikali hafif kavisli (Şekil 5.4.E-F); aedeagusun distal kancası apekste, proksimal
olandan şekil ve büyüklük bakımından farklı, distal kanca nispeten düz, proksimal
kanca aşağı yönelmiş ve distal kancadan belirgin bir şekilde büyük, aralarındaki
mesafe uzak, endophallic kanca ince ve hafif kavisli bir şekilde uzamış (Şekil 5.4.GH); spiculum gastrale apekste belirgin olmayan “V” şeklinde çentikli, apodemleri
nispeten kısa (Şekil 5.4.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 6,5-14,5 mm aralığında; orta tarsinin I. segmenti
kalınlaşmamış; VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada düz.
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Şekil 5.4. Alosimus chalybaeus (Tauscher, 1812) A. Habitus (♂), B. Orta tarsinin ilk
segmenti, C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı özellikle
Brassicaceae (Brassica sp., Cardaria sp.) ve ayrıca Asteraceae (Carduus sp.,
Chrysanthemum sp.), Lamiaceae (Lamium sp.), Cruciferae (Dscurainia sp.) ve
Poaceae familyalarının yoğun olduğu, otsu vejetasyondan atrapla ve doğrudan bitki
üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 4): Toplam: 131 birey, 72 ♂♂, 59♀♀.
Ankara (Sincan), 39°44'17.54"K / 32°20'50.42"D, 785m, 5♂♂, 16.6°C, 13.V.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Sincan), 39°45'28.18"K / 32°19'13.55"D, 830m, 3♂♂,
5♀♀, 16.8°C, 13.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı), 39°50'20.89"K /
32°11'29.50"D, 910.8m, 3♂♂, 2♀♀, 18°C, 13.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Ayaş), 40°4'41.94"K / 32°23'13.38"D, 1100m, 3♂♂, 2♀♀, 21°C, 16.V.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Şereflikoçhisar), 39°10'56.70"K / 33°14'4.86"D, 1004m, 1♂,
28.3°C, 18.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Beypazarı), 40°3'33.22"K /
32°10'23.67"D, 586m, 1♂, 1♀, 30°C, 19.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Ayaş),
39°56'19.98"K / 32°24'9.60"D, 987m, 1♂, 32°C, 23.V.2018, Leg. M.A. Demir;
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Ankara (Ayaş), 39°54'11.22"K / 32°21'44.04"D, 860m, 7♂♂, 9♀♀, 33°C, 23.V.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Etimesgut), 39°52'21.6''K / 32°43'46.93'D, 1140m, 1♂,
1♀, 27°C, 2.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Çubuk), 40°11'06.56''K /
32°50'19.27''D, 1187m, 3♂♂, 4♀♀, 30°C, 11.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Haymana), 39°32'44.14''K / 32°38'59.89''D, 1170m, 1♂, 4♀♀, 22.0°C, 12.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°14'31.70''K / 32°43'08.45''D, 1186m, 1♂,
33°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°12'38.92''K /
32°33'21.57''D, 1323m, 5♂♂, 5♀♀, 25°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Nallıhan), 40°06'37.80''K / 31°36'54.84''D, 533.75m, 5♂♂, 2♀♀, 32°C, 25.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°06'06.874"K / 31°34'38.927"D, 560m, 2♂♂,
21.8°C, 7.V.2019, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°06'25.447"K /
31°32'31.194"D, 588m, 1♂, 21.7°C, 7.V.2019, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°40'43.980"K / 32°59'48.540"D, 1046m, 1♂, 2♀♀, 22.5°C, 23.V.2019, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Balâ), 39°38'29.940"K / 32°57'30.900"D, 1101m, 25♂♂, 20♀♀,
24.2°C,

23.V.2019,

Leg.

M.A.

Demir;

Ankara

(Balâ),

39°36'29.400"K

/

32°58'43.560"D, 1011m, 2♂♂, 27.4°C, 23.V.2019, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°32'38.160"K / 33°00'39.900"D, 1160m, 1♂, 1♀, 24.1°C, 23.V.2019, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Çamlıdere), 40°26'4.10"K / 32°24'9.40"D, 1033.2m, 1♀, 20°C,
24.V.2019, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Konya (Bodemeyer, 1900); Edirne (Kaszab, 1959); Diyarbakır,
Elazığ, İzmir, Kayseri, Muğla, Şanlıurfa (Kaszab, 1968); Afyon, İzmir, Manisa
(Bologna, 1979); Uşak (Giray, 1985); Adana, Antalya, Erzurum, Manisa, Niğde
(Özbek ve Szaloki, 1998); Aksaray, Ankara, Antalya, Isparta, Karaman, Mersin,
Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas (Urlu, 2006); Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak, İran, Kazakistan,
Makedonya, Romanya, Rusya (Orta ve Güney Avrupa Bölgeleri), Sırbistan ve
Karadağ, Suriye, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.2.1.2.1.1.3. Alosimus luteus (Waltl, 1838)
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.5.A): Vücut uzunluğu 14 mm; vücut elitra ve
pronotum dışında siyah, pronotum ve elitra kahverengimsi; setalar siyah, dorsalde
kısa ve seyrek, ventralde biraz daha yoğun ve biraz daha uzun.
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Baş kısa, enine; post-ocular alanın lateral kenarları gözlerle aynı hizada; yüzeyi
seyrek çukurcuklu, çukurcuklar birbiriyle kaynaşmamış; frons kırmızı lekesiz;
verteks yarık şeklinde süturlu; anten 11 segmentli, nispeten kısa, geniş; I. segment
uzun, bazalden sonra genişlemiş; II. segment kısa, apikalde geniş; III. segment
uzun, II. segmentin iki katından daha uzun; IV. – XI. segmentler kademeli olarak
kısalmış ve genişlemiş; XI. segment neredeyse küresel, apikalde sivri değil.
Pronotum belirgin bir şekilde uzunluğundan geniş, medialde en geniş; yüzeyi sık
çukurcuklu; medio-anterior büyük belirgin basıklıklı, kaideye doğru “/\” şeklinde
küçük bir çukurlu. Scutellum küçük, posteriorda küt. Elitra uzun, lateral kenarları
bazalden medio-posteriora kademeli genişleyen apekse daralan biçimde; yüzeyi
çukurcuklu, apekse kadar uzanan boyuna kırışıklıklı. Protibia tek mahmuzlu;
metatibial mahmuzun dış tarafta olanı konik şekilde kaidede dar, apikalde geniş;
orta tarsusun I. segmenti ventral yönde kalınlaşmış, kaidede belirgin bir çukur
şeklinde oyuklu, II. segment ile neredeyse eşit uzunlukta (Şekil 5.5.B); tırnaklar dişli.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.5.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış, ortadaki açıklığın genişliği ortada nerdeyse bir
paramer genişliğinde (Şekil 5.5.C-D); lateral görümümde distalde ve proksimalde
hafifçe kemerli yapıda, apikali hafif kavisli (Şekil 5.5.E-F); aedeagusun distal
kancası apekste, proksimal kanca ile şekil ve büyüklük bakımından benzer,
aralarındaki mesafe yakın, proximal kanca üzerinde küçük belirgin bir çıkıntı
mevcut, endophallic kanca kısa ve aşağı yönde kavisli; (Şekil 5.5.G-H), spiculum
gastrale apekste “V” şeklinde çentikli, apodemleri nispeten uzun (Şekil 5.4.I-J).
Dişi: Orta tarsinin I. segmenti kalınlaşmamış; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
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Şekil 5.5. Alosimus luteus (Waltl, 1838) A. Habitus (♂), B. Orta tarsinin ilk segmenti,
C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D. Tegmen (Ventral),
E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum gastrale (Ventral).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait tek örnek, yol ve tarla kenarı, özellikle
Papaveraceae ve Asteraceae familyalarının yoğun olduğu, otsu vejetasyondan
atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 5): Toplam, 1♂
Ankara (Polatlı ), 39°38'32.35"K / 32°1'51.22"D, 775m, 1♂, 18°C, 13.V.2018, Leg.
M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Diyarbakır, Siirt (Kaszab, 1968); Diyarbakır (Bologna, 1979);
Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli, Şanlıurfa (Özbek ve Szaloki, 1998).
Dünya’da Yayılışı: İran, Irak, İsrail, Suriye, Türkiye, Ürdün (Bologna, 2008).

5.1.2.1.2.1.1.4. Alosimus marginicollis (Haag-Rutenberg, 1880)
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.6.A): Vücut uzunluğu 12,5-15,2 mm; vücut
dorsalden metalik yeşil renkte, ventralde biraz daha koyu renkte; dorsaldeki setalar
kısa ve seyrek, ventraldekiler daha uzun ve sık, setalar sarımsı-beyaz renkte,
pronotumdaki limon sarısı renkli bölgelerde siyah.
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Baş kısa, enine post-ocular alanın lateral kenarları gözlerle aynı hizada değil, daha
geniş; yüzeyi seyrek, derin ve düzensiz çukurcuklu, çukurcuklar birbiriyle
kaynaşmamış; fronsun ortası kırmızı lekeli; anten 11 segmentli, uzun, pronotumun
bazaline ulaşır, ilk segmenti metalik yeşil renkte; I. segment uzun, II. segmentin
uzunluğunun 2 katından daha uzun; II. segment apikalde geniş; III. segment uzun;
IV. segmentten biraz daha uzun; V-X. segmentler benzer şekil ve uzunlukta; son
segment uzun ve apikali sivri.
Pronotum belirgin bir şekilde uzunluğundan geniş, medialde en geniş; yüzeyi seyrek
çukurcuklu; kenarları tamamen kaplayan ve ventrale uzanan iki büyük limon sarısı
- kahverengi yuvarlak leke; kaideden anteriore belirgin bir sutur, medio-anteriorde
büyük belirgin bir basıklık ve kaideye doğru “/\” şeklinde küçük bir çukurcuk mevcut.
Scutellum küçük, posteriorda küt.

Elitra uzun, kenarları mediale kadar biraz

genişleyip apekste daralmış; yüzeyi buruşukluklu, apekse kadar uzanan boyuna
kırışıklıklı. İki tibial mahmuzlu, metatibial mahmuzun dış tarafta olanı konik şekilde
kaidede dar, apikalde geniş; orta tarsusun I. segmenti kısa, II. segmentin yarısından
biraz daha uzun, ventralde oyuk, dorsalde şişkin ve yuvarlak görünümde (Şekil
5.6.B-C); tırnaklar dişli.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.6.D-K): Gonoforceps ventral görünümde
medialde kaynaşmış, ortadaki açıklığın genişliği bir paramer genişliğinden daha dar
(Şekil 5.6.D-E); lateral görümümde proksimalde hafif kemerli, distalde çok kuvvetli
bir şekilde kavisli (Şekil 5.6.F-G); aedeagusun distal kancası apekste, proksimal
olandan şekil ve büyüklük bakımından farklı, proksimal kanca daha uzun,
aralarındaki mesafe oldukça uzak, endophallic kanca kısa ve aşağı yönde kavisli
(Şekil 5.6.H-I); spiculum gastrale apekste derin “V” şeklinde çentikli, apodemleri
nispeten kısa (Şekil 5.6.J-K).
Dişi: Vücut uzunluğu 12,5-15 mm; orta tarsusun I. segmenti uzun, kaidede dar,
apikalde geniş, II. segmentin neredeyse 1,5 katı kadar; VIII. abdominal sternitin
posterior kenarı ortada düz.
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Şekil 5.6. Alosimus marginicollis (Haag-Rutenberg, 1880) A. Habitus (♂), B. ve C.
orta tarsinin ilk segmenti (B. dorsal, C. lateral), D-K. Erkek üreme organı yapılarının
fotoğrafları ve çizimleri (D-E. Tegmen (Ventral), F-G. Tegmen (Lateral), H-I.
Aedeagus (Lateral), J-K. Spiculum gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol kenarı, özellikle Brassicaceae
(Brassica sp.) ve ayrıca Asteraceae (Carduus sp., Chrysanthemum sp.), Lamiaceae
(Lamium sp.), Cruciferae (Dscurainia sp.), Poaceae ve Resedaceae (Reseda sp.)
familyalarının yoğun olduğu, otsu vejetasyondan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 6): Toplam 12 birey, 6 ♂♂, 6 ♀♀.
Ankara (Sincan), 39°45'28.18"K / 32°19'13.55"D, 830m, 2♂♂, 2♀♀, 16.8°C,
13.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°32'38.160"K / 33°00'39.900"D,
1160m, 4♂♂, 4♀♀, 24.1°C, 23.V.2019, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Türkiye (Borchmann, 1917; Kaszab, 1951a); Amasya, Ankara,
Malatya (Mařan, 1942b); Ankara, Kütahya, Nevşehir, Tokat (Özbek ve Szaloki,
1998); Aksaray (Urlu, 2006); Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Türkiye’ye endemik (Bologna, 2008).
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5.1.2.1.2.2. Cins: Lydus Dejean, 1821
5.1.2.1.2.2.1. Lydus turcicus Kaszab, 1952
Sinonimler: Lydus turcicus rufus Kaszab, 1952; Lydus turcicus vasvarii Kaszab,
1952 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.7.A): Vücut uzunluğu 13,5-18,9 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah; elitra kahverengimsi, üzeri siyah benekli; vücut setaları
siyah ve gri, dorsalde kısa ve seyrek, ventralde biraz daha yoğun ve biraz daha
uzun.
Baş kısa, post-ocular alan gözlerin boyuna çapından biraz daha uzun; yüzeyi sık
çukurcuklu, çukurcuklar birbiriyle kaynaşmamış; frons kırmızı lekesiz; verteks kısa
yarık şeklinde belirgin olmayan süturlu; antenler nispeten uzun, pronotumun
bazaline ulaşır; I. segment uzun, kavisli; II. segment kısa, I. segmentin neredeyse
üçte biri kadar; III. segment uzun, II. segmentin iki katından daha uzun, apikalde
hafif genişlemiş; IV. segment kısa, apikalde hafif genişlemiş; V. – VII. segmentler
kademeli olarak kısalmış ve apikalde genişlemiş; VIII. - X. segmentler kısa ve geniş,
neredeyse küresel; XI. segment X. segmentin 1.5 katından biraz daha uzun,
apikalde hafif sivri.
Pronotum uzunlamasına, ince, medialin biraz gerisinde en geniş; yüzeyi sık
çukurcuklu; medio-anteriorde ince uzunlamasına sütur ve medialde belirgin
olmayan geniş basıklık mevcut. Scutellum çok küçük, üçgen biçiminde. Elitra uzun,
abdomeni tamamen kapatır; lateral kenarları bazalden distale kademeli genişleyen
distalden apikale daralan biçimde; desenlenmesi medialin hemen önünde elitral
sütura yakın oval bir benek ve medialin hemen arkasında daha büyük bir leke ile;
yüzeyi hafif buruşukluklu ve apikale kadar uzanan boyuna kırışıklıklı. Tibia kaidede
çok dar, apikalde genişlemiş; tırnaklar dişli.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.7.B-I): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış, ortadaki açıklığın genişliği bir paramer genişliği
kadar (Şekil 5.7.B-C), lateral görümümde gonoforceps proksimalde şiddetli bir
şekilde kemerli, phallobase oldukça dar (Şekil (5.7.D-E); aedeagusun distal kancası
apekste, proksimal olandan şekil ve büyüklük bakımından farklı, proksimal kanca
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distal kancanın hemen altında, neredeyse 2 katı uzunluğunda ve aşağı yönde
kavisli, endophallic kanca uzun ve aşağı yönde oldukça kavisli (Şekil 5.7.F-G);
spiculum gastrale apekste derin “V” şeklinde çentikli, apodemleri oldukça geniş
(Şekil 5.7.H-I).
Dişi: Vücut uzunluğu 14,5-17 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.

Şekil 5.7. Lydus turcicus Kaszab, 1952 A. Habitus (♂), B-I. Erkek üreme organı
yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (B-C. Tegmen (Ventral), D-E. Tegmen (Lateral),
F-G. Aedeagus (Lateral), H-I. Spiculum gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol ve tarla kenarı otsu vejetasyondan
atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 7): Toplam 19 birey, 15♂♂, 4♀♀.
Ankara (Haymana), 39°12'38.92''K / 32°33'21.57''D, 1323m, 12♂♂, 4♀♀, 25°C,
12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°31'48.8''K / 33°06'55.2''D, 1285m,
3♂♂, 25.5°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir.
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Türkiye’de Yayılışı: Eskişehir, Konya, Malatya (Kaszab, 1952); Bolu Dağları
(Kaszab, 1959); Balıkesir, Elazığ, Isparta, Kocaeli, Konya, Manisa (Bologna, 1979);
Adana, Ankara, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane (Özbek ve Szaloki, 1998).
Dünya’da Yayılışı: İran, Suriye, Türkiye (Bologna, 2008).

5.1.2.1.2.3. Cins: Lytta Fabricius, 1775
5.1.2.1.2.3.1. Lytta (s.str.) vesicatoria heydeni Haag-Rutenberg, 1880
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 5.8): Vücut uzunluğu 17 mm; anten ve elitra dışında
yeşil-menekşe renginde ve metalik, anten III. segmentten sonra siyah, elitra
turuncu-açık kahverengi; vücut setaları sarımsı-gri, dorsalde kısa ve seyrek,
ventralde daha uzun ve sık.
Baş üçgen biçiminde; post-ocular alan çok geniş ve konveks, lateral kenarları gözler
ile aynı hizada değil, daha geniş; yüzeyi seyrek çukurcuklu, çukurcuklar birbiriyle
kaynaşmamış; gözler küçük, hafifçe çıkıntılı; frons yüzeyi eliptik çöküntülü,
ortasında belirgin sarımsı-turuncu renkli leke mevcut; fronstan kaideye kadar
uzanan belirgin sütur; clypeus dış bükey; antenler uzun, elitranın anterioruna kadar
uzanır; 11 segmentli; ilk iki segmenti metalik menekşe renginde, geri kalan
segmentler siyah ve mat; I. segment uzun ve asimetrik genişlemiş, II. segment çok
kısa, bazalde dar apikalde disk şeklinde geniş; III – X. segmentler uzun, bazalde
dar, apikalde geniş; XI. segment X. segmentin 1,5 katı uzunluğunda ve apikalde
sivri.
Pronotum beşgen şekilde; anterior 1/3 lük alanda en geniş, uzunluğunun 1,5 katı;
yüzeyi çukurcuklu, çukurcuklar lateralde daha güçlü, medialde daha seyrek;
medialde uzunlamasına çizgisel ve anterior 1/3 lük alanda enine çöküntülü;
merkezden kaideye doğru uzanan çizginin her iki yanı tümsek, bu tümseklerin arası
kaideye yakın bir yerde oldukça çökük. Scutellum geniş üçgenimsi. Elitra uzun, son
iki abdominal segmenti kapatmaz; bir medial ve bir humeral çizgi ile içe doğru bükük;
yüzeyinde üç tane uzunlamasına kırışıklık mevcut. Tibial mahmuzlar çok uzun,
protibial mahmuzlar güçlü, bazalde geniş olup apikalde sivri; tarsal segmentlerin
ventrali yoğun, yastıkçık biçimde setalı; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı medialde düz, çok hafif çentikli.
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Şekil 5.8. Lytta (s.str.) vesicatoria heydeni Haag-Rutenberg, 1880 Habitus (♀).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu alttüre ait tek birey, dere kenarı otsu
vejetasyondan Peganum sp. (Zygophyllaceae) bitkisinin çiçeği üzerinden aspiratör
ile alınmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 8): Toplam: 1 birey, 1♀
Ankara (Beypazarı), 40°11'27.72"K / 31°54'51.36"D, 748m, 1♀, 24°C, 19.V.2018,
Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Türkiye (Borchmann, 1917); Tokat (Özbek ve Szaloki, 1998);
Ankara, Manisa (Urlu, 2006); Ankara (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Türkiye’ye endemik (Bologna, 2008).
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5.1.2.1.2.4. Cins: Teratolytta Semenov, 1894
5.1.2.1.2.4.1. Teratolytta Cinsi Tür Tanı Anahtarı (Dişi)
1.

Femurun apeksi ve tibianın bazali kırmızı-turuncu; pronotum medialde en
geniş …………………..…..................………………………….……..…gentilis

1’.

Femurun apeksi ve tibianın bazali siyah; pronotum anterior 1/3’te en geniş
……………….………………………………………………..…....……monticola

5.1.2.1.2.4.1.1. Teratolytta gentilis (Frivaldszky, 1877)
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 5.9): Vücut uzunluğu 16 mm; baş, pronotum ve elitra
metalik yeşil, bacaklar ve ağız parçaları sarı-kahverengi, anten siyah, vücudun
ventrali kırmızımsı-koyu bakırımsı, setalar beyazımsı ve siyah karışık, dorsalde
kısa, ventralde uzun.
Baş kısa, üçgen biçiminde, post-ocular alan gözlerin boyuna çapından daha uzun,
belirgin bir şekilde genişlemiş, dış bükey; yüzeyi sık ve belirgin çukurcuklu, vertekste
seyrek, gözlerin arasında ortada belirgin basıklıklı; clypeus oval; labrum anteriorda
çentikli; anten 11 segmetli, uzun, pronotum bazalini geçer, I. segment metalik morbakırımsı renkli, uzun, çok uzun dik setalı, apikalde geniş, II. segment çok kısa, III.
ve V. segmentler benzer şekilde ve uzunlukta, VI. - X. segmentler hafif silindirik,
benzer uzunlukta XI. segment biraz daha uzun, apikali sivri.
Pronotum beşgen şeklinde, kenarları belirgin bir şekilde açısal, medialde en geniş,
yüzeyi derin çukurcuklu, antero-medialde az belirgin küçük ve kaidede enine geniş
basıklıklı, bazal kenarında hafifçe dalgalı ve bir sıra şeklinde setalı. Scutellum geniş,
posterioru

küt.

Elitra

uzun,

abdomeni tamamen

örter; humeral

köşeler

yuvarlaklaşmış ve hafifçe dış bükey; yüzeyi buruşukluklu; setalar elitranın
tamamında dik; thoraksik sternitler çok yoğun saçak şeklinde beyaz setalı, koyu
bakır renginde. Coxa uzun, koyu bakır renginde; femurun apeksi ve tibianın bazali
kırmızı-turuncu; mezotibia belirgin bir şekilde kavisli; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı düz
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Şekil 5.9. Teratolytta gentilis (Frivaldszky, 1877) Habitus (♀).

İncelenen Materyal: Toplam 1 birey, 1♀
Ankara, 1♀, 2018.
Türkiye’de Yayılışı: İzmir (Escherich, 1894; Frivaldszky, 1877; Tezcan S., Tezcan
G., ve Gülperçin, 2010); Adana, Antalya, Konya, Isparta (Bologna ve Di Giulio,
2006); Antalya (Bologna ve Di Giulio, 2016).
Dünya’da Yayılışı:Türkiye, Yunanistan (Bologna, 2008; Bologna ve Di Giulio,
2006).

5.1.2.1.2.4.1.2. Teratolytta monticola Bologna, 2006
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 5.10): Vücut uzunluğu 13 mm; baş, pronotum ve elitra
metalik yeşil, bacaklar sarı-kahverengi, ağız parçaları ve anten siyah, maksillar palpi
kırmızı-kahverengi, sadece son segmentinin apeksi siyah; vücudun ventrali sarımsıyeşil, sadece mezosternum yeşil renkte; setalar vücut genelinde beyazımsı,
bacaklar üzerinde çok seyrek kısa siyah setalar ile birlikte, dorsalde kısa, ventralde
uzun.
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Baş ikizkenar yamuk biçiminde, kısa; post-ocular alan gözlerin boyuna çapından
daha uzun, belirgin bir şekilde genişlemiş, hafifçe dış bükey; yüzeyi sık ve belirgin
çukurcuklu, vertekste daha seyrek; gözlerin arasında ortada ve verteksin ortasında
hafif basıklıklı; clypeus oval, dış bükey; labrum anteriorda çentikli; anten 11
segmetli, uzun, pronotum bazalini geçer; I. segment II. segmentin neredeyse 3 katı
uzunluğunda, III. segmentten biraz daha uzun, III-X. segmentler uzun ve silindirik,
son segment X. segmentin 1.5 katı uzunluğunda, apikali sivri.
Pronotum enine, kenarları belirgin bir şekilde açısal, anterior 1/3’te en geniş; yüzeyi
çukurcuklu, medialde boyuna ve kaidede enine geniş basıklıklı. Scutellum geniş,
posterioru yuvarlaklaşmış. Elitra nispeten kısa; humeral köşeler yuvarlaklaşmış ve
hafifçe dış bükey; yüzeyi buruşukluklu; setalar elitranın tamamında dik. Coxa uzun,
metalik yeşil renkte; femurun apeksi ve tibianın bazali siyah; mezotibia düz; tırnaklar
dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı düz

Şekil 5.10. Teratolytta monticola Bologna, 2006 Habitus (♀).
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İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 9): Toplam 1 birey, 1♀
Ankara (Nallıhan), 40°07'35.892"K / 31°32'41.154"D, 621m, 1♀, 23.5°C, 7.V.2019,
Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Erzurum (Bologna ve Di Giulio, 2006).
Dünya’da Yayılışı: Türkiye’ye endemik (Bologna ve Di Giulio, 2006; Bologna,
2008).

5.1.2.1.3. Tribüs: Mylabrini Laporte, 1840
5.1.2.1.3.1. Cins: Hycleus Latreille, 1817
5.1.2.1.3.1.1. Hycleus Cinsi Tür Tanı Anahtarı
1.

Elitra desenlenmesi anterior 1/3’te şerit ile; I. anten segmenti II. segmentin iki
katı uzunluğunda ya da daha uzun; post-ocular alanın lateral kenarları
gözlerin lateral kenarları ile aynı hizada ……………………………….……….2

1’.

Elitra desenlenmesi anterior 1/3’te iki benek ile; I. anten segmenti II.
segmentin iki katından daha kısa; post-ocular alanın lateral kenarları gözlerin
lateral kenarları ile aynı hizada değil, daha geniş……...scabiosae scabiosae

2.

Pronotumun anteriorunda enine çukur mevcut; aedeagusun sadece distal
kancası apekste, kancalar arasında distal uzunlamasına çıkıntılı alan mevcut
(Şekil 5.11.G-H) ……..…………………………...polymorphus polymorphus

2’.

Pronotumun anteriorunda çukur mevcut değil; aedeagusun iki kancası da
apekste, kancalar arasında distal uzunlamasına çıkıntılı alan mevcut değil
(Şekil 5.13.G-H) ……..………………………………………………….zebraeus

5.1.2.1.3.1.1.1. Hycleus polymorphus polymorphus (Pallas, 1771)
Sinonimler: Mylabris agilis Baudi di Selve, 1878; Zonabris alpestris Pic, 1925;
Mylabris australis Baudi di Selve, 1878; Zonabris baregesius Pic, 1925; Meloé
cichorii Schrank von Paula, 1781; Meloé fasciatus Fuessly, 1775; Meloé floralis
Pallas, 1782; Mylabris fuesslini Fanzer, 1796; Mylabris polymorpha m.
karateginensis, Sumakov, 1915; Zonabris luteointerruptus Pic, 1919; Zonabris
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monetierensis Pic, 1925; Zonabris mulsanti Pic, 1925; Zonabris multidisjunctus Pic,
1929; Mylabris multijunctus Kaszab, 1958; Mylabris nigritus Baudi di Selve, 1878;
Mylabris nigritulus Kaszab, 1958; Meloé octomaculatus Villers, 1789; Zonabris
pelissieri Pic, 1925; Mylabris quadrifarius Marseul, 1870; Mylabris spartii Germar,
1817; Zonabris subjunctus Pic, 1929; Mylabris variabilis Olivier, 1795; Zonabris
viturati Pic, 1925; Zonabris zoufali Reitter, 1908 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.11.A ): Vücut uzunluğu 14-14,5 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah renkli; vücut setaları siyah ve grimsi renklerde, uzun ve
vücudun bazı bölgelerinde dik.
Baş kısa, enine; post-ocular alan lateral kenarlarda gözlerle aynı hizada; yüzeyi sık
çukurcuklu; gözler dışbükey; verteks dış bükey, anteriorda belirgin boyuna süturlu;
anten 11 segmentli, siyah; ilk 2 segmenti dik ve uzun setalı; I. segment apikalde
hafifçe genişlemiş, uzun, neredeyse küresel olan II. segmentin uzunluğunun iki
katından daha uzun, III. segment apikal olarak hafifçe genişlemiş, neredeyse I.
segment uzunluğunda, IV-V. segmentler şekil ve büyüklük bakımından benzer, III.
segmentten biraz daha kısa, VI-IX. segmentler uzunlukları bakımından benzer,
apikalde kademeli olarak genişlemiş, X. segment neredeyse silindirik, son üç
segment kaynaşmış gibi görünür, XI. segment X. segmentin iki katı uzunluğunda,
apikalde sivri.
Pronotumun eni ve boyu neredeyse eşit, anterior 1/3’lük alanda en geniş, anteriora
doğru belirgin bir şekilde daralmış, posteriora doğru paralel gelerek hafifçe
yuvarlaklaşmış; bazalden apikale kadar uzanan ince karina mevcut; anteriorda
enine ve posteriorda disk şeklinde derin basıklıklı. Scutellum siyah, geniş ve kısa,
yarım daire şeklinde. Mezosternumun kenarları hafif daralmış ve uzun, scutum
hafifçe yükselmiş (Şekil 5.11.B). Elitra yüzeyi çukurcuklu ve kırışıklıklı;
desenlenmesi lateral kenarlara ulaşan kıvrımlı üç şerit ile; anterior şerit lateralde
elitra kaidesine uzanır, elitral sütur ile birleşir, medial şerit dalgalı, lateralde anteriora
veya posteriora doğru uzamamış, son şerit yarı apikal pozisyonda, lateralde
posteriora doğru uzamış ve elitral sütur ile birleşmiş, apekste ince bir çizgi şeklinde
görülür; setaları siyah ve dik. Protibia ve protarsi üzerinde çok uzun ve dik siyah
setalar mevcut; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
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Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.11.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medialin hafif gerisinde kaynaşmış (Şekil 5.11.C-D); lateral görünümde silindirik ve
uzun, apikali uzun ve kavisli (Şekil 5.11.E-F); aedeagusun distal kancası apekste,
proksimal olandan şekil ve büyüklük bakımından farklı, proksimal kanca daha uzun
ve aşağıya doğru yönelmiş, kancalar arasında distal uzunlamasına çıkıntılı alan
mevcut, endophallic kanca yukarıya doğru dik bir şekilde uzamış ve apikalde keskin
bir şekilde kavisli (Şekil 5.11.G-H); spiculum gastrale apekste derin “V” şeklinde
çentikli, apodemleri membran dokuya bağlı ve nispeten uzun (Şekil 5.11.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 13,2-15,1 mm aralığında VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.

Şekil 5.11. Hycleus polymorphus polymorphus (Pallas, 1771) A. Habitus (♂), B.
Mezosternum C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J Spiculum
gastrale (Ventral)).
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Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol ve tarla kenarı otsu vejetasyondan
atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 10): Toplam 12 birey, 9 ♂♂ 3♀♀.
Ankara (Balâ), 39°36'38.57''K / 32°58'38.98''D, 1055.94m, 1♂, 29.5°C, 26.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°30'46.11''K / 33°16'12.30''D, 992.49m, 3♂♂, 1♀,
34.4°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı), 39°37'47.94''K /
31°57'43.19''D, 709m, 1♂, 1♀, 30.2°C, 29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Şereflikoçhisar), 39°03'29.38''K / 33°26'58.76''D, 1020m, 3♂♂, 1♀, 28°C,
19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°11'40.3''K / 32°25'06.8''D,
1038m, 1♂, 29.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Edirne (Kaszab, 1959); Mardin, Tunceli (Kaszab, 1968);
Antalya (Özbek ve Szaloki, 1998); İzmir (Tezcan S., Tezcan G., ve Gülperçin, 2010).
Dünya’da Yayılışı: Almanya, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Ermenistan, Fransa, Gürcistan,
Hırvatistan, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kazakistan, Lihtenştayn,
Macaristan, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya (Güney ve Orta
Avrupa Bölgeleri, Batı Sibirya ve Uzak Doğu), Sırbistan ve Karadağ, Slovakya,
Slovenya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan
(Bologna, 2008).

5.1.2.1.3.1.1.2. Hycleus scabiosae scabiosae (A. G. Olivier, 1811)
Sinonimler: Mylabris alieniger Heyden, 1883; M. euphraticus Marseul, 1870; M.
marseuli Ballion, 1878; M. ghorbandanus Kaszab, 1958; Zonabris maracadensis
Dokhtouroff, 1889; Z. auliensis Pic, 1901; Z. sicheri Fleischer, 1921; Z. eichleri
Maděr, 1927; Z. transcaspicensis Pic, 1928 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.12.A): Vücut uzunluğu 8-14 mm aralığında; vücut
elitra dışında siyah renkli; vücut setaları siyah ve grimsi renklerde, orta uzunlukta ve
vücudun bazı bölgelerinde dik.
Baş kısa, enine; post-ocular alan lateral kenarlarda gözlerle aynı hizada değil, daha
geniş; yüzeyi sık çukurcuklu; gözler dışbükey; verteks dış bükey, medialde belirgin
boyuna süturlu; anten 11 segmentli, siyah; ilk 2 segmenti dik ve uzun setalı; I.
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segment apikalde genişlemiş, uzun, nispeten küresel olan II. segmentin
uzunluğunun iki katından daha kısa, III. segment neredeyse silindirik, apikal olarak
hafifçe genişlemiş, I. segmentten kısa, IV-V. segmentler şekil ve büyüklük
bakımından benzer, III. segmentten biraz daha kısa, VI-IX. segmentlerinin
uzunlukları benzer, apikalde kademeli olarak genişlemiş, X. segment neredeyse
silindirik, son iki segment kaynaşmış gibi görünür, XI. segment X. segmentin iki katı
uzunluğunda, apikalde sivri.
Pronotumun eni ve boyu neredeyse eşit, anteriora doğru kademeli bir şekilde
daralmış, posteriora doğru paralel gelerek hafifçe yuvarlaklaşmış; bazalden apikale
kadar uzanan ince karina mevcut; medialde küçük ve posteriorda çok belirgin
olmayan

basıklıklı.

Scutellum

siyah,

çok

küçük,

yarım

daire

şeklinde.

Mezosternumun kenarları geniş, scutum hafifçe yükselmiş (Şekil 5.12.B). Elitra
yüzeyi çukurcuklu ve kırışıklıklı; desenlenmesi humeral köşelerde 1, anterior
bölgede 2 benekli, medialde ve posteriorda lateral kenarlara ulaşan kıvrımlı iki şerit
ile, antero-lateral benek ile humeral benek birleşmiş; posterior şerit yarı apikal
pozisyonda, lateralde posteriora doğru uzamış ve elitral sütur ile birleşmiş, apekste
ince bir çizgi şeklinde görülür; setaları siyah ve dik. Protibia ve protarsi üzerinde çok
uzun ve dik siyah setalar mevcut; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.12.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış (Şekil 5.12.C-D); lateral görünümde dar ve uzun,
apikali uzun ve kavisli (Şekil 5.12.E-F); aedeagusun iki kancası da apekste, üstteki
kanca kısa ve neredeyse dik, alttaki kanca daha uzun, geniş ve aşağı doğru kavisli,
endophallic kanca yukarıya doğru dik bir şekilde uzamış ve apikalde keskin bir
şekilde kavisli (Şekil 5.12.G-H); spiculum gastrale apekste derin “V” şeklinde
çentikli, apodemleri membran dokuya bağlı ve nispeten uzun (Şekil 5.12.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 9-14,2 mm aralığında; VIII. Abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
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Şekil 5.12. Hycleus scabiosae scabiosae (A. G. Olivier, 1811) A. Habitus (♂), B.
Mezosternum C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı özellikle
Asteraceae (Cichorium sp., Centaurea sp.) bitkilerinin yoğun olduğu alanlarda, otsu
vejetasyondan atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 11): Toplam 509 birey, 256♂♂ 253♀♀.
Ankara (Kalecik), 40°16'4.32"K / 33°19'37.62"D, 990m, 1♂, 26°C, 30.V.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°12'38.92''K / 32°33'21.57''D, 1323m, 5♂♂,
2♀♀, 25°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kızılcahamam), 40°20'1.32"K /
32°42'6.48"D, 968m, 1♀, 27°C, 13.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan),
40°06'37.80''K / 31°36'54.84''D, 533.75m, 12♂♂, 12♀♀, 32°C, 25.VI.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°12'33.29''K / 31°33'29.18''D, 1013m, 1♂, 1♀,
27.0°C,

25.VI.2018,

Leg.

M.A.

Demir;
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Ankara

(Balâ),

39°36'38.57''K

/

32°58'38.98''D, 1055.94m, 14♂♂, 6♀♀, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Balâ), 39°33'51.62''K / 33°01'39.58''D, 1059.83m, 1♂, 1♀, 29.5°C,
26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°30'46.11''K / 33°16'12.30''D,
992.49m, 39♂♂, 39♀♀, 34.4°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°20'42.81''K / 33°24'40.69''D, 1082.04m, 11♂♂, 7♀♀, 34.5°C, 26.VI.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°39'31.59''K / 33°04'23.44''D, 997.64m, 1♂, 28.6°C,
26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Sincan), 40°04'59.28''K / 32°30'03.86''D,
954.01m, 1♀, 28.4°C, 27.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kazan), 40°08'06.72''K
/ 32°35'53.30''D, 902.5m, 3♂♂, 2♀♀, 31.2°C, 27.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Kazan), 40°14'28.67''K / 32°36'47.18''D, 1152.96m, 1♀, 33.2°C, 27.VI.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Mamak), 39°57'02.54''K / 33°06'28.03''D, 1139.50m, 6♂♂,
11♀♀, 29.7°C, 28.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı), 39°37'47.94''K /
31°57'43.19''D, 709m, 6♂♂, 8♀♀, 30.2°C, 29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Polatlı), 39°21'08.21''K / 31°59'56.36''D, 764.36m, 3♂♂, 3♀♀, 29.6°C, 29.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı), 39°12'04.41''K / 32°15'17.23''D, 837.13m, 1♂,
32.7°C, 29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Çankaya),

39°32'6.69''K /

32°43'46.40''D, 980m, 2♂♂, 4♀♀, 36°C, 10.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Şereflikoçhisar), 39°03'29.38''K / 33°26'58.76''D, 1020m, 12♂♂, 11♀♀, 28°C,
19.VII.2018,

Leg.

M.A.

Demir;

Ankara

(Şereflikoçhisar),

38°59'58.2''K

/

33°35'24.9''D, 1045m, 4♂♂, 5♀♀, 33.7°C, 19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Şereflikoçhisar-Evren), 39°02'23.3''K / 33°40'18.0''D, 1340m, 1♀, 29.6°C,
19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Evren), 39°01'08.0''K / 33°43'30.3''D, 1013m,
1♀, 28.3°C, 19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Şereflikoçhisar), 38°53'34.1''K /
33°42'28.6''D, 1099m, 11♂♂, 6♀♀, 22.3°C, 19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Beypazarı), 40°04'53.1''K / 31°48'31.1''D, 495m, 5♂♂, 2♀♀, 37.5°C, 20.VII.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Beypazarı), 40°00'42.2''K / 31°51'00.9''D, 913m, 4♂♂, 1♀,
32.8°C, 20.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Ayaş), 39°59'43.1''K / 32°16'06.1''D,
789m, 1♂, 2♀♀, 30.4°C, 21.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Güdül),
40°13'19.6''K / 32°17'09.4''D, 825m, 1♀, 28.8°C, 21.VII.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Güdül), 40°14'54.2''K / 32°18'49.5''D, 945m, 1♂, 28.5°C, 21.VII.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Akyurt), 40°09'06.0''K / 33°07'03.5''D, 1223m, 28♂♂, 44♀♀,
25.4°C, 22.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kalecik), 40°12'30.4''K /
33°31'50.0''D, 665m, 1♂, 34.4°C, 22.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Çubuk),
40°14'48.1''K / 33°09'59.7''D, 999m, 1♀, 29.3°C, 23.VII.2018, Leg. M.A. Demir;
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Ankara (Kızılcahamam), 40°17'56.9''K / 32°25'01.3''D, 768m, 1♂, 30.5°C,
24.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°11'40.3''K / 32°25'06.8''D,
1038m, 13♂♂, 12♀♀, 29.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°31'48.8''K / 33°06'55.2''D, 1285m, 2♂♂, 2♀♀, 25.5°C, 26.VII.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Balâ), 39°30'27.0''K / 33°01'25.4''D, 1298m, 2♂♂, 2♀♀, 29.3°C,
26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°35'40.9''K / 33°14'48.9''D, 1120m,
36♂♂, 21♀♀, 31.5°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan),
40°07'44.4''K / 31°25'49.5''D, 545m, 1♂, 35.8°C, 4.VIII.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Kazan), 40°11'44.5''K / 32°46'33.7''D, 1085m, 28♂♂, 41♀♀, 27.1°C,
5.VIII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı), 39°45'4.97''K / 32°26'58.01''D,
811.9m, 1♀, 28.5°C, 28.VIII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Mersin (Kaszab, 1968); Ankara, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir,
Konya, Malatya, Manisa, Mardin (Bologna, 1979); Ağrı, Ankara, Ardahan, Bitlis,
Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Van (Özbek ve Szaloki, 1998); Aksaray, Antalya,
Erzurum, Kırşehir, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde,
Osmaniye, Yozgat (Urlu, 2006); Ankara, Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran,
İsrail, Kazakistan, Lübnan, Moğolistan, Özbekistan, Romanya, Rusya (Güney ve
Orta Avrupa Bölgeleri), Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ürdün,
Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.2.1.3.1.1.3. Hycleus zebraeus (Marseul, 1870)
Sinonimler: Zonabris kervillei Pic, 1932; Zonabris tenenbaumi Pic, 1928 (Bologna,
2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.13.A): Vücut uzunluğu 10,5-12 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah renkli; vücut setaları siyah ve grimsi renklerde, uzun ve
vücudun bazı bölgelerinde dik.
Baş kısa, enine; post-ocular alan lateral kenarlarda gözlerle aynı hizada; yüzeyi sık
çukurcuklu; gözler dışbükey; verteks dış bükey, anteriorda belirgin basıklıklı; anten
11 segmentli, siyah; ilk 2 segmenti dik ve uzun setalı; I. segment apikalde hafifçe
genişlemiş, uzun, neredeyse küresel olan II. segmentin uzunluğunun iki katından
daha uzun, III. segment apikal olarak hafifçe genişlemiş, I. segmentten çok az kısa,
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III-VI. segmentler kademeli olarak kısalmış ve apikalde genişlemiş, VII-X.
segmentler neredeyse eşit uzunluklarda, apikalde belirgin bir şekilde genişlemiş,
son üç segment kaynaşmış gibi görünür, XI. segment X. segmentin iki katı
uzunluğunda, apikalde sivri.
Pronotumun eni ve boyu nispeten eşit uzunlukta, bazalden anterior 1/3’lük alana
kadar kenarlarda paralel, anteriora doğru belirgin bir şekilde daralmış, bazalden
apikale kadar uzanan ince karina mevcut; posterior 1/3’lük alanda ortada küçük,
belirgin çukurlu, anteriorda çukur mevcut değil. Scutellum siyah, çok küçük ve
hafifçe yükselmiş. Mezosternumun kenarları uzamış, scutum küçük ve hafifçe
yükselmiş (Şekil 5.13.B). Elitra yüzeyi çukurcuklu ve kırışıklıklı; desenlenmesi lateral
kenarlar ile birleşen kıvrımlı üç şerit ile; anterior şerit lateralde elitra kaidesine
uzanır, elitral sütur ile birleşir; medial şerit dalgalı; son şerit yarı apikal pozisyonda,
lateral kenarlarda posteriora doğru uzamış ve elitral sütur ile birleşmiş, apikalde ince
bir çizgi şeklinde görülür. Protibia ve protarsi üzerinde dik ve uzun siyah setalar
mevcut; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.13.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış (Şekil 5.13.C-D); lateral görünümde oldukça dar,
apikali uzun ve kavisli (Şekil 5.13.E-F); aedeagusun iki kancası da apekste, üstteki
kanca çok kısa ve neredeyse dik, alttaki kanca büyük, eğik bir şekilde kavisli, üstteki
kancanın altında nispeten düz bir çıkıntılı alan oluşturmuş, endophallic kanca
yukarıya doğru dik bir şekilde uzamış ve apikalde keskin bir şekilde kavisli (Şekil
5.13.G-H); spiculum gastrale apekste derin “V” şeklinde çentikli, apodemleri
membran dokuya bağlı ve nispeten uzun (Şekil 5.13.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 11-13,3 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
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Şekil 5.13. Hycleus zebraeus (Marseul, 1870) A. Habitus (♂), B. Mezosternum C-J.
Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D. Tegmen (Ventral), EF. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol ve tarla kenarı otsu vejetasyondan
atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 12): Toplam 36 birey, 19♂♂, 17♀♀.
Ankara (Balâ), 39°20'42.81''K / 33°24'40.69''D, 1082.04m, 1♂, 34.5°C, 26.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı ), 39°38'32.35"K / 32°1'51.22"D, 775m, 12♂♂,
10♀♀, 18°C, 13.V.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°33'51.62''K /
33°01'39.58''D, 1059.83m, 6♂♂, 7♀♀, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Bingöl, Hatay, Tunceli (Kaszab, 1968); Afyon, Ankara,
Bayburt, Çanakkale, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Konya, Mardin,
Muğla, Uşak, Yozgat (Bologna, 1979); Adıyaman, Ankara, Artvin, Antalya, Erzincan,
Erzurum, Eskişehir (Özbek ve Szaloki, 1998); Erzincan, Gümüşhane, Karaman,
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Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Niğde (Urlu, 2006); İzmir (Bulut, 2010; Tezcan S., Tezcan
G., ve Gülperçin, 2010); Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da

Yayılışı:

Arnavutluk,

Azerbaycan,

Bosna

Hersek,

Bulgaristan,

Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Macaristan, Özbekistan, Suriye, Türkiye,
Türkmenistan, Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.2.1.3.2. Cins: Mylabris Fabricius, 1775
5.1.2.1.3.2.1. Mylabris Cinsi Tür Tanı Anahtarı
1. Mesosternal scutum pürüzsüz ve setasız; aedeagusun kancaları benzer ya da
hafif bir şekilde farklı; distal kanca apeksten uzak…………………………..……2
1’. Mesosternal scutum posterior orta kısmında çukurcuklu ve yoğun uzun setalı;
aedeagusun kancaları birbirlerinden farklı, distal kanca her zaman apikal ya da
subapikal pozisyonda (Altcins: Mylabris)..........................................................6
2. Tarsal tırnakların dorsal parçasının ventral kenarı dişli; vücut boyu orta veya
büyük (Altcins: Eumylabris)……………………………………………………….3
2’. Tarsal tırnakların dorsal parçasının ventral kenarı dişsiz; vücut boyu küçük
(Altcins: Micrabris)………………………………………………………....geminata
3. Gözlerin arasında ortada iki küçük kırmızımsı nokta şeklinde leke yok; elitra
desenlenmesi anterior üçte birlik alanda iki siyah benek, ortada iki siyah benek
ve apikale yakın ortada bir siyah benek (2:2:1) …………………….……....……4
3’. Gözlerin arasında ortada iki küçük kırmızımsı nokta şeklinde leke mevcut; elitra
desenlenmesi yukarıdaki gibi değil…………………………………………..……..5
4. Mezosternumun lateral kolları kısa, çapraz bir şekilde küt (Şekil 5.17.B); elitra
üzerindeki apekse yakın benek diğer beneklerden daha büyük, enine
genişlemiş; tegmenin lateral görünümünde gonoforceps bazalden apikale
kademeli olarak daralır; ventral görünümde phallobase kısa ve oldukça geniş
(Şekil 5.17.C-D)…….…………………………………..……………….…….fabricii
4’. Mezosternumun lateral kolları uzun, sivri (Şekil 5.16.B); elitra üzerindeki apekse
yakın benek diğer benekler ile eşit veya daha küçük, yuvarlak; tegmenin lateral
görünümünde gonoforceps bazalde daha dar ve silindirik, apikale yakın bir
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yerde aniden daralır; ventral görünümde phallobase uzun ve dar (şekil 5.16.CD)……….………………………………………………...……..…………….crocata
5. III. anten segmenti IV. segmentten biraz daha uzun; elitra desenlenmesi anterior
üçte birlik alanda iki siyah benek, ortada lateral kenara ve orta sütura ulaşmayan
dalgalı bir şerit ve sonda apikale yakın, ortadakinden daha geniş bir şerit ile;
gonoforcepste paramerler ince, apikale doğru kademeli olarak daralır;
aedeagusun distal kancası proksimal kanca ile neredeyse aynı boyutlu…calida
5’. III. anten segmenti IV. segment ile hemen hemen aynı uzunlukta; elitra
desenlenmesi anterior üçte birlik alanda lateral kenara ulaşmayan dalgalı bir
şerit, ortada ve apikalde elitral süturdan lateral kenara kadar uzanan şeritler ile;
gonoforcepste paramerler kalın, apikale doğru aniden daralır; aedeagusun
distal kancası proksimal kancadan daha küçük……………………….......cincta
6. Elitradaki siyah apikal şerit geniş; tüm anten segmentleri siyah…………….....7
6’. Elitradaki siyah apikal şerit dar; III-X. anten segmentleri kırmızımsı…….olivieri
7. Pronotumda sığ anterior enine çökük mevcut; elitra desenlenmesi anterior ve
medialde iki

benek, apikalde nispeten dar şerit ile; lateral görünümde

gonoforceps oldukça geniş (Şekil 5.20.E-F)……………....…….quadripunctata
7.’ Pronotumda sığ anterior enine çökük yok; elitra desenlenmesi anterior, medial
ve apikalde üç şerit ile, apikal şerit geniş; lateral görünümde gonoforceps
nispeten geniş (Şekil 5.21.E-F)……………………………….…………..variabilis

5.1.2.1.3.2.1.1. Mylabris (Eumylabris) calida (Pallas, 1782)
Sinonimler: decora A. G. Olivier, 1811; interrupta Eichler, 1924 (Zonabris);
latifasciata Pic, 1896 (Zonabris); maculata A. G. Olivier, 1795; maculata Eichler,
1923 (Zonabris); maroccana Escherich, 1899 (Zonabris); maura Chevrolat, 1840;
niligena Reiche, 1866; tlemceni Pic, 1930 (Zonabris); transcaspica Escherich, 1899
(Zonabris); baicalica Pic, 1919 (Zonabris); bijuncta Pic, 1897 (Zonabris); bimaculata
A. G. Olivier, 1811; bimaculaticeps Pic, 1920 (Zonabris) (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.14.A): Vücut uzunluğu 19-24 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah; setalar siyah ve altın sarısı karışımı, baş ve pronotum
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üzerindeki setalar siyah ve yoğun, elitra üzerindekiler seyrek, bacaklar üzerindekiler
siyah, ön tibia üzerindekiler sarı ve siyah renklerde.
Baş uzunlamasına; post-ocular alan uzun, neredeyse gözlerin boyuna çapı kadar,
lateral kenarı dış bükey, gözlerle aynı hizada; gözlerin arası az belirgin iki küçük
kırmızımsı nokta şeklinde lekeli; yüzeyi sık çukurcuklu; anten kısa, neredeyse
pronotumun medialine uzanır, 11 segmentli, tek renkli siyah; I. segment neredeyse
küresel olan II. segmentin uzunluğunun iki katından daha fazla, III. segment uzun,
IV. segmentin uzunluğunun 1.5 katından daha az, V-X. segmentler apikalde
kademeli olarak asimetrik genişlemiş, son segmentin apikali sivri, uzunluğu
genişliğinin iki katından biraz daha fazla.
Pronotumun boyu eninden daha uzun, medialde en geniş, anteriora doğru daralmış,
dışbükey; yüzeyi sık çukurcuklu; anteriorda sığ ve enine basıklıklı, medialde ve
posteriorda derin basıklıklı. Scutellum küçük, yarım daire şeklinde. Mezosternumun
setasız, lateral kolları kademeli olarak sivrilmiş; mezosternal scutum geniş, posterior
olarak genişlemiş, pürüzsüz ve setasız, mezoepisternumun posterior kenarı
scutuma baskı yapmış (Şekil 5.14.B). Elitra çok uzun, kırmızımsı-kahverengi ya da
sarımsı-kahverengi renklerinde; desenlenmesi anterior üçte birlik alanda iki siyah
benek, medialde lateral kenara ve elitral sütura ulaşmayan dalgalı bir şerit ve sonda
apikale yakın ortada daha geniş bir şerit ile; setalar baş ve pronotuma göre daha
kısa ve seyrek, kaidede dik, geri kalan yüzeyde yatık pozisyonda. Bacaklar siyah,
pro-, mezo- ve metatibial mahmuzlar şekil ve sivrilik bakımından birbirine benzer,
tırnakların dorsal parçasının ventral yüzeyi bir sıra dişli ve dorsal görünümde kalın,
ventral parçası dişsiz ve dorsal görünümde ince.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.14.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-distalde kaynaşmış (Şekil 5.14.C-D); lateral görünümde uzun, bazalden
apikale doğru kademeli daralan yapıda, nispeten düz (Şekil 5.14.E.F); aedeagusun
distal kancası apeksten uzak, proksimal kanca ile neredeyse aynı boyutta, farklı
şekilde eğimli, endophallic kanca neredeyse apekste (Şekil 5.14.G-H); spiculum
gastrale apekste derin “V” şeklinde çentikli, apodemleri membran dokuya bağlı ve
nispeten uzun (Şekil 5.14.I-J).
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Dişi: Vücut uzunluğu 16-25 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior kenarı
ortada düz.

Şekil 5.14. Mylabris (Eumylabris) calida (Pallas, 1782) A. Habitus (♂), B.
Mezosternum C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol ve tarla kenarı otsu vejetasyondan
atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 13): Toplam 11 birey, 6♂♂, 5♀♀.
Ankara (Nallıhan), 40°09'58.11''K / 31°17'59.70''D, 757.77m, 4♂♂, 2♀♀, 28.2°C,
25.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°11'40.3''K / 32°25'06.8''D,
1038m, 3♀♀, 29.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana),
39°22'01.5''K / 32°32'03.5''D, 1244m, 1♂, 24.8°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir;
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Ankara (Nallıhan), 40°14'55.4''K / 31°08'47.9''D, 1380m, 1♂, 25.8°C, 4.VIII.2018,
Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Bolu (Kaszab, 1959); Bilecik, Çanakkale, Edirne, Eskişehir,
Isparta, İzmir, Konya, Manisa (Bologna, 1979); Adana, Artvin, Çanakkale, Iğdır,
İstanbul, Kocaeli (Özbek ve Szaloki, 1998); İzmir, Gaziantep, Manisa (Urlu, 2006);
İzmir (Bulut, 2010; Tezcan S., Tezcan G., ve Gülperçin, 2010); Ankara, Bilecik,
Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Çin,
Fas, Güney Kore, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kore,
Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Rusya (Güney ve Orta
Avrupa, Doğu Sibirya ve Uzak Doğu Bölgeleri), Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan,
Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen, Yunanistan (Bologna,
2008).

5.1.2.1.3.2.1.2. Mylabris (Eumylabris) cincta A. G. Olivier, 1811
Sinonimler: alfierii Pic, 1921(Zonabris); algerica Pic, 1898 (Zonabris); bicolor Waltl,
1838;

diversepunctata Pic, 1921 (Zonabris); gafsaensis Pic, 1915 (Zonabris);

jugatoria Reiche, 1866; latecincta Kocher, 1955; lateripiuncta Kaszab, 1957;
matthesi Faldermann, 1837; mediocingulata Kaszab, 1957; pseudocincta Kaszab,
1957; rufobifasciata Pic, 1921(Zonabris); rufomaculata Pic, 1921(Zonabris);
rufotrifasciata Pic, 1921a:(Zonabris); soubironi Pic, 1921(Zonabris); taeniata Waltl,
1838; tiflensis Billberg, 1813; tricingulata L. Redtenbacher, 1850 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.15.A): Vücut uzunluğu 15 – 26 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah; setalar siyah ve altın sarısı karışımı, baş ve pronotum
üzerindeki setalar siyah ve yoğun, elitra üzerindekiler seyrek, bacaklar üzerindekiler
siyah, ön tibia üzerindekiler sarı ve siyah renklerde.
Baş uzunlamasına; post-ocular alan uzun, nerdeyse gözlerin boyuna çapı kadar,
lateral kenarları dış bükey, gözlerle aynı hizada değil, biraz daha geniş; gözlerin
arası belirgin iki küçük kırmızımsı nokta şeklinde lekeli; yüzeyi sık çukurcuklu; anten
kısa, neredeyse pronotumun medialine uzanır, 11 segmentli, tek renkli siyah; I.
segment neredeyse küresel olan II. segmentin uzunluğunun hemen hemen iki katı,
III. ve IV. segmentler hemen hemen aynı uzunlukta, V-X. segmentler apikalde
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kademeli olarak asimetrik genişlemiş, son segmentin apikali sivri, uzunluğu
genişliğinin iki katından biraz daha fazla.
Pronotumun boyu eninden biraz daha uzun, medialde en geniş, anteriora doğru
daralmış, dışbükey; yüzeyi sık çukurcuklu; medialde derin ve posteriorda hafif basık.
Scutellum küçük, yarım daire şeklinde. Mezosternumun lateral kolları düz gelerek
birden sivrilmiş; mezosternal scutum geniş, posterior olarak genişlemiş, pürüzsüz
ve setasız, mezoepisternumun posterior kenarı scutuma baskı yapmış (Şekil
5.15.B). Elitra çok uzun, kırmızımsı-kahverengi ya da sarımsı-kahverengi
renklerinde; desenlenmesi anterior üçte birlik alanda lateral kenara ulaşmayan
dalgalı bir şerit, medialde ve apikalde elitral süturdan lateral kenara kadar uzanan
şeritler ile, medial şerit apikaldekinden daha geniş; setalar baş ve pronotuma göre
daha kısa ve seyrek, kaidede dik, geri kalan yüzeyde yatık pozisyonda. Bacaklar
siyah, pro-, mezo- ve metatibial mahmuzlar şekil ve sivrilik bakımından birbirine
benzer, tırnakların dorsal parçasının ventral yüzeyi bir sıra dişli ve dorsal
görünümde kalın, ventral parçası dişsiz ve dorsal görünümde ince.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.15.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medialde kaynaşmış, apikalde sivri (Şekil 5.15.C-D); lateral görünümde distalden
apikale doğru birden daralan yapıda (Şekil 5.15.E-F); aedeagusun distal kancası
apeksten uzak, proksimal kancadan biraz daha kısa ve kalın, endophallic kanca
apekste (Şekil 5.15.G-H); spiculum gastrale apekste derin “V” şeklinde çentikli,
apodemleri dokuya bağlı ve uzun (Şekil 5.15.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 11-29 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior kenarı
ortada düz.
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Şekil 5.15. Mylabris (Eumylabris) cincta A. G. Olivier, 1811 A. Habitus (♂), B.
Mezosternum C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 14): Toplam 81 birey, 41♂♂, 40♀♀.
Ankara (Nallıhan), 40°09'58.11''K / 31°17'59.70''D, 757.77m, 41♂♂, 36♀♀, 28.2°C,
25.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°08'02.94''K / 31°07'35.28''D,
715.77m, 1♀, 27.5°C, 25.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°33'51.62''K /
33°01'39.58''D, 1059.83m, 1♀, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
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(Haymana), 39°22'01.5''K / 32°32'03.5''D, 1244m, 1♀, 24.8°C, 25.VII.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°10'14.6''K / 31°10'16.6''D, 743m, 1♀, 33.0°C,
4.VIII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Bolu (Kaszab, 1959); Elazığ, Bingöl, Kayseri (Kaszab, 1968);
Adana, Antalya, Erzurum, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla, Tunceli, Van (Bologna,
1979); Antalya, Artvin, Erzurum, Erzincan, İzmir, Kayseri, Osmaniye (Özbek ve
Szaloki, 1998); Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Burdur, Erzurum, Erzincan, Hatay,
Isparta, Manisa, Niğde, Osmaniye, Uşak (Urlu, 2006); İzmir (Bulut, 2010; Tezcan
S., Tezcan G., ve Gülperçin, 2010); Ankara-Nallıhan, Bilecik, Eskişehir (Korkmaz,
2015).
Dünya’da Yayılışı: Afganistan, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Fas, Gürcistan,
Hırvatistan, Hindistan, Irak, İran, İsrail, Kazakistan, Libya, Makedonya, Mısır,
Pakistan, Rusya (Güney Avrupa bölgesi), Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye,
Ukrayna, Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.2.1.3.2.1.3. Mylabris (Eumylabris) crocata (Pallas, 1781)
Sinonimler: -daurica Baudi di Selve, 1878; -duodecimpunctata Tauscher, 1812;
−spectabilis Baudi di Selve, 1878 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.16.A): Vücut uzunluğu 11-17,5 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah; setalar siyah ve altın sarısı karışımı, baş ve pronotum
üzerindeki setalar siyah ve yoğun, elitra üzerindekiler seyrek, ön tibia üzerindekiler
sarı ve siyah renklerde.
Baş uzunlamasına; post-ocular alan kısa, gözlerin boyuna çapından daha kısa,
lateral kenarı dış bükey, gözlerle aynı hizada değil, biraz daha dar, kaideye doğru
yuvarlakşarak daralan biçimde; gözlerin arası kırmızı lekesiz; yüzeyi sık çukurcuklu;
anten kısa, neredeyse pronotumun medialine uzanır, 11 segmentli, tek renkli siyah;
I. segment uzun, apikalde geniş, neredeyse küresel olan II. segmentin uzunluğunun
2.5 katından daha uzun; III. segment ince, silindirik ve çok uzun, IV. segmentin 1.5
katından biraz daha kısa; IV-VI. segmentler apikalde kademeli olarak hafifçe
genişlemiş; VII-X. segmentler üçgen benzeri ve kademeli olarak apikalde
genişlemiş; IX-X. segmentlerinin eni boyundan daha uzun; XI. segment uzun, X.
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segmentin 1.5 katı uzunluğunda, bazalden mediale kadar silindirik, apikale doğru
sivrilmiş.
Pronotumun boyu eninden daha uzun, medialde en geniş, anteriora doğru kademeli
olarak daralmış; yüzeyi sık çukurcuklu; medialin hemen arkasında geniş ve kaidede
daha dar belirgin basıklıklı. Scutellum küçük ve yarım daire şeklinde. Mezosternum
geniş, laterale doğru kademeli olarak daralmış; mezosternal scutum pürüzsüz ve
setasız, mezoepisternumun posterior kenarı scutuma baskı yapmış (Şekil 5.16.B).
Elitra

uzun,

kırmızımsı-kahverengi

ya

da

sarımsı-kahverengi

renklerinde;

desenlenmesi anteriora doğru iki benek, medialde iki benek ve posteriora doğru bir
yuvarlak benek ile; setalar baş ve pronotuma göre daha kısa ve seyrek, kaidede dik,
geri kalan yüzeyde yatık pozisyonda. Bacaklar siyah, pro, mezo- ve metatibial
mahmuzlar şekil ve sivrilik bakımından birbirine benzer, tırnakların dorsal parçasının
ventral yüzeyi bir sıra dişli ve dorsal görünümde kalın, ventral parçası dişsiz ve
dorsal görünümde ince.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.16.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış, apikalde sivri (Şekil 5.16.C-D); lateral görünümde
bazalde oldukça silindirik, apikale doğru yavaş bir şekilde daralan yapıda (Şekil
5.16.E-F); aedeagusun distal kancası apeksten uzak, proksimal kancadan biraz
daha kısa ve kalın (Şekil 5.16.G-H), endophallic kanca apekste, hafif kavisli;
spiculum gastrale apekste çentikli, apodemleri geniş ve nispeten kısa (Şekil 5.16.IJ).
Dişi: Vücut uzunluğu 11,2-20 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
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Şekil 5.16. Mylabris (Eumylabris) crocata (Pallas, 1781) A. Habitus (♂), B.
Mezosternum C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 15): Toplam 39 birey, 21♂♂, 18♀♀
Ankara (Polatlı ), 39°50'20.89"K / 32°11'29.50"D, 910.8m, 2♂♂, 18°C, 13.V.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°12'38.92''K / 32°33'21.57''D, 1323m, 6♂♂,
1♀, 25°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Gölbaşı), 39°28'48.96''K /
32°49'55.19''D, 1345m, 1♀, 23°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Elmadağ),
39°52'22.24''K / 33°13'36.31''D, 1183.82m, 1♀, 34.3°C, 28.VI.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Polatlı), 39°21'08.21''K / 31°59'56.36''D, 764.36m, 1♀, 29.6°C,
29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°11'40.3''K / 32°25'06.8''D,
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1038m, 9♂♂, 4♀♀, 29.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°31'48.8''K / 33°06'55.2''D, 1285m, 1♂, 4♀♀, 25.5°C, 26.VII.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Balâ), 39°30'27.0''K / 33°01'25.4''D, 1298m, 3♂♂, 5♀♀, 29.3°C,
26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°27'32.6''K / 33°02'36.5''D, 1118m,
1♀, 29.6°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Elazığ, Nevşehir (Kaszab, 1968); Afyon, Eskişehir, İzmir,
Manisa (Bologna, 1979); Adana, Denizli, Niğde (Özbek ve Szaloki, 1998); Ankara,
Malatya (Kaszab, 1941; 1967); İzmir (Bulut, 2010; Tezcan S., Tezcan G., ve
Gülperçin, 2010).
Dünya’da Yayılışı: Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan,
İran, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Romanya,
Rusya (Güney ve Orta Avrupa Bölgeleri, Batı ve Doğu Sibirya) Suriye, Tacikistan,
Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.2.1.3.2.1.4. Mylabris (Eumylabris) fabricii Sumakov, 1924
Sinonimler: decimpunctata V. Petagna, 1787; forti Mulsant, 1857; sexpunctata
Fuente, 1913; sexpunctulata Kaszab, 1958 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.17.A): Vücut uzunluğu 8-16 mm aralığında; vücut
elitra dışında siyah renkli; setalar siyah ve altın sarısı karışımı, baş ve pronotum
üzerindeki setalar siyah ve yoğun, elitra üzerindekiler seyrek, ön tibia üzerindekiler
siyah ve sarı renklerde.
Baş uzunlamasına; post-ocular alan uzun, gözlerin boyuna çapından daha uzun,
lateral kenarı dış bükey, gözlerle aynı hizada değil, biraz daha dar, kaideye doğru
düz gelip birden yuvarlaklaşan biçimde; gözlerin arası kırmızı lekesiz; yüzeyi sık
çukurcuklu; anten uzun, neredeyse pronotumun bazaline kadar uzanır, 11
segmentli, tek renkli siyah; I. segment uzun, apikalde geniş, neredeyse küresel olan
II. segmentin uzunluğunun iki katından daha uzun; III. segment ince, silindirik ve çok
uzun, IV. segmentin 1.5 katı uzunluğunda; IV-VII. segmentler apikalde kademeli
olarak genişlemiş; VIII-X. segmentleri üçgen benzeri ve kademeli olarak apikalde
genişlemiş; IX-X. segmentlerinin eni boyundan daha uzun; XI. segment uzun, X.
segmentin iki katı uzunluğunda, bazalden mediale kadar silindirik, apikale doğru
konik biçimde sivrilmiş.
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Pronotumun boyu eninden daha uzun, medialde en geniş, posteriordan mediale
doğru neredeyse paralel, medialden anteriora doğru daralmış; yüzeyi sık
çukurcuklu; medialin hemen arkasında geniş ve kaidede daha dar belirgin basıklıklı.
Scutellum küçük ve yarım daire şeklinde. Mezosternumun kısa ve dar, lateral kolları
düz gelerek birden sivrilmiş;

mezosternal scutum pürüzsüz ve setasız,

mezoepisternumun posterior kenarı scutuma baskı yapmış (Şekil 5.17.B). Elitra
uzun, kırmızımsı-kahverengi ya da sarımsı-kahverengi renklerinde; desenlenmesi
anteriora doğru iki benek, medialde iki benek ve posteriora doğru bir enine benek
ile; setalar baş ve pronotuma göre daha kısa ve seyrek, kaidede dik, geri kalan
yüzeyde yatık pozisyonda. Bacaklar siyah, pro-, mezo- ve metatibial mahmuzlar
şekil ve sivrilik bakımından birbirine benzer, tırnakların dorsal parçasının ventral
yüzeyi bir sıra dişli ve dorsal görünümde kalın, ventral parçası dişsiz ve dorsal
görünümde ince.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.17.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
proksimalde kaynaşmış, apikalde sivri (Şekil 5.17.C-D); lateral görünümde
neredeyse konik şekilde, bazalde geniş, apikale doğru kademeli olarak daralan
yapıda (Şekil 5.17.E-F); aedeagusun distal kancası apeksten uzak, proksimal kanca
ile benzer eğim ve kalınlıkta, endophallic kanca apekste, küçük ve hafif kavisli (Şekil
5.17.G-H); spiculum gastrale apekste “V” şeklinde derin çentikli, apodemleri uzun
(Şekil 5.17.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 8,2-18,5 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
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Şekil 5.17. Mylabris (Eumylabris) fabricii Sumakov, 1924 A. Habitus (♂), B.
Mezosternum, C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı özellikle
Asteraceae ve Poaceae familyalarındaki bitkilerin yoğun olduğu alanlarda, otsu
vejetasyondan atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 16): Toplam 114 birey, 60♂♂, 54♀♀.
Ankara (Haymana), 39°12'38.92''K / 32°33'21.57''D, 1323m, 12♂♂, 17♀♀, 25°C,
12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Gölbaşı), 39°28'48.96''K / 32°49'55.19''D,
1345m, 1♂, 1♀, 23°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan),
40°09'58.11''K / 31°17'59.70''D, 757.77m, 1♂, 1♀, 28.2°C, 25.VI.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Nallıhan), 40°09'14.63''K / 31°14'58.08''D, 1069m, 1♂, 1♀, 26.4°C,
25.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°08'02.94''K / 31°07'35.28''D,
715.77m, 1♂, 2♀♀, 27.5°C, 25.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
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39°36'38.57''K / 32°58'38.98''D, 1055.94m, 1♂, 2♀♀, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Balâ), 39°33'51.62''K / 33°01'39.58''D, 1059.83m, 1♂, 29.5°C,
26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°30'46.11''K / 33°16'12.30''D,
992.49m, 2♂♂, 3♀♀, 34.4°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°20'42.81''K / 33°24'40.69''D, 1082.04m, 1♂, 34.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Kazan), 40°15'55.28''K / 32°35'28.78''D, 1332.43m, 2♂♂, 4♀♀,
30.7°C, 27.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Mamak), 39°55'36.83''K /
33°07'54.31''D, 1231.45m, 1♂, 33.8°C, 28.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Beypazarı ), 39°58'56.7''K / 31°50'29.4''D, 1019m, 2♂♂, 31.3°C, 20.VII.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Akyurt), 40°10'23.3''K / 33°08'03.6''D, 1236m, 1♂, 1♀, 28.5°C,
22.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°11'40.3''K / 32°25'06.8''D,
1038m, 5♂♂, 3♀♀, 29.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana),
39°22'01.5''K / 32°32'03.5''D, 1244m, 10♂♂, 2♀♀, 24.8°C, 25.VII.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Balâ), 39°31'48.8''K / 33°06'55.2''D, 1285m, 2♂♂, 6♀♀, 25.5°C,
26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°30'27.0''K / 33°01'25.4''D, 1298m,
8♂♂, 8♀♀, 29.3°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°14'55.4''K
/ 31°08'47.9''D, 1380m, 8♂♂, 2♀♀, 25.8°C, 4.VIII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Nallıhan), 40°12'34.7''K / 31°06'04.9''D, 833m, 1♀, 30.7°C, 4.VIII.2018, Leg. M.A.
Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Bingöl, Elazığ, Konya, Muş, Niğde (Kaszab, 1968); Adana,
Ankara, Artvin, Bayburt, Eskişehir, Erzincan, İzmir, Isparta, Kahramanmaraş,
Mardin, Sivas, Tunceli (Bologna, 1979); Erzurum, Kars (Özbek ve Szaloki, 1998);
Afyon,

Aksaray,

Antalya,

Erzincan,

Erzurum,

Gümüşhane,

Isparta,

Kahramanmaraş, Karaman, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye,
Yozgat (Urlu, 2006); İzmir (Bulut, 2010; Tezcan S., Tezcan G., ve Gülperçin, 2010),
Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan,
İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Makedonya, Mısır (Sina), Özbekistan, Rusya (Güney
ve Orta Avrupa Bölgeleri), Sırbistan ve Karadağ, Suriye, Tacikistan, Türkiye,
Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).
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5.1.2.1.3.2.1.5. Mylabris (Micrabris) geminata Fabricius, 1798
Sinonimler: Zonabris kushakiewitschi Mader, 1929 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.18.A): Vücut uzunluğu 9-10 mm; vücut elitra
dışında siyah renkli; setalar genellikle siyah, baş ve pronotum üzerinde kısmen
siyah-gri renklerinde, elitra üzerinde uzun.
Baş kısa, enine; post-ocular alan kısa, neredeyse gözlerin boyuna çapından kısa,
lateral kenarları dış bükey, gözlerle aynı hizada; gözlerin arası iki küçük az belirgin
kırmızı lekeli; başın üzerindeki çukurcuklar büyük, sığ ve seyrek; anten nispeten
kısa, pronotumun medialine uzanır, 11 segmentli, segmentler apikale doğru
kademeli olarak genişlemiş; I. segment uzun, II. segmentten daha uzun, II. segment
kısa ve nispeten küre şeklinde, III. segment uzun, ince ve apikalde genişlememiş,
II. segmentin iki katı, IV-X segmentlerinin 1.3 katı, IV-VI. segmentler uzunluk ve şekil
olarak benzer, kademeli olarak apikalde hafifçe genişlemiş, VII-X. segmentler
apikalde oldukça genişlemiş, XI. segment X. segmentin uzunluğunun iki katı,
apikalde asimetrik sivri.
Pronotumun eni ile boyu hemen hemen eşit, medialde en geniş, anterior olarak
daralmış, dışbükey, hafif küresel; yüzeyi büyük, sığ ve seyrek çukurcuklu, yoğun
setalı ve parlak. Scutellum küçük, yarım daire şeklinde. Mezosternum orta boyutlu,
scutum apekste yuvarlaklaşmış, pürüzsüz ve setasız (Şekil 5.18.B). Elitra
desenlenmesi, anteriorda biri lateral sütur, diğeri elitral sütur ile kaynaşmış iki nokta,
medialde lateral kenardan başlayıp elitral sütura ulaşmayan dalgalı kısa bir şerit ve
posteriore doğru biri lateralde, diğeri elitral sütur ile kaynaşmış iki nokta; setalar
uzun, anterior üçte birlik kısımda dik, geri kalan yüzeyde yatık pozisyonda. Bacaklar
siyah, normal uzunlukta setalı; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.18.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış, bazalden proksimale daralmış, proksimalden distale
paralel, distalden apikale aniden daralmış, apekste ise hafif açılmış (Şekil 5.18.CD); lateral görünümde bazalden distale kademeli olarak daralan yapıda, distalde
büyük yuvarlak bir oyuk varmış gibi görünür (Şekil 5.18.E-F); aedeagusun distal
kancası apeksten uzak, proksimal kanca ile neredeyse eşit eğim ve kalınlıkta,
proksimal kanca biraz daha kalın, endophallic kanca apekste, geniş ve dik bir
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şekilde kavisli (Şekil 5.18.G-H); spiculum gastrale apekste “V” şeklinde geniş
çentikli, apodemleri incelen yapıda ve uzun (Şekil 5.18.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 8,8-10 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.

Şekil 5.18. Mylabris (Micrabris) geminata Fabricius, 1798 A. Habitus (♂), B.
Mezosternum, C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol ve tarla kenarı otsu vejetasyondan
atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 17): Toplam 14 birey, 8♂♂, 6♀♀.
Ankara (Çankaya), 39°32'6.69''K / 32°43'46.40''D, 980m, 5♂♂, 5♀♀, 36°C,
10.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Pursaklar), 40°08'39.6''K / 32°47'53.7''D,
1248m, 3♂♂, 1♀, 26.8°C, 5.VIII.2018, Leg. M.A. Demir.
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Türkiye’de Yayılışı: Niğde (Kaszab, 1968); Ankara (Bologna, 1979); Artvin,
Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Rize (Özbek ve Szaloki, 1998); Niğde, Yozgat (Urlu,
2006).
Dünya’da Yayılışı: Azerbaycan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan,
Kırgızistan, Rusya (Güney ve Orta Avrupa Bölgeleri ve Batı Sibirya), Türkiye,
Ukrayna (Bologna, 2008).

5.1.2.1.3.2.1.6. Mylabris (s.str.) olivieri Billberg, 1813
Sinonimler: Mylabris olivieri Billberg, 1813; M. caspia Ménétriés, 1832; M.
grisescens Reiche, 1866; M. impar Baudi di Selve, 1878; Zonabris impar, Heyden
et al., 1883; Z. impar var. impexa Escherich, 1899. Z. impar var. kopetensis Pic,
1930. M. olivieri ab. impexa Kaszab, 1941; M. (s.str.) olivieri Kuzin, 1953 (Bologna,
2008; Pan ve Bologna, 2014).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.19.A): Vücut uzunluğu 10-13,2 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah; setalar genellikle siyah, ön tibia ve femur üzerindekiler
altın sarısı ve siyah renkli.
Baş kısa, enine; post-ocular alan gözlerin boyuna çapından çok az daha kısa, lateral
kenarı dış bükey, gözlerle aynı hizada; fronsun ortasında kırmızı bir nokta mevcut;
yüzeyi sığ ve seyrek çukurcuklu; anten 11 segmentli, nispeten kısa, pronotum
tabanına ulaşmaz, kademeli olarak apikalde kalınlaşmış, III. ve X. segmentleri
kırmızımsı (özellikle VII-X), XI. segment kahverengimsi; I. segment apikalde geniş,
II. segmentin iki katı kadar uzun, II. segment küçük, kare şeklinde, III. segment IV.
segmentin 1.5 katı uzunluğunda, IV. ve V. segmentler eşit uzunlukta, V. segment
apikalde hafifçe genişlemiş, VII-IX. segmentler kademeli olarak genişlemiş, X.
segment kare şeklinde, son anten segmenti açıkça genişlemiş ve genişliğinin 1.5
katı uzunluğunda, apikalde asimetrik sivri.
Pronotum genişliğinden daha uzun, medialde en geniş, anterior olarak daralmış,
dışbükey; medialde hafif çöküklü, anteriorda enine çökük yok; yüzeyi sık çukurcuklu,
yoğun setalı ve parlak. Scutellum küçük, üçgen şeklinde. Mezosternum medialde
uzunlamasına yükselmiş; mezosternal scutum belirgin, orta kısmında çukurcuklu,
yoğun ve hafifçe uzun setalı (Şekil 5.19.B). Elitra desenlenmesi, anteriorda iki nokta,
medialde kıvrımlı ve tam şerit, posteriorda lateral kenara ulaşmayan ve apikale
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yakın şerit ve apikalde elitral sütur üzerinde genellikle çok ince şerit ile; setalar baş
ve pronotuma göre biraz daha kısa ve seyrek, anterior üçte birlik kısımda dik, geri
kalan yüzeyde yatık. Bacaklar siyah, tibial mahmuzlar şekil ve sivrilik bakımından
birbirine benzer; femur setaları kısa ve uzun karışık, tibia ve tarsi'deki setalardan
daha uzun; tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.19.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış, bazalden mediale kademeli olarak daralan,
medialden distale neredeyse paralel, distalden apikale kademeli olarak daralan
yapıda (Şekil 5.19.C-D); lateral görünümde ince, apikalde uzun ve oldukça kavisli
(Şekil 5.19.E-F); aedeagusun distal kancası apekste, proksimal kancası distal
kancasından uzak, şekil ve büyüklük bakımından farklı, endophallic kanca
neredeyse apekste, küçük ve hafif kavisli (Şekil 5.19.G-H); spiculum gastrale
apekste çentikli, apodemleri membran doku ile birlikte, incelen yapıda (Şekil 5.19.IJ).
Dişi: Vücut uzunluğu 10-12,2 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
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Şekil 5.19. Mylabris (s.str.) olivieri Billberg, 1813 A. Habitus (♂), B. Mezosternum CJ. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D. Tegmen (Ventral),
E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı özellikle
Asteraceae (Cichorium sp.) bitkilerinin yoğun olduğu alanlarda, otsu vejetasyondan
atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 18): Toplam 124 birey, 41♂♂, 83♀♀.
Ankara (Balâ), 39°41'17.53''K / 32°55'11.78''D, 1289.11m, 1♂, 22.8°C, 26.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı), 39°23'58.69''K / 31°59'07.41''D, 747.76m, 1♀,
31.7°C, 29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°35'40.9''K / 33°14'48.9''D,
1120m, 4♂♂, 8♀♀, 31.5°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kazan),
40°11'44.5''K / 32°46'33.7''D, 1085m, 10♂♂, 27♀♀, 27.1°C, 5.VIII.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Polatlı), 39°37'47.94''K / 31°57'43.19''D, 709m, 1♀, 30.2°C,
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29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°11'40.3''K / 32°25'06.8''D,
1038m, 26♂♂, 46♀♀, 29.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Ankara (Escherich, 1897b; Ganglbauer, 1905; Korkmaz, 2015;
Sumakov, 1930); Erzurum (Escherich, 1899; Mader, 1927); Ankara, Diyarbakır,
Malatya (Kaszab, 1941); Kırşehir (Bytinski-Salz, 1956); Ankara, Bayburt, Bilecik,
Elazığ, Eskişehir, Konya, Malatya (Bologna, 1979); Ankara, Antalya, Artvin,
Erzurum, Erzincan, Kars, Kastamonu, Mersin, Muş (Özbek ve Szaloki, 1998);
Aksaray, Antalya, Artvin, Erzincan, Isparta, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Niğde (Urlu,
2006); Adana, Ankara, Ardahan, Bilecik, Bingöl, Eskişehir, Çorum, Erzurum, Elazığ,
Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muş,
Nevşehir, Sivas, Van (Pan ve Bologna, 2014).
Dünya’da Yayılışı: Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Makedonya,
Romanya, Rusya (Orta ve Güney Avrupa Bölgeleri), Suriye, Türkiye, Türkmenistan,
Ukrayna, Yunanistan (Bologna, 2008; Pan ve Bologna, 2014).

5.1.2.1.3.2.1.7. Mylabris (s.str.) quadripunctata (Linnaeus, 1767)
Sinonimler: Meloe quadripunctata Linnaeus, 1767; Meloe melanura Pallas, 1782;
Mylabris decempunctata Fabricius, 1781; M. quadripunctata Fabricius, 1787; M.
melanura Petagna, 1787; M. octopunctata Olivier, 1811; M. adamsii Fischer von
Waldheim, 1823; M. fasciatopunctata Adams, in Fischer von Waldheim, 1823; M.
armeniaca Faldermann, 1837; M. floralis var. adamsii Dejean, 1837; M. mutans var.
quadripunctata, Gaubil, 1849; M. hispanica Motschulsky, 1849; M. husseini
Redtenbacher, 1850; M. maldinesi Chevrolat, 1865; M. quadripunctata var. adamsii
Marseul, 1870; M. quadripunctata var. maldinesi Marseul, 1870; M. variabilis var.
armeniaca Marseul, 1872; M. quadripunctata var. melanura Baudi di Selve, 1878;
M. quadripunctata var. fasciatopunctata Beauregard, 1890; M. quadripunctata var.
hispanica Beauregard, 1890; M. quadripunctata var. octopunctata, Beauregard,
1890. M. quadripunctata var. tetraspilota Wellman, 1910; M. quadripunctata var.
antefasciata Sumakov, 1913; M. quadripunctata var. vareillesi Chobaut, 1914; M.
quadripunctata ab. adamsii Mader, 1927; M. quadripunctata ab. armeniaca Mader,
1927; M. quadripunctata ab. maldinesi Mader, 1927; M. quadripunctata ab.
tetraspilota Mader, 1927; M. quadripunctata ab. chobautiana Sumakov, 1930; M.
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variabilis ab. armeniaca Magistretti, 1943; M. (Mylabris) quadripunctata Pardo
Alcaide, 1950; M. (s.str.) quadripunctata mesoasiatica Kuzin, 1953; M. (Sphenabris)
husseini Kuzin, 1954; M. (s.str.) quadripunctata ab. adamsii Kaszab, 1968; M.
(s.str.)

quadripunctata

quadripunctata

Bologna,

1991;

M. (Mesopunctata)

quadripunctata armeniaca Axentiev, 1985; M. (Mesopunctata) quadripunctata
Sadykov, 1989; M. rishwani Makhan, 2012; Zonabris quadripunctata Heyden, 1881;
Z. variabilis var. armeniaca Heyden, 1881; Z. quadripunctata var. adamsii Heyden
& Kraatz, 1883; Z. quadripunctata var. maldinesi Heyden et al., 1883; Z.
quadripunctata var. melanura Heyden et al., 1883; Z. armeniaca Reitter, 1889
(Bologna, 2008; Pan ve Bologna, 2014).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.20.A): Vücut uzunluğu 9-17 mm aralığında; vücut
elitra dışında siyah; setalar uzun, dik ve kalın, genellikle siyah, ön tibia ve femur
üzerindekiler altın sarısı ve siyah renkli.
Baş kısa, kare şeklinde; post-ocular alan uzun, gözlerin boyuna çapından biraz daha
uzun, lateral kenarı dış bükey, gözlerle aynı hizada; fronsun ortasında kırmızı bir
nokta yok; yüzeyi sığ ve seyrek çukurcuklu; anten 11 segmentli, segmentleri tek
renkli siyah; I. segment neredeyse küresel olan II. segmentin yaklaşık iki katı
uzunluğunda; III. segment uzun, IV. segmentin uzunluğunun 1.5 katından daha
uzun, IV-VI. segmentler uzunluk ve genişlik bakımından benzer, ancak VI. segment
apikalde biraz daha geniş, VII-X. segmentler uzunluk olarak benzer ancak apikalde
kademeli olarak genişlemiş, X. segment neredeyse silindirik, XI. segment eninin iki
katından biraz daha kısa, apikalde asimetrik sivri.
Pronotum genişliğinden biraz daha uzun, medialde en geniş, anterior olarak
daralmış; dış bükey; anteriorda sığ bir basıklık ve medialde küçük belirgin bir
basıklık mevcut; yüzeyi sık çukurcuklu, yoğun setalı ve parlak. Scutellum siyah,
küçük, yarım daire şeklinde. Mezosternum medialde uzunlamasına yükselmiş,
mezosternum orta kısmında çukurcuklu, belirgin, yoğun ve hafifçe uzun setalı (Şekil
5.20.B). Elitra desenlenmesi anterior üçte birlik alanda ve medialde olmak üzere
dört nokta şeklinde leke (2:2) ve bir apikal şerit ile, apikali şerit elitral sütur üzerinde
oldukça geniş; setalar siyah, baş ve pronotuma göre daha kısa ve seyrek, anterior
üçte birlik kısımda dik, geri kalan yüzeyde yatık. Bacaklar siyah, pro- ve mezotibial
mahmuzlar şekil ve sivrilik bakımından birbirine benzer, metatibial mahmuzlar
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çubuk benzeri; femur üzerindeki setalar seyrek, kısa ve uzun, tibia ve tarsideki
setalardan daha uzun, tibia ve tarsi setaları sık ve kısa.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.20.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
medio-proksimalde kaynaşmış, bazalden distale hafif bir şekilde kademeli olarak,
distalden apikale birden daralan yapıda (Şekil 5.20.C-D); lateral görünümde oldukça
geniş, bazalden proksimale genişlemiş, proksimalden distale neredeyse paralel,
proksimalden apikale daralan, apikali hafifçe kavisli yapıda, medio-proksimalde hafif
kemerli (Şekil 5.20.E-F); aedeagusun distal kancası hemen hemen apekste,
proksimal kancadan belirgin bir şekilde küçük ve farklı şekilde eğimli, endophallic
kanca neredeyse apekste, küçük ve hafif kavisli (Şekil 5.20.G-H); spiculum gastrale
apekste genişçe “V” şeklinde çentikli ve apodemi X. sternit ile arada membran
tabaka olmadan birleşmiş (Şekil 5.20.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 11-18,5 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı özellikle
Asteraceae (özellikle Achiellea sp., Centaurea sp., Cichorium sp., Cirsium sp.)
familyasındaki bitkilerin yoğun olduğu alanlarda, otsu vejetasyondan atrapla ve
doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile toplanmıştır.
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Şekil 5.20. Mylabris (s.str.) quadripunctata (Linnaeus, 1767) A. Habitus (♂), B.
Mezosternum, C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).

İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 19): Toplam: 807 birey, 395 ♂♂, 412 ♀♀.
Ankara (Haymana), 39°12'38.92''K / 32°33'21.57''D, 1323m, 5♂♂, 6♀♀, 25°C,
12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Gölbaşı), 39°28'48.96''K / 32°49'55.19''D,
1345m, 2♂♂, 23°C, 12.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°12'33.29''K
/ 31°33'29.18''D, 1013m, 3♂♂, 10♀♀, 27.0°C, 25.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Nallıhan), 40°15'26.86''K / 31°32'30.80''D, 1387.37m, 1♂, 25.1°C, 25.VI.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°09'14.63''K / 31°14'58.08''D, 1069m, 7♂♂, 13♀♀,
26.4°C,

25.VI.2018,

Leg.

M.A.

Demir;

Ankara

(Balâ),

39°41'17.53''K

/

32°55'11.78''D, 1289.11m, 17♂♂, 18♀♀, 22.8°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Balâ), 39°36'38.57''K / 32°58'38.98''D, 1055.94m, 14♂♂, 5♀♀, 29.5°C,
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26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°33'51.62''K / 33°01'39.58''D,
1059.83m, 15♂♂, 13♀♀, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ),
39°30'46.11''K / 33°16'12.30''D, 992.49m, 6♂♂, 3♀♀, 34.4°C, 26.VI.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Balâ), 39°20'42.81''K / 33°24'40.69''D, 1082.04m, 12♂♂, 18♀♀,
34.5°C,

26.VI.2018,

Leg.

M.A.

Demir;

Ankara

(Balâ),

39°39'31.59''K

/

33°04'23.44''D, 997.64m, 1♂, 3♀♀, 28.6°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Kazan), 40°08'06.72''K / 32°35'53.30''D, 902.5m, 3♂♂, 4♀♀, 31.2°C, 27.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Kazan), 40°12'16.24''K / 32°34'41.56''D, 1124.07m, 8♂♂,
6♀♀, 28.7°C, 27.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kazan), 40°14'28.67''K /
32°36'47.18''D, 1152.96m, 26♂♂, 16♀♀, 33.2°C, 27.VI.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Kazan), 40°15'55.28''K / 32°35'28.78''D, 1332.43m, 5♂♂, 2♀♀, 30.7°C,
27.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Mamak), 39°55'36.83''K / 33°07'54.31''D,
1231.45m, 14♂♂, 10♀♀, 33.8°C, 28.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı),
39°37'47.94''K / 31°57'43.19''D, 709m, 16♂♂, 40♀♀, 30.2°C, 29.VI.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Polatlı), 39°21'08.21''K / 31°59'56.36''D, 764.36m, 30♂♂, 12♀♀,
29.6°C, 29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Polatlı), 39°08'56.37''K /
32°11'42.69''D, 881.52m, 1♀, 30.4°C, 29.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Çankaya), 39°32'6.69''K / 32°43'46.40''D, 980m, 25♂♂, 34♀♀, 36°C, 10.VII.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Şereflikoçhisar), 38°59'58.2''K / 33°35'24.9''D, 1045m,
1♂, 2♀♀, 33.7°C, 19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Şereflikoçhisar),
38°53'34.1''K / 33°42'28.6''D, 1099m, 1♂, 2♀♀, 22.3°C, 19.VII.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Şereflikoçhisar), 39°12'40.4''K / 33°11'31.7''D, 1079m, 6♂♂, 8♀♀,
27.6°C, 19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Beypazarı ), 40°02'50.9''K /
31°52'20.1''D, 619m, 1♂, 2♀♀, 32.7°C, 20.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Beypazarı), 40°00'42.2''K / 31°51'00.9''D, 913m, 1♂, 1♀, 32.8°C, 20.VII.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Akyurt), 40°09'06.0''K / 33°07'03.5''D, 1223m, 3♀♀, 25.4°C,
22.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Akyurt), 40°10'23.3''K / 33°08'03.6''D,
1236m, 10♂♂, 12♀♀, 28.5°C, 22.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Çubuk),
40°25'13.8''K / 32°55'07.8''D, 1495m, 1♂, 24.7°C, 23.VII.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Haymana), 39°31'03.8''K / 32°35'13.1''D, 1229m, 1♀, 27.7°C, 25.VII.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°11'40.3''K / 32°25'06.8''D, 1038m, 36♂♂,
38♀♀, 29.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°22'01.5''K /
32°32'03.5''D, 1244m, 29♂♂, 25♀♀, 24.8°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Balâ), 39°31'48.8''K / 33°06'55.2''D, 1285m, 7♂♂, 7♀♀, 25.5°C, 26.VII.2018, Leg.
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M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°30'27.0''K / 33°01'25.4''D, 1298m, 38♂♂, 41♀♀,
29.3°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°26'55.4''K / 33°07'06.3''D,
957m, 3♀♀, 29.9°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°35'40.9''K /
33°14'48.9''D, 1120m, 42♂♂, 49♀♀, 31.5°C, 26.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Balâ), 39°34'42.8''K / 33°08'30.7''D, 1151m, 2♂♂, 1♀, 30.4°C, 26.VII.2018, Leg.
M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°14'55.4''K / 31°08'47.9''D, 1380m, 9♂♂, 2♀♀,
25.8°C, 4.VIII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Nallıhan), 40°12'34.7''K /
31°06'04.9''D, 833m, 1♂, 1♀, 30.7°C, 4.VIII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Kayseri (Ganglbauer, 1905); Ankara, Artvin, Mersin, Sivas,
Tokat (Sumakov, 1930); İzmir (Bulut, 2010; Gadeau de Kerville, 1939; Tezcan S.,
Tezcan G., ve Gülperçin, 2010); Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Malatya
(Kaszab, 1941); Kırşehir, Konya, Kütahya (Bytinski-Salz, 1956); Ankara, Edirne
(Kaszab, 1959); Antalya, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya
Malatya, Mardin, Tunceli (Kaszab, 1968); Adana, Ankara, Artvin, Bilecik,
Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Isparta, Konya,
Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ,
Tunceli (Bologna, 1979); Adana, Afyon, Antalya, Aksaray, Artvin, Denizli, Erzurum,
Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırşehir,
Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Uşak, Yozgat (Urlu,
2006); Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydin, Balıkesir, Bilecik,
Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum,
Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Giresun, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya,
Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Sivas,
Trabzon, Tokat, Tunceli, Van (Pan ve Bologna, 2014); Ankara, Bilecik, Eskişehir
(Korkmaz, 2015); “Doğu Anadolu'da 2500 m üzerinde çok yoğun” (Özbek ve
Szaloki, 1998).
Dünya’da Yayılışı: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan,
Fransa, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya,
Özbekistan, Romanya, Rusya (Orta ve Güney Avrupa Bölgeleri, Doğu ve Batı
Sibirya), Sırbistan ve Karadağ, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna,
Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).
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5.1.2.1.3.2.1.8. Mylabris (s.str.) variabilis (Pallas, 1782)
Sinonimler: Meloe variabilis Pallas, 1782. Mylabris variabilis Olivier, 1795; M.
lacera Fischer, 1827; M. mutans Guérin-Méneville, 1837; M. hypocrita Mulsant,
1857; M. similaris Mulsant, 1857; M. variabilis var. lacera Marseul, 1870; M.
variabilis var. mutabilis Marseul, 1870; M. variabilis var. similaris Gemminger &
Harold, 1870; M. variabilis var. sturmi Baudi di Selve, 1878; M. variabilis var.
disrupta Baudi di Selve, 1878; M. variabilis ab. disrupta Mader, 1927; M. variabilis
var. erivanica Mader, 1927; M. variabilis ab. lacera Mader, 1927; M. variabilis ab.
mutabilis Mader, 1927; M. variabilis ab. similaris Mader, 1927; M. variabilis ab.
sturmi Mader, 1927; M. variabilis ab. guerini Magistretti, 1943; M. variabilis ab. leonii
Magistretti, 1943; M. (Mylabris) variabilis Pardo Alcaide, 1950; M. variabilis ab.
medioluteoabrupta Kaszab, 1956; M. variabilis ab. medioexterneconjuncta Kaszab,
1956; M. variabilis ab. apicenigroconjuncta Kaszab, 1956; M. variabilis ab.
medioluteobipunctata Kaszab, 1956; M. variabilis ab. medioluteotripunctata
Kaszab, 1956; M. variabilis ab. italiana Kaszab, 1958; M. variabilis lacera Modarres
Awal, 1997 M. (Zonabris) variabilis Kantardjièva, 1929; Zonabris variabilis, Heyden,
1881; Z. variabilis var. mutabilis Reitter, 1906; Z. variabilis var. disrupta Reitter,
1906; Z. variabilis var. lacera Reitter, 1906; Z. erivanica Pic, 1901; Z. variabilis var.
sturmi Reitter, 1906; Z. variabilis ab. mariei Pic, 1939 (Bologna, 2008; Pan ve
Bologna, 2014).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.21.A): Vücut uzunluğu 11,5-17,2 mm aralığında;
vücut elitra dışında siyah; setalar uzun, dik ve kalın, genellikle siyah, ön tibia ve
femur üzerindekiler altın sarısı ve siyah renkli.
Baş kısa, kare şeklinde, post-ocular alan kısa, gözlerin boyuna çapından kısa,
lateral kenarı dış bükey, gözlerle aynı hizada; fronsun ortasında geniş kırmızı bir
leke mevcut; yüzeyi sığ ve seyrek çukurcuklu; anten 11 segmentli, siyah, bazalde
hafif kırmızımsı, segmentlerin apikali belirgin bir şekilde genişlemiş, I. segment
uzun, II. segmentin iki katı uzunluğunda, II. segment kısa, medialden apikale doğru
genişlemiş, III. segment uzun, IV. segmentin uzunluğunun 1.5 katı, IV-VI.
segmentler benzer şekillerde, III. segmentten daha kısa, VI. segment biraz daha
kısa, VII-IX. segmentler hafifçe silindirik, apikalde çok az genişlemiş, X. segment
silindirik, bir önceki kadar uzun ve neredeyse aynı genişlikte; XI. segment eninin iki
katından daha uzun, apikalde asimetrik sivri.
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Pronotum genişliğinden biraz daha uzun, lateral kenarları bazalden anterior 1/3’lük
alana kadar paralel, anteriorda yuvarlaklaşmış; dış bükey; anteriorda enine çöküntü
yok; yüzeyi çukurcuklu. Scutellum siyah, küçük, yarım daire şeklinde. Mezosternum
lateralde geniş ve uzun, mezosternal scutum neredeyse üçgen biçimde orta
kısmında çukurcuklu, yoğun ve hafifçe uzun setalı (Şekil 5.21.B). Elitra
desenlenmesi anteriorda, medialde ve apikalde olmak üzere üç şerit ile, anterior
şerit elitral sütur boyunca bazale uzanır, apikal şerit geniş. Bacaklar siyah, pro- ve
mezotibial mahmuzlar şekil ve sivrilik bakımından birbirine benzer, metatibial
mahmuzlar çubuk benzeri; femur üzerindeki setalar seyrek, kısa ve uzun, tibia ve
tarsideki setalardan daha uzun, tibia ve tarsi setaları sık ve kısa.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada derin çentikli.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.21.A): Gonoforceps ventral görünümde medioproksimalde kaynaşmış (Şekil 5.21.C-D); lateral görünümde nispeten geniş,
apikalden önce hafifçe kavisli (Şekil 5.21.E-F); aedeagusun distal kancası hemen
hemen apekste, proksimal olandan açıkça küçük ve farklı şekilde eğimli, endophallic
kanca neredeyse apekste, uzun ve keskin kavisli (Şekil 5.21.G-H); spiculum
gastrale ince, apekste “V” şeklinde çentikli (Şekil 5.21.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 14,4-18,1 mm aralığında; VIII. abdominal sternitin posterior
kenarı ortada düz.
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Şekil 5.21. Mylabris (s.str.) variabilis (Pallas, 1782) A. Habitus (♂), B. Mezosternum,
C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D. Tegmen (Ventral),
E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı özellikle
Asteraceae ve Boraginaceae (Anchusa sp.) familyalarına ait bitkilerin yoğun olduğu
alanlarda, otsu vejetasyondan atrapla ve doğrudan bitki üzerinden aspiratör ile
toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 20): Toplam 76 birey, 38♂♂, 38♀♀.
Ankara (Balâ), 39°41'17.53''K / 32°55'11.78''D, 1289.11m, 2♂♂, 2♀♀, 22.8°C,
26.VI.2018, Leg. M.A. Demir;

Ankara (Balâ), 39°36'38.57''K / 32°58'38.98''D,

1055.94m, 2♂♂, 2♀♀, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir;

Ankara (Balâ),

39°33'51.62''K / 33°01'39.58''D, 1059.83m, 8♂♂, 1♀, 29.5°C, 26.VI.2018, Leg. M.A.
Demir; Ankara (Güdül), 40°21'02.9''K / 32°15'46.7''D, 1221m, 26♂♂, 32♀♀, 31.5°C,
21.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°31'03.8''K / 32°35'13.1''D,
1229m, 1♀, 27.7°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir.
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Türkiye’de Yayılışı: İstanbul (Olivier, 1811); Hatay (Fairmaire, 1884); Adana,
Bursa, Tekirdağ (Kaszab, 1941); Kırşehir, Konya, Kütahya (Bytinski-Salz, 1956);
Edirne (Kaszab, 1959); Konya, Tunceli, İstanbul (Kaszab, 1968); Ankara, Balıkesir,
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli (Bologna, 1979); Antalya,
Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Edirne, Erzurum, Kars, Konya, Muş, Osmaniye,
Tekirdağ, (Özbek ve Szaloki, 1998); Antalya, Çorum, Erzincan, Isparta,
Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Osmaniye, Zonguldak, Yozgat (Urlu,
2006); İzmir (Tezcan S., Tezcan G., ve Gülperçin, 2010); Adana, Amasya, Ankara,
Antalya, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Denizli, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane,
Hakkâri, İstanbul, İzmir, Sinop, Sivas, Kars, Kırklareli, Konya, Malatya, Mersin, Muş,
Niğde, Tekirdağ, Van (Pan ve Bologna, 2014); Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Afganistan, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan,
Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İran, İspanya, İsviçre,
İtalya, Kazakistan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Portekiz,
Romanya, Rusya (Orta Avrupa Bölgesi, Doğu ve Batı Sibirya), Sırbistan ve
Karadağ, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan
(Bologna, 2008).

5.1.2.1.4. Tribüs: Meloini
5.1.2.1.4.1. Cins: Meloe Linnaeus, 1758
5.1.2.1.4.1.1. Meloe (s.str) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758
Sinonimler: Meloe andrenatarum Dufour, 1828; -atratus Meyer, 1793; brunsvicensis Meyer, 1793; -crispatus Fairmaire, 1884; -cyanellus Bridle, 1832; cyaneus Mulsant, 1857; -exaratus Faldermann, 1832; -gallicus Baudi di Selve,
1878; -incertus Tauscher, 1812; -megacephalus Fischer von Waldheim, 1842; pannonicus Baudi di Selve, 1878; -punctatus Fabricius, 1792; -rugicollis Stephens,
1832; -rugipennis Mannerheim, 1825; -tauricus Baudi di Selve, 1878; -tectus
Panzer, 1793; -undulatus Baudi di Selve, 1878; -volgensis Tauscher, 1812; -vulgaris
Stephens, 1832 (Bologna, 2008).
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Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 5.22.A): Vücut 28 mm uzunluğunda; siyahımsı - koyu
lacivert renkte; setalar siyah, vücudun ventralinde kalın, baş ve pronotumun
dorsalinde çok seyrek ve kısa, elitrada yok.
Başın üzerinde post-ocular alan uzun, gözlerin boyuna çapının 2 katından daha
uzun, dış bükey, lateral kenarı gözlerle aynı hizada değil daha geniş; gözler oldukça
küçük ve enine, fronsun mediali uzunlamasına az belirgin süturlu; yüzeyi sık
çukurcuklu, oldukça büyük ve derin çukurcuklar ile çok küçük ve sığ çukurcuklar bir
arada, bazıları kaynaşmış buruşuk görünümde; anten uzun, pronotumun bazaline
ulaşır, 11 segmentli, siyah; I. segment uzun, apikalde küresel II. segmentin iki katı
uzunluğunda, III. segment uzun, III-X. segmentler kademeli olarak kısalır, III-VII.
segmentler belirgin bir şekilde geniş, V. segment en geniş, XI. segment X.
segmentin iki katı uzunluğunda, apikalde asimetrik sivri.
Pronotum geniş, uzunluğundan daha geniş, anterior 1/3’lük alanda en geniş, lateral
kenarlarda bazalden mediale paralel; bazal kenarı hafif içe çentikli ve basıklıklı;
yüzeyi sık çukurcuklu, oldukça büyük ve derin çukurcuklar ile çok küçük ve sığ
çukurcuklar bir arada, bazıları kaynaşmış buruşuk görünümde (Şekil 5.22.B).
Scutellum yok. Mezosternum anterior kenarda yuvarlaklaşmış, posteriorda ince ve
sivri. Elitra yüzeyi buruşukluklu; humeral sütur belirgin. Ön ve orta tibial mahmuzlar
benzer boyut ve kalınlıkta, arka tibianın dış mahmuzu oldukça kalın, konik şekilde,
tırnaklar dişsiz.
VIII. abdominal sternitin posterior kenarı ortada düz.
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Şekil 5.22. Meloe (s.str.) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758 A. Habitus
(♀), B. Pronotum

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Buğday tarlasından (Poaceae: Triticum sp.) bitki
üzerinden pens ile alınmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 21): Toplam 1 birey, 1♀.
Ankara (Balâ), 39°32'29.340"K / 32°59'52.560"D, 1190m, 1♀, 28.2°C, 23.V.2019,
Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Bolu, Çankırı (Bologna, 1979); Ağrı Ankara Ardahan Bitlis,
Çanakkale, Diyarbakır Erzincan, Erzurum, Kayseri, Konya, Muş, Nevşehir (Özbek
ve Szaloki, 1998); Ankara, Gümüşhane (Urlu, 2006); İzmir (Tezcan S., Tezcan G.,
ve Gülperçin, 2010).
Dünya’da Yayılışı: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika,
Bosna Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Çin (Batı, Kuzey ve
Kuzey Doğu Bölgeleri), Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa,
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Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç,
İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kore, Letonya, Litvanya, Lübnan,
Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moğolistan, Moldova, Norveç,
Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya (Güney, Orta ve Kuzey Avrupa
Bölgeleri, Doğu Sibirya) Sırbistan ve Karadağ, Slovakya, Slovenya, Suriye,
Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.3. Altfamilya: NEMOGNATHINAE Laporte, 1840
5.1.3.1. Nemognathinae Altfamilyası Cins Tanı Anahtarı
1. Galea uzun, mandibullardan daha uzun; labrum uzun, genişliğinden daha uzun,
mandibulları neredeyse tamamen örter; elitra normal uzunlukta ve genişlikte,
abdomeni hemen hemen kapatır...………………………..…………………….…2
1’. Galea normal uzunlukta, mandibullardan uzun değil; labrum kısa, genişliğinden
daha kısa, mandibulları biraz örter; elitra kısa, posteriorda büyük ölçüde
daralmış, lateral kenarlar posterior 2/3’lük alanda kuvvetli bir şekilde içe kavisli,
abdomeni kapatmaz……………..…………………………..……….........Stenoria
2. Maksiller palpinin son segmenti apekste genişlemiş; tırnakların dorsal
parçasının ventral kenarı tek sıra dişli; gonoforceps apikal yarıda kaynaşmış
..................………………………………………………...……….……..Stenodera
2’. Maksiller palpinin son segmenti apekste genişlememiş; tırnakların dorsal
parçasının ventral kenarı iki sıra dişli; gonoforceps tamamen kaynaşmış
..................……………………………………………………………………………3
3. Galea çok uzamış, maksillar palpiden daha uzun, emme tüpü oluşturmuş….......
…………………….……………...................................................…Nemognatha
3’. Galea az uzamış, maksiller palpiden daha uzun değildir, emme tüpü oluşturmaz
…………………………………………………………………………………...…….4
4. Arka tibianın dış tarafındaki mahmuz iç tarafındakinden çok daha uzun ve
apikalde çok geniş……..…...……………………………………………..Euzonitis
4’. Arka tibianın dış tarafındaki mahmuz iç tarafındaki kadar uzun ve genişliği
değişken....………………………………………….…………...………....…Zonitis
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5.1.3.1.1. Tribüs: Nemognathini Laporte, 1840
5.1.3.1.1.1. Cins: Euzonitis Semenov, 1893
5.1.3.1.1.1.1. Euzonitis Cinsi Tür Tanı Anahtarı
1. Baş ve pronotum sarı-koyu sarı; pronotumda kenarlara doğru iki tane siyah çok
az belirgin leke; anten kahverengi, sadece ilk segment siyah ….... sexmaculata
1’. Baş ve pronotum siyah; pronotum lekesiz; anten siyah ….…… quadrimaculata

5.1.3.1.1.1.1.1. Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782)
Sinonimler: adanensis Pic, 1935; atra Schwarz, 1808 (Zonitis); auliensis Pic, 1913;
bifasciata Schwarz, 1808 (Zonitis); bimaculata Tauscher, 1812 (Zonitis); concolor
Abeille de Perrin, 1880 (Zonitis); concolor Wellman, 1910 (Zonitis); fasciata
Tauscher, 1812 (Zonitis); iconiensis Pic, 1901 (Zonitis); immaculata Escherich,
1892 (Zonitis); imperialis Wollaston, 1861 (Zonitis); korbi Escherich, 1890 (Zonitis);
latenotata Pic, 1907; obliquata Motschulsky, 1872 (Zonitis); palumboi Ragusa, 1898
(Zonitis); quadripunctata Fabricius, 1801 (Mylabris); rufofasciata Fairmaire, 1884
(Zonitis); xanthoptera Fairmaire, 1876 (Zonitis) (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 23): Vücut uzunluğu 13-15 mm; elitra dışında vücut
siyah; vücut setaları kısa, baş ve pronotumda siyah, elitrada sarı.
Baş üçgen şeklinde, post-ocular alan oldukça kuvvetli genişlemiş; yüzeyi sık
yüzeysel çukurcuklu; maxillar galea biraz uzamış, maxillar palpiden uzun değil, tüylü
seta ile sarı-kahverengi saçaklı; labial palpus segmentleri ince; maxillar palpus son
segmenti hariç apikalde belirgin bir şekilde genişlemiş, son segment genişlememiş,
uçta küt; mandibullar genişlemiş ve sert yapıda; clypeusun ortasında küçük bir oyuk;
anten ince, uzun, neredeyse elitranın yarısına kadar uzanır, 11 segmentli; I. ve II.
segmentler diğer segmentlerden biraz daha kısa, I. segment apikalde asimetrik
genişlemiş, II. segment kısa apikalde hafif geniş, III.–VIII. segmentler şekil ve
uzunluk bakımından benzer, IX-XI. segmentler kademeli olarak incelir, son segment
daha uzun ve apikali sivri.
Pronotum enine, lateral kenarları bazalden anterior 1/3’lük alana kadar paralel, daha
sonra yuvarlaklaşmış; posterior 1/3’lük alan kısa uzunlamasına bir iz şeklinde
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çöküntülü; yüzeyi sık ve iri çukurcuklu. Scutellum siyah, posteriorda yuvarlaklaşmış.
Elitra desenlenmesi medio-anterior ve medio-posteriorda olmak üzere iki siyah
lekeli, apeksi siyah, medio-anterior lekeler çapraz şekilde eğimli, medio-posterior
lekeler birleşmiş, apeks siyah; lateral kenarlı değil. Tibiada iki tane mahmuz, arka
tibianın dış mahmuzu içtekinden daha uzun, daha güçlü ve apikalde daha geniş;
tırnakların dorsal parçasının ventral kenarı testere şeklinde iki sıra dişli.
Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli.

Şekil 5.23. Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782) Habitus (♀).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı 1 lokasyonda
otsu vejetasyondan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 22): Toplam 2 birey, 2 ♀♀.
Ankara (Balâ), 39°33'51.62''K / 33°01'39.58''D, 1059.83m, 2♀♀, 29.5°C,
26.VI.2018, Leg. M.A. Demir.
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Türkiye’de Yayılışı: Ankara, Isparta (Bologna, 1979); Amasya, Erzurum, Kars, Rize
(Özbek ve Szaloki, 1998); Osmaniye, Isparta (Urlu, 2006).
Dünya’da Yayılışı: Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir,
Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Fas, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran,
İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanarya Adaları, Kazakistan, Kıbrıs, Macaristan,
Makedonya, Madeira Takımadaları, Moğolistan, Portekiz, Romanya, Rusya (Güney
ve Orta Avrupa Bölgeleri), Sırbistan ve Karadağ, Slovakya, Suriye, Tunus, Türkiye,
Türkmenistan, Ukrayna (Bologna, 2008).

5.1.3.1.1.1.1.2. Euzonitis sexmaculata (A. G. Olivier, 1789)
Sinonimler: bipunctata Ragusa, 1881 (Zonitis); discolor Escherich, 1892 (Zonitis);
distigma Wellman, 1910 (Zonitis); fenestrata Pallas, 1782 (Zonitis); lunaris Wellman,
1910 (Zonitis); lunata Tauscher, 1812 (Zonitis); medioconjuncta Kaszab, 1942;
obliterata Pic, 1922; octomaculata Ragusa, 1923; pedemontana Pic, 1901(Zonitis);
subconjuncta Pic, 1901 (Zonitis); suramensis Pic, 1922 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.24.A): Vücut uzunluğu 16,5-17,5 mm aralığında;
vücut dorsalden sarı-kahverengi renklerde, sadece tarsuslar siyah, son III
abdominal sterniti sarı-kahverengi, sondan IV. sternit ortada siyah, laterale doğru
sarı-kahverengi, kalan sternitler siyah; vücut setaları kısa, sarı.
Baş üçgen şeklinde, post-ocular alan genişlemiş, yüzeyi sık yüzeysel çukurcuklu;
maxillar galea biraz uzamış, maxillar palpiden uzun değil, tüylü seta ile sarıkahverengi saçaklı; labial palpus segmentleri ince; maxillar palpus son segmenti
hariç apikalde belirgin bir şekilde genişlemiş, son segment genişlememiş, uçta küt;
mandibullar genişlemiş ve sert yapıda; clypeusun ortasında küçük bir oyuk; anten
ince, uzun, elitranın anterior 1/3’üne kadar uzanır, 11 segmentli; I. segment sarıkahverengi, kısa, apikalde geniş, II. segment kısa, oldukça geniş, III-V. segmentler
şekil ve uzunluk bakımından benzer, VI-XI. segmentler kademeli olarak incelmiş,
son segment daha uzun ve apikali sivri.
Pronotum enine, lateral kenarları bazalden anterior ¼’lük alana kadar paralel, daha
sonra yuvarlaklaşmış; medialden bazale uzunlamasına bir iz şeklinde çöküntülü;
yüzeyi sık ve iri çukurcuklu; laterale doğru iki tane siyah az belirgin leke. Scutellum
sarı-kahverengi, mediali siyah, posteriorda yuvarlaklaşmış. Elitra desenlenmesi,
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medio-anterior ve medio-posteriorda olmak üzere iki büyük siyah lekeli, apeksi
siyah; lateral kenarlı değil. Tibiada iki tane mahmuz, arka tibianın dışındaki mahmuz
içtekinden daha uzun, daha güçlü ve apikalde daha geniş; tırnakların dorsal
parçasının ventral kenarı testere şeklinde iki sıra dişli.
Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli ve
son sternit neredeyse tabana kadar uzunlamasına bölünmüş ve geniş bir şekilde
saçaklı.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.24.B-I): Gonoforceps ventral görünümde
neredeyse tamamen kaynaşmış, apekste çok az ayrık, küt görünümde, phallobase
oldukça büyük ve geniş (Şekil 5.24.B-C), lateral görünümde bazalden apikale
kademeli daralan yapıda, apekste dönmüş pozisyonda, phallobase oldukça geniş,
dış bükey (Şekil 5.24.D-E); aedeagus oldukça büyük, sklerotize ve yoğun diken
benzeri setalı, apekse doğru iki yuvarlağımsı loblu, apekste sivri değil, ventral yönde
sivri çıkıntılı (Şekil 5.24.F-G); spiculum gastrale oldukça büyük, “Y” şeklinde,
apodemleri oldukça uzun ve birbirine paralel, arada membran doku olmadan son
sternite bağlı (Şekil 5.24.H-I).
Dişi: Vücut uzunluğu 14,5-18 mm aralığında; abdomenin gözle görülen son
sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli.
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Şekil 5.24. Euzonitis sexmaculata (A. G. Olivier, 1789) A. Habitus (♂), B-I. Erkek
üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (B-C. Tegmen (Ventral), D-E.
Tegmen (Lateral), F-G. Aedeagus (Lateral), H-I. Spiculum gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Örnekler, yol ve tarla kenarı otsu vejetasyondan,
özellikle Asteraceae ve Poaceae familyalarına ait bitkilerin yoğun bulunduğu
alanlardan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 23): Toplam 6 birey, 2♂♂, 4♀♀.
Ankara (Balâ), 39°36'38.57''K / 32°58'38.98''D, 1055.94m, 1♀, 29.5°C, 26.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°33'51.62''K / 33°01'39.58''D, 1059.83m, 1♂, 1♀,
29.5°C,

26.VI.2018,

Leg.

M.A.

Demir;

Ankara

(Balâ),

39°39'31.59''K

/

33°04'23.44''D, 997.64m, 1♂, 2♀♀, 28.6°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Ankara, Samsun (Bologna, 1979); Amasya, Yozgat (Özbek ve
Szaloki, 1998); Isparta (Urlu, 2006).
Dünya’da Yayılışı: Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Ermenistan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, İtalya,
Kazakistan, Kıbrıs, Lübnan, Macaristan, Romanya, Rusya (Güney Avrupa Bölgesi),
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Sırbistan ve Karadağ, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün,
Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.3.1.1.2. Cins: Nemognatha Illiger, 1807
5.1.3.1.1.2.1. Nemognatha chrysomelina (Fabricius, 1775)
Sinonimler: akbesiana Pic, 1897; asiatica Motschulsky, 1872; atripennis Chobaut,
1898; flavipes Ménétriés, 1849; latenigra Pic, 1941; nigripes Suffrian, 1853;
maculicollis Fairmaire, 1875 (Zonitis); unipunctata Beauregard, 1890 (Bologna,
2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.25.A): Vücut uzunluğu 9,5-11,5 mm aralığında;
thoraksik ve abdominal sternitler koyu kahverengi, son abdominal sternit sarı – açık
kahverengi, antenler ve tarsiler siyah, baş ve pronotum sarı – kahverengi, elitra
siyah nokta ve siyah apeks ile sarı-kahverengi; vücut setaları kısa ve seyrek, sarımsı
beyaz renklerde, elitrada siyah alanlarda siyah.
Baş üçgen şeklinde; post-ocular alan genişlemiş; gözler enine, anterior kenarı
dalgalı; yüzeyi sık yüzeysel çukurcuklu; ağız parçaları koyu renkli; maxillar galea
uzamış; maxillar palpiden daha uzun olan bir emici tüp oluşturmuş, sarı kahverengi
saçak şeklinde setalı; labial palpus ve maksillar palpus uzun; labrum uzun,
mandibulun ortasına kadar uzanır; anten uzun elitranın anterioruna kadar uzanır, 11
segmentli, ince; I. segment apikalde geniş, II. segment kısa, III. segmentin yarısı
uzunluğunda, apikalde biraz geniş, III-X. segmentler şekil ve uzunlukları
bakımından benzer, hafif silindirik, son segment uzun ve apikali sivri.
Pronotum enine, lateral kenarları mediale kadar paralel, anteriora doğru
yuvarlaklaşmış; medialinde büyük, siyah leke mevcut; yüzeyi oldukça yassı, belirgin
bir biçimde çukurcuklu. Scutellum üçgen biçiminde. Elitra desenlenmesi medialde
siyah lekeli, apeksi genişçe siyah, neredeyse elitranın apikal 1/3’lük alanını kaplar;
lateral kenarlı değil. Femur apikalde sarı renkte; tibiada iki tane mahmuz, arka
tibianın dış tarafında olan mahmuz iç tarafta olana göre çok az daha geniş;
tırnakların dorsal parçasının ventral kenarı testere şeklinde iki sıra dişli.
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Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli ve
son sternit neredeyse tabana kadar uzunlamasına bölünmüş ve geniş bir şekilde
saçaklı.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.25.B-I): Gonoforceps ventral görünümde
neredeyse tamamen kaynaşmış, apekste çok az ayrık, bazalden proksimale doğru
birden daralmış, proksimalden distale kadar kenarlarda paralel, distalden apikale
daralan yapıda, phallobase oldukça büyük ve medialde kemerli yapıda (Şekil
5.25.B-C); lateral görünümde proksimalden apikale neredeyse paralel, apekte
yuvarlaklaşmış, ventral yönde sivri; phallobase geniş, dış bükey (5.25.D-E);
aedeagus oldukça büyük ve kavisli, apekste oldukça sklerotize ve yoğun diken
benzeri setalı, apeksi yuvarlaklaşmış (Şekil 5.25.F-G); spiculum gastrale orta
boyutlarda, “Y” şeklinde, apodemleri oldukça uzun ve arada membran doku
olmadan son sternite bağlı (Şekil 5.25.H-I).
Dişi: Vücut uzunluğu 9,8-19 mm aralığında; abdomenin gözle görülen son
sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli.

Şekil 5.25. Nemognatha chrysomelina (Fabricius, 1775) A. Habitus (♂), B-I. Erkek
üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (B-C. Tegmen (Ventral), D-E.
Tegmen (Lateral), F-G. Aedeagus (Lateral), H-I. Spiculum gastrale (Ventral)).
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Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarında bulunan
Echinops sp. (Asteraceae) bitkisi üzerinden doğrudan aspiratör ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 24): Toplam 25 birey, 7♂♂, 18♀♀.
Ankara (Haymana), 39°12'38.92''K / 32°33'21.57''D, 1323m, 1♀, 25°C, 12.VI.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Şereflikoçhisar), 38°59'58.2''K / 33°35'24.9''D, 1045m,
1♂, 4♀♀, 33.7°C, 19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Evren), 39°01'08.0''K /
33°43'30.3''D, 1013m, 1♀, 28.3°C, 19.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Şereflikoçhisar), 38°53'34.1''K / 33°42'28.6''D, 1099m, 1♀, 22.3°C, 19.VII.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Beypazarı ), 40°08'44.1''K / 31°50'54.5''D, 647m, 1♀,
26.5°C, 20.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Beypazarı ), 40°11'39.2''K /
31°46'10.5''D, 858m,1♀, 26.2°C, 20.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Ayaş),
39°58'27.5''K / 32°12'44.0''D, 815m, 1♂, 1♀, 29.8°C, 21.VII.2018, Leg. M.A. Demir;
Ankara (Güdül), 40°13'19.6''K / 32°17'09.4''D, 825m, 4♂♂, 5♀♀, 28.8°C,
21.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kalecik), 40°09'45.0''K / 33°23'38.1''D, 995m,
1♀, 35.2°C, 22.VII.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Haymana), 39°29'39.7''K /
32°26'46.2''D, 976m, 1♂, 2♀♀, 29.4°C, 25.VII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Bilecik, Isparta, Kütahya (Bologna, 1979); Adana, Ankara,
Antalya, Artvin, Bilecik Çorum, Erzincan (Özbek ve Szaloki, 1998); Artvin, Kırşehir,
Niğde, Yozgat (Urlu, 2006); Ankara, Bilecik, Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Afganistan, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Fas, Fransa,
Irak, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Özbekistan,
Portekiz, Rusya (Güney Avrupa Bölgesi), Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan,
Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.3.1.1.3. Cins: Stenoria Mulsant, 1857
5.1.3.1.1.3.1. Stenoria (s.str.) apicalis apicalis (Latreille, 1804)
Sinonimler: brunneicollis Pic, 1914; catalonica Pardo Alcaide, 1958; kaszabiana
Pardo Alcaide, 1958; paucinigra Pardo Alcaide, 1958; kraatzi Mulsant & Rey, 1861;
luteifrons Pardo Alcaide, 1958; basicollis Kaszab, 1956; bipunctata Kaszab, 1956;
communimacula Kaszab, 1956; iranica Kaszab, 1959; nigroplagiata Kaszab, 1956;
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tristicula Kaszab, 1956; vitticollis Kaszab, 1956; Apalus picicollis Escherich, 1897;
Ctenopus sturmii Küster, 1846 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 5.26): Vücut uzunluğu 10,5 mm; vücut parlak, sarı –
kahverengi, thoraksik sternitler, anten, ağız parçaları ve elitranın apeksi siyah, vücut
setaları sarı renkli, dorsalde kısa seyrek, ventralde daha kalın ve daha uzun.
Baş üçgen şeklinde, post-ocular alan oldukça geniş ve şişkin, gözün boyuna
çapından biraz daha uzun; gözler enine, dış bükey; frons geniş ve düz; yüzeyi
belirgin bir şekilde çukurcuklu; fronto-clypeal sütur çok belirgin değil, clypeus enine,
mandibullar geniş, açısal olarak kavisli, sivri; anten uzun, sadece I. segmenti
sarımsı-kahverengi, I. segment hafifçe genişlemiş ve apikalde eğik, II. segmentin iki
katı, II. segment kısa, bazalde dar, apikalde genişlemiş, kalan segmentler benzer
şekilde ve uzunlukta, son segment biraz daha uzun, apikalde sivri.
Pronotum belirgin bir şekilde enine, anterior 1/3’lük alanda en geniş, bazale doğru
kademeli olarak daralır, anteriorda yuvarlaklaşmış; yüzeyindeki çukurcuklar belirsiz;
bazal kenarı sıra halinde setalı. Scutellum siyah üzeri sarı lekeli. Elitra parlak, sarı,
apekste siyah, abdomeni örtmez, anterior 1/3’lük alandan itibaren lateral kenarlarda
kademeli olarak daralır, elitral süturda bazal yarıda açılır, yüzeyi kırışıklıklı ve
çukurcuklu. Protibia ve mesotibianın mahmuzları benzer ve sivri, metatibianın dış
mahmuzu içtekinden daha kalın ve apikalde küt; tırnakların dorsal parçasının ventral
kenarı testere şeklinde iki sıra dişli.
Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli.
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Şekil 5.26. Stenoria (s.str.) apicalis apicalis (Latreille, 1804) Habitus (♀).
Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait tek örnek, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 25): Toplam 1 birey, 1♀.
Ankara (Kızılcahamam), 40°15'07.0''K / 32°26'23.5''D, 1249m, 1♀, 25.5°C,
24.VII.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Türkiye (Borchmann, 1917); Türkiye-Anadolu (Kaszab, 1956).
Dünya’da Yayılışı: Fas, Fransa, Hırvatistan, İran, İspanya, İtalya, Macaristan,
Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya (Güney Avrupa Bölgesi), Sırbistan ve Karadağ,
Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.3.1.1.4. Cins: Zonitis Fabricius, 1775
5.1.3.1.1.4.1. Zonitis Cinsi Tür Tanı Anahtarı
1. Prosternum kısa, ön coxalar arasında uzamamış (Şekil 5.27.B); baş kahverengisarı renkli; pronotum antero-lateralde yuvarlaklaşarak daralır; elitranın apeksi
siyah; aedeagus apekste sivri (Şekil 27.G-H)………... …....flava
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1’. Prosternum uzun, açıkça posteriora doğru ön coxalar arasında uzamış (Şekil
5.28.B); baş siyah renkli; pronotum antero-lateralde şiddetli bir şekilde daralır
(neredeyse köşeli); elitranın apeksi siyah değil; aedeagus apekste ovalimsi
(Şekil 28.G-H)……..………………………...……………….………….immaculata

5.1.3.1.1.4.1.1. Zonitis (s.str.) flava Fabricius, 1775
Sinonimler: afra Rossi, 1790 (Lytta); analis Abeille de Perrin, 1880; ancoroides
Escherich, 1892; atriventris Pic, 1951; flaviventris J. Miiller, 1902; gaditana Pardo
Alcaide, 1956; hipponensis Pic, 1900; impressicollis Motschulsky, 1872;
inscutellaris, 1922; latenigra Pic, 1951; melanopus Wellman, 1910; metasternalis
Csiki, 1953; metasternaloides Kaszab, 1958; moltonii Schatzmayr, 1941; nigriceps
Pardo Alcaide, 1956; nigripennis Fabricius, 1794; nigripes Motschulsky, 1872;
nigripes J. Müller, 1902; nigrithorax Motschulsky, 1872; nigrithorax Pic, 1904;
obscuricepes Pic, 1907; praeusta Fabricius, 1792; ramirezi Pardo Alcaide, 1956;
reitteri Kaszab, 1958; scutellaris Motschulsky, 1872; semiobscura Schatzmayr,
1941; signatithorax Pic, 1900; sophiensis Nedelkov, 1905; testacea Fabricius, 1781
(Mylabris); thoracica Laporte, 1840; unicolor Ragusa, 1898 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.27.A): Vücut uzunluğu 12 – 15 mm aralığında;
vücut dorsalde sarımsı kahverengi; ventralde son 4 abdominal sternit hariç siyah,
son 4 sternit sarımsı; vücut setaları kısa, sarı renkte, pronotumda ve baş üzerinde
çok seyrek.
Baş üçgen şeklinde, post-ocular alan oldukça şiddetli genişlemiş; yüzeyi sık
yüzeysel çukurcuklu; maxillar galea hafif uzamış, maxillar palpiden uzun değil; labial
palpus segmentleri ince; anten soketleri gözlerin anteriorunda girinti yapmış; anten
11 segmentli, ince, uzun, elitranın yarısına kadar uzanır; I. segment uzun, apikalde
belirgin bir şekilde genişlemiş, II. segment I. ve III. segmentten kısa, apikalde biraz
genişlemiş, III. - X. segmentler benzer şekillerde, uzun yarı silindirik, kademeli olarak
uzamış, V-XI. segmentler kademeli olarak kısalmış ve incelmiş, son segment
apikalde hafif sivri.
Pronotum enine, eni boyundan dörtte bir oranında daha geniş; lateral kenarları bazal
yarıda neredeyse paralel, antero-lateralde yuvarlaklaşarak daralmış; yüzeyi parlak,
çukurcuklu. Prosternum kısa, ön coxalar arasında uzamamış (Şekil 5.27.B).
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Scutellum posteriorda yuvarlaklaşmış. Elitra sarımsı-kahverengi, çok ince
kırışıklıklı, lateral kenarlı değil, apekste siyah. Ön ve orta tibiada iki tane aynı
uzunluk ve kalınlıkta mahmuz, arka tibianın dış mahmuzu içtekiyle aynı uzunlukta,
bazalde biraz kalın, apikalde sivrilmiş; tırnakların dorsal parçasının ventral
kenarında testere şeklinde iki sıra dişli.
Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli ve
son sternit neredeyse tabana kadar uzunlamasına bölünmüş ve geniş bir şekilde
ileri saçaklı.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.27.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
neredeyse tamamen kaynaşmış, konik şekilde, bazalden proksimale doğru çok az
daralmış, proksimalden apikale birden daralmış, apekste sivri, phallobase oldukça
büyük ve geniş (Şekil 5.27.C-D); lateral görünümde oldukça ince apekste dönmüş
pozisyonda, phallobase nispeten dar, dış bükey (Şekil 5.27.E-F) aedeagus oldukça
büyük, sklerotize ve yoğun diken benzeri setalı, apekse doğru kademeli olarak
küçülen üç üçgenimsi loblu yapıda, apekste sivri (Şekil 5.26.G-H); spiculum gastrale
“Y” şeklinde, apodemleri oldukça uzun (Şekil 5.27.I-J).
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Şekil 5.27. Zonitis (s.str.) flava Fabricius, 1775 A. Habitus (♂), B. Prosternum, C-J.
Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D. Tegmen (Ventral), EF. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum gastrale (Ventral)).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 26): Toplam 3 birey, 3♂.
Ankara (Nallıhan), 40°16'51.22''K / 31°27'17.66''D, 963.56m, 1♂, 26.7°C,
25.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°20'42.81''K / 33°24'40.69''D,
1082.04m, 1♂,

34.5°C, 26.VI.2018,

Leg.

M.A.

Demir;

Ankara

(Polatlı),

39°27'00.18''K / 32°13'03.04''D, 1010.81m, 1♂, 26.8°C, 29.VI.2018, Leg. M.A.
Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Bolu, Eskişehir (Bologna, 1979); Antalya, Erzurum, Erzincan,
Samsun (Özbek ve Szaloki, 1998); Adana, Hatay, Isparta, Osmaniye, Yozgat (Urlu,
2006); Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Çek
Cumhuriyeti, Çin, Ermenistan, Fas, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İran, İspanya,
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İsrail, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kıbrıs, Libya, Lübnan, Macaristan, Özbekistan,
Portekiz, Romanya, Rusya (Güney Avrupa Bölgesi), Sırbistan ve Karadağ,
Slovakya, Suriye, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan
(Bologna, 2008).

5.1.3.1.1.4.1.2. Zonitis (s.str.) immaculata (A. G. Olivier, 1789)
Sinonimler: biimpressa Chevrolat, 1882; binotaticollis Pic, 1913; fulva Rossi, 1792
(Mylabris); gibbicollis Abeille de Perrin, 1880; gradienta Fairmaire, 1892; ligurica
Schellenberg, 1802 (Lymexylon); mahia Hiibner, 1789; mutica L. G. Scriba, 1790;
scutellaris Escherich, 1897; scutellifera Wellman, 1910; seminigra Reitter, 1884;
silvestrii Schatzmayr, 1941 (Bologna, 2008).
Genel Morfoloji (Erkek) (Şekil 5.28.A): Vücut uzunluğu 9-11,5 mm aralığında;
vücut elitra ve pronotum dışında siyah; vücut setaları dorsalde kısa, ventralde biraz
daha uzun, sarı-beyaz renklerinde, pronotumda çok seyrek.
Baş üçgen şeklinde, post-ocular alan oldukça şiddetli genişlemiş; yüzeyi sık
yüzeysel çukurcuklu; maxillar galea hafif uzamış, maxillar palpiden uzun değil; labial
palpus segmentleri ince; anten soketleri gözlerin anteriorunda girinti yapmış; anten
11 segmentli, ince, uzun, elitranın üçte birlik kısmına kadar uzanır; I. segment uzun,
medialde ince, apikalde belirgin bir şekilde genişlemiş,

II. segment I. ve III.

segmentten kısa, apikalde biraz genişlemiş, III-V. segmentler kademeli olarak
kısalmış, son segment apikalde hafif sivri.
Pronotum enine, anterior 1/5’lik alanda en geniş, lateral kenarları anterior 1/5’lik
alana kadar kademeli olarak hafif bir şekilde genişlemiş, neredeyse paralel,
anteriora doğru şiddetli birşekilde daralır; neredeyse köşegen; yüzeyi parlak,
turuncu ve çukurcuklu. Prosternum ön coxalar arasında belirgin bir şekilde uzamış
(Şekil 5.28.B). Scutellum üçgen biçiminde. Elitra sarımsı-kahverengi, çok ince
kırışıklıklı, lateral kenarlı değil; apekste siyah değil. Ön ve orta tibiada iki tane aynı
uzunluk ve kalınlıkta mahmuz, arka tibianın dış mahmuzu içtekiyle hemen hemen
aynı uzunlukta, apikalde küt; tırnakların dorsal parçasının ventral kenarında testere
şeklinde iki sıra dişli.
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Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli ve
son sternit neredeyse tabana kadar uzunlamasına bölünmüş ve geniş bir şekilde
ileri saçaklı.
Erkek genital organ yapısı (Şekil 5.28.C-J): Gonoforceps ventral görünümde
neredeyse tamamen kaynaşmış, gonoforceps bazalden mediale çok az daralmış,
medialden apikale birden daralmış, apekste küt, phallobase medialde kemerli
yapıda (Şekil 5.28.C-D); lateral görünümde bazalden mediale belirgin bir biçimde
daralmış, medio-distalde kemerli bir yapıda, apikale doğru hafif genişleyerek
yuvarlaklaşmış, phallobase oldukça geniş, dış bükey (Şekil 5.28.E-F); aedeagus
oldukça büyük, sklerotize, uzun, ovalimsi yapıda (Şekil 5.28.G-H); spiculum gastrale
“Y” şeklinde, apodemleri oldukça uzun (Şekil 5.28.I-J).
Dişi: Vücut uzunluğu 8,2-13 mm aralığında; abdomenin gözle görülen son
sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli.

Şekil 5.28. Zonitis (s.str.) immaculata A. G. Olivier, 1789 A. Habitus (♂), B.
Prosternum, C-J. Erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları ve çizimleri (C-D.
Tegmen (Ventral), E-F. Tegmen (Lateral), G-H. Aedeagus (Lateral), I-J. Spiculum
gastrale (Ventral)).
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Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait örnekler, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrapla toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 27): Toplam 10 birey, 6♂♂, 4♀♀.
Ankara (Sincan), 39°58'31.80"K / 32°30'35.28"D, 841m, 2♀♀, 26°C, 23.V.2018,
Leg. M.A. Demir; Ankara (Balâ), 39°41'18.71''K / 32°57'16.32''D, 1234m, 1♂,
24.4°C, 26.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara (Kazan), 40°15'55.28''K /
32°35'28.78''D, 1332.43m, 1♂, 30.7°C, 27.VI.2018, Leg. M.A. Demir; Ankara
(Mamak), 39°57'02.54''K / 33°06'28.03''D, 1139.50m, 4♂♂, 2♀♀, 29.7°C,
28.VI.2018, Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Mersin (Kaszab, 1968); Konya (Bologna, 1979); Amasya,
Ankara, Çorum (Özbek ve Szaloki, 1998); Ankara, Antalya, Karaman (Urlu, 2006);
İzmir (Bulut, 2010).
Dünya’da Yayılışı: Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir,
Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Macaristan, Makedonya,
Özbekistan, Portekiz, Romanya, Rusya (Güney Avrupa Bölgesi), Sırbistan ve
Karadağ, Suriye, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.3.1.2. Tribüs: Stenoderini Selander, 1991
5.1.3.1.2.1. Cins: Stenodera Eschscholtz, 1818
5.1.3.1.2.1.1. Stenodera Cinsi Tür Tanı Anahtarı
1.

Elitra kahverengi, metalik değil, benek şeklinde leleli; baş ve pronotum siyah
renkte; pronotumun posterior kenarı dışa bükük ……………………caucasica

1’.

Elitra kırmızımsı-bakır renginde, metalik, lekesiz; baş koyu morumsuyeşilimsi, pronotum parlak turumcumsu-kahverengi; pronotumun posterior
kenarı dışa bükük değil …………………………………………………anatolica

5.1.3.1.2.1.1.1. Stenodera (s.str.) caucasica (Pallas, 1781)
Sinonimler: bisbinotata Pic, 1909; crocata Abeille de Perrin, 1880; inornata
Escherisch, 1897; sexmaculata Fabricius, 1794; sexpunctata Eschscholtz, 1818
(Bologna, 2008).
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Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 29): Vücut uzunluğu 13 mm; vücut elitra dışında siyah,
pronotum parlak, elitra metalik değil, kahverengi, siyah benekli; vücut setaları
dorsalde çok seyrek ve kısa, ventralde sık ve daha uzun, beyazımsı altın sarısı
renginde.
Baş uzunlamasına; post-ocular alan kısa, gözlerin boyuna çapından daha kısa,
lateral kenarlarda hemen hemen paralel; yüzeyi sık ve belirgin çukurcuklu,
çukurcukların bazıları kaynaşmış, düzensiz; mandibullar öne doğru uzamış, ince,
apikalde hafif sivri; clypeus geniş; labrum iç bükey, apikalde içe çentikli; maxillar
palpinin son segmenti apekse doğru genişlemiş, hemen hemen üçgen şeklinde;
anten ince, çok uzun, elitranın medialine kadar uzanır; I. segment çok uzun, II.
segmentin iki katından daha uzun, bazalden apikale kademeli olarak genişlemiş, IIIX. segmentler benzer şekilde ve uzunlukta, XI. segment ince, apikalde sivri.
Pronotum uzunlamasına, boyu eninden çok daha uzun, medialde en geniş,
anteriora doğru yuvarlaklaşmış, bazale doğru kademeli olarak daralır, posterior
kenarı dışa bükük, kenarlı; yüzeyi belirsiz ve sığ çukurcuklu; anterior 1/3’lük alan iki
tane sığ, küçük ve yuvarlak, medialin biraz gerisinde daha belirsiz, büyük ve sığ,
bazalde oval belirgin basıklıklı. Scutellum çok küçük, siyah, yarı oval şeklinde. Elitra
uzun; yüzeyi buruşukluklu ve anteriordan posteriora kadar çizgi şeklinde kırışıklıklı;
desenlenmesi anterior 1/4’te iki ve posterior 1/3’te bir küçük, nokta şeklinde lekeli.
Metacoxa üzerinde setalar yoğun, saçak şeklinde; pro ve mezotibial mahmuzlar
benzer şekillerde ve sivri, metatibianın iki mahmuzu benzer uzunluklarda, dış
taraftaki daha kalın ve apikalde asimetrik sivri; tırnakların dorsal parçasının vetral
kenarı tek sıra, çivi şeklinde dişli.
Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli.

128

Şekil 5.29. Stenodera (s.str.) caucasica (Pallas, 1781) Habitus (♀).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait tek örnek, yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan atrap ile toplanmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 28): Toplam 1 birey, 1♀.
Ankara (Nallıhan), 40°06'25.447"K / 31°32'31.194"D, 588m, 1♀, 21.7°C, 7.V.2019,
Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Türkiye (Bologna, 1991, 1994); Asya Minor (Escherich, 1897a;
Kaszab, 1967; Mařan, 1942a); Anadolu (Mařan, 1942a); Trakya (Kaszab, 1967;
Mařan, 1942a); Ankara (Escherich, 1897a); Ankara, Diyarbakir, Konya (Mařan,
1942a); Hakkâri (Kaszab, 1968); Kütahya, Sinop (Bologna, 1979); Artvin, Çankırı,
Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Osmaniye (Özbek ve Szaloki, 1998);
Bilecik, Çankırı, Erzurum, Karamanmaraş, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Samsun,
Sivas, Van (Bologna, Di Giulio ve Pinto, 2002); Sivas (Urlu, 2006); Eskişehir
(Korkmaz, 2015).
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Dünya’da Yayılışı: Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan,
Hırvatistan, İran, İsrail, Lübnan, Makedonya, Moldova, Romanya, Rusya (Güney
Avrupa Bölgesi), Sırbistan ve Karadağ, Suriye, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna,
Ürdün, Yunanistan (Bologna, 2008).

5.1.3.1.2.1.1.2. Stenodera (Stenoderina) anatolica (J. Frivaldszky, 1884)
Genel Morfoloji (Dişi) (Şekil 30) Vücut uzunluğu 13 mm; vücut rengi başta koyu
morumsu-yeşilimsi, pronotumda parlak, turuncumsu kahverengi, elitra metalik,
kırmızımsı koyu bakır renkte; vücut setaları dorsalde çok seyrek ve kısa, ventralde
sık ve daha uzun, beyazımsı altın sarısı renginde.
Baş uzunlamasına; post-ocular alan kısa, gözlerin boyuna çapından daha kısa,
lateral kenarlarda hemen hemen paralel; yüzeyi sık ve belirgin çukurcuklu,
çukurcukların bazıları kaynaşmış, düzensiz; mandibullar öne doğru uzamış, ince,
apikalde sivri; clypeus geniş; labrum iç bükey, apikalde içe çentikli; maxillar palpinin
son segmenti apekse doğru genişlemiş, hemen hemen üçgen şeklinde; anten ince,
çok uzun, I. segment çok uzun, II. segmentin iki katından daha uzun, bazalden
apikale kademeli olarak genişlemiş, III-X. segmentler benzer şekilde ve uzunlukta,
XI. segment ince, apikalde sivri.
Pronotum uzunlamasına, boyu eninden çok daha uzun, medialde en geniş,
anteriora doğru yuvarlaklaşmış, bazale doğru kademeli olarak daralır; posterior
kenarı dışa bükük değil; yüzeyi belirsiz ve sığ çukurcuklu; medialde sığ ve yuvarlak,
bazalde oval belirgin çöküntülü. Scutellum çok küçük, siyah, yarı oval şeklinde. Elitra
uzun; yüzeyi buruşukluklu ve anteriordan posteriora kadar çizgi şeklinde kırışıklıklı.
Metacoxa üzerinde setalar yoğun, saçak şeklinde; pro ve mezotibial mahmuzlar
benzer şekillerde ve sivri, metatibianın dış tarafındaki mahmuz kalın ve apikalde küt;
tırnakların dorsal parçasının vetral kenarı tek sıra, çivi şeklinde dişli.
Abdomenin gözle görülen son sternitinin posterior kenarı medialde hafif çentikli.
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Şekil 5.30. Stenodera (Stenoderina) anatolica (J. Frivaldszky, 1884) Habitus (♀).

Toplanma Biçimi ve Habitatı: Bu türe ait tek örnek, Heracleum sp. (Apiaceae)
bitkisinin üzerinden emgi tüpü yardımıyla alınmıştır.
İncelenen Materyal (Ek 1: Harita 29): Toplam 1 birey, 1♀.
Ankara (Beypazarı), 40°16'6.90"K / 31°54'48.06"D, 1029m, 1♀, 31.3°C, 19.V.2018,
Leg. M.A. Demir.
Türkiye’de Yayılışı: Hatay (Fairmaire, 1892); Mersin (Escherich, 1897a); Bursa,
Tokat, Hatay (Pic, 1912); Hatay, Tokat (Mařan, 1942a); Adana (Kaszab, 1968);
Antalya, Mersin, Erzincan (Özbek ve Szaloki, 1998); Hatay, Kahramanmaraş,
Kocaeli, Ankara (Bologna, Di Giulio ve Pinto, 2002); Eskişehir (Korkmaz, 2015).
Dünya’da Yayılışı: Türkiye, Suriye (Bologna, 2008).
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5.2. FAUNİSTİK BULGULAR
Tez kapsamında 337 lokasyonda arazi çalışmaları yapılmış olup, 107 lokasyonda
örnek bulunmuştur.

Şekil 5.31. Tespit edilen türlere ait örnek bulunan ve bulunamayan lokasyonlar.
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Şekil 5.32. Tespit edilen türlerin altfamilya ve cinslere göre dağılımı.
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Şekil 5.33. Tespit edilen türlerin ilçelere göre yayılışları.
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Çizelge 5.1. Ankara ili ilçelerinin Meloidae familyası açısından Brillouin çeşitlilik
indeksi kullanılarak tespit edilen tür çeşitliliği.
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Şekil 5.34. Ankara ili ilçelerinin Meloidae familyası açısından Brillouin çeşitlilik
indeksi kullanılarak tespit edilen tür çeşitliliği.
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Şekil 5.35. Ankara ilinin bu çalışma için bölünen Kuzey (yeşil) ve Güney
(kahverengi) bölgelerindeki örneklerin yayılışları
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Çizelge 5.2. Ankara ili ilçelerinin Meloidae faunalarının Baroni-Urbani Buser indeksi

Akyurt

1,00

Ayaş

0,63

1,00

Bala

0,41

0,35

1,00

Beypazarı

0,64

0,69

0,36

1,00

Çamlıdere

0,00

0,67

0,20

0,49

1,00

Çubuk

0,79

0,85

0,43

0,69

0,67

1,00

Elmadağ

0,54

0,60

0,30

0,00

0,00

0,60

1,00

Evren

0,69

0,75

0,17

0,59

0,00

0,54

0,00

1,00

Gölbaşı

0,69

0,00

0,37

0,59

0,00

0,54

0,67

0,00

1,00

Güdül

0,49

0,75

0,28

0,59

0,00

0,54

0,00

0,82

0,00

1,00

Haymana

0,60

0,54

0,67

0,54

0,27

0,54

0,38

0,47

0,47

0,47

1,00

K.kazan

0,82

0,41

0,46

0,60

0,00

0,59

0,00

0,63

0,63

0,44

0,57

1,00

Kalecik

0,69

0,92

0,28

0,59

0,00

0,75

0,67

0,82

0,00

0,82

0,47

0,44

1,00

K.hamam

0,54

0,60

0,19

0,44

0,00

0,60

0,00

0,67

0,00

0,67

0,25

0,49

0,67

1,00

Merkez

0,68

0,60

0,54

0,61

0,41

0,72

0,37

0,34

0,51

0,34

0,49

0,64

0,51

0,37

1,00

Nallıhan

0,53

0,44

0,51

0,57

0,37

0,56

0,00

0,32

0,47

0,32

0,62

0,61

0,32

0,34

0,51

1,00

Polatlı

0,44

0,47

0,61

0,50

0,41

0,60

0,37

0,34

0,51

0,34

0,57

0,53

0,34

0,37

0,44

0,60

1,00

Ş.koçhisar

0,59

0,79

0,41

0,77

0,60

0,79

0,00

0,69

0,49

0,69

0,60

0,54

0,69

0,54

0,56

0,53

0,68

Şekil 5.36. Ankara ili ilçelerinin Meloidae faunaları açısından Baroni-Urbani Buser
benzerlik indeksi kullanılarak elde edilen sonuçların benzerliklerinin dendogram
gösterimi.
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Çizelge 5.3. Tez çalışması kapsamında Ankara ilinin tespit edilen Meloidae
faunasının mevcut literatürde verilen Ankara ili ve İç Anadolu Bölgesinin diğer
illerinin Meloidae faunaları ile Baroni-Urbani Buser benzerlik indeksi kullanılarak
karşılaştırılması (Sarı ile işaretli alan bu çalışmada tespit edilen Ankara faunasını
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Şekil 5.37. Ankara ili tespit edilen Meloidae faunasının mevcut literatürden Ankara
ve İç Anadolu Bölgesi Meloidae faunaları açısından Baroni-Urbani Buser benzerlik
indeksi kullanılarak elde edilen sonuçların benzerliklerinin dendogram gösterimi.
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5.3. EKOLOJİK BULGULAR

Yükseklik Aralıklarına göre Tür ve Birey Sayısı
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Şekil 5.38. Yükseklik aralıklarına göre toplanan tür ve birey sayıları
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Şekil 5.39. Yükseklik aralıklarına göre Brillouin çeşitlilik indeksi kullanılarak tespit
edilen tür çeşitliliği.
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Aylara göre Tür ve Birey Sayıları
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Şekil 5.40. Aylara göre toplanan tür ve birey sayıları

Aylara göre Tür Çeşitliliği
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Şekil 5.41. Aylara göre Brillouin çeşitlilik indeksi kullanılarak tespit edilen tür
çeşitliliği.
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Hava Sıcaklığı Aralıklarına göre Tür ve Birey Sayıları
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Şekil 5.42. Hava sıcaklığı aralıklarına göre toplanan tür ve birey sayıları

Sıcaklık Aralıklarındaki Tür Çeşitliliği
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Şekil 5.43. Sıcaklık aralıklarındaki Brillouin çeşitlilik indeksi kullanılarak tespit edilen
tür çeşitliliği.
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Çizelge 5.4. Tespit edilen türlerin erkek-dişi sayıları ve hava sıcaklıklarına, yüksekliklere ve aylara göre birey sayıları.
Yüksekliklere Göre Birey
Sayıları

TÜRLER

Toplam Birey
Sayıları

17,6 - 20,0°C

20,1 - 22,5°C

22,6 - 25,0°C

25,1 - 27,5°C

27,6 - 30,0°C

30,1 - 32,5°C

32,6 - 35,0°C

35,1 - 37,5°C

500m ve altı

501-700m

701-900m

901-1100m

1101-1300m

1301-1500m

Nisan 2019

Mayıs 2018-2019

Haziran 2018

Temmuz 2018

Ağustos 2018

Aylara Göre Birey
Sayıları

15,1 - 17,5°C

Hava Sıcaklıklarına göre Birey Sayıları

Cerocoma (s.str.) dahli

2 (2♀♀)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

C. (Meloides) longiseta

4 (4♀♀)

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

1

0

0

2

2

0

0

Alosimus armeniacus

108 (62♂♂, 46♀♀)

39

0

14

7

17

29

0

2

0

0

0

40

50

18

0

11

83

14

0

0

A. chalybaeus

131 (72♂♂, 59♀♀)

13

6

16

57

4

10

8

17

0

0

12

29

18

62

10

0

99

32

0

0

A. luteus

1 (1♂)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

A. marginicollis

12 (6♂♂, 6♀♀)

4

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

4

0

8

0

0

12

0

0

0

Lydus turcicus
Lytta (s.str.) vesicatoria
heydeni
Teratolytta monticola

19 (15♂♂, 4♀♀)

0

0

0

16

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

16

0

0

16

3

0

1 (1♀)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1 (1♀)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Hycleus polymorphus
polymorphus

12 (9♂♂, 3♀♀)

0

0

0

0

0

6

2

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

7

5

0

H. scabiosae scabiosae

509 (256♂♂, 253♀♀)

0

0

17

0

156

105

104

113

14

0

0

2

10

0

0

0

1

198 239

71

H. zebraus

36 (19♂♂, 17♀♀)

0

22

0

0

0

13

0

1

0

7

26

27

286 155

8

0

22

14

0

0

Mylabris (E.) calida

11 (6♂♂, 5♀♀)

0

0

0

1

1

9

0

0

0

0

0

22

14

0

0

0

0

6

4

1

M. (E.) cincta

81 (41♂♂, 40♀♀)

0

0

0

1

1

78

0

1

0

0

0

6

3

1

1

0

0

79

1

1

M. (E.) crocata

39 (21♂♂, 18♀♀)

0

2

0

1

12

23

0

1

0

0

0

79

1

1

0

0

2

10

27

0

M. (E.) fabricii

114 (60♂♂, 54♀♀)

0

0

0

14

52

32

9

7

0

0

0

1

15

15

8

0

0

55

48

11

0

0

0

0

4

0

0

0

10

0

0

6

22

39

47

0

0

0

10

4

0

0

0

1

37

72

14

0

0

0

0

0

10

4

0

0

0

3

84

37

M. (Micrabris) geminata
M. (s.str.) olivieri

14 (8♂♂, 6♀♀)
124 (41♂♂, 83♀♀)
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Çizelge 5.4. (Devam Ediyor).
Yüksekliklere Göre Birey
Sayıları
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Meloe (s.str.)
proscarabaeus
proscarabeus
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quadrimaculata
Euzonitis sexmaculata

807 (395♂♂, 412♀♀)

0

0

3

92

73

300
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113

59

0

0

2

76 (38♂♂, 38♀♀)

0

0
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5.4. ZOOCOĞRAFİK BULGULAR

Şekil 5.44. Palaearktik bölge ve alt bölgeleri haritası.
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Şekil 5.45. Tespit edilen türlerin Palaearktik Bölge’nin altbölgelerine göre yayılışları.
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Çizelge 5.5. Tespit edilen türlerin Türkiye ve Zoocoğrafik yayılışları. Türkiye
yayılışları 1: Marmara Bölgesi, 2: Ege Bölgesi, 3: Akdeniz Bölgesi, 4: İç Anadolu
Bölgesi, 5: Karadeniz Bölgesi, 6: Güney Doğu Anadolu Bölgesi, 7: Doğu Anadolu
Bölgesi, 8. İlk kez ayrıntılı lokalite bilgisi (Olivier, 1811; Waltl, 1838; Frivaldszky,
1877; Baudi di Selve, 1878; Fairmaire, 1884; Reitter, 1885; 1913; Escherich, 1894;
1897; 1899; Bodemeyer, 1900; Ganglbauer, 1905; Sumakov, 1915; 1930;
Borchmann, 1917; Mader, 1927; de Kerville, 1939; Kaszab, 1941; 1951a; 1951b;
1952; 1959; 1968; Mařan, 1942; 1944; Kuzin, 1953; 1954; Bytinski-Salz, 1956;
Horion, 1956; Bologna, 1979; Marcuzzi ve Turchetto Lafisca, 1981; Giray, 1985;
Pripisnova, 1987; Geisthardt, 1989; Özbek ve Szaloki, 1998; Kolov, 2003; Nikolaev
ve Kolov, 2005; Bologna ve Di Giulio, 2006; Urlu, 2006; Bulut, 2010; Tezcan S.,
Tezcan G., ve Gülperçin, 2010; Turco ve Bologna, 2011; Pan ve Bologna, 2014;
Korkmaz, 2015); Zoocoğrafik yayılışlar; D.A.: Doğu Avrupa türleri, B.A.: Batı Avrupa
türleri, K.A.: Kuzey Avrupa türleri, G.A.: Güney Avrupa türleri, O.D.: Orta Doğu
türleri, O.A.: Orta Asya türleri, Sb.: Sibirya türleri, U.D.: Uzak Doğu türleri, K.Af.:
Kuzey Afrika türleri, E.Tr.: Türkiye’ye endemik türler
Tespit Edilen Türler

Türkiye Yayılışı

Zoocoğrafik Yayılış

Cerocoma (s.str.) dahli

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D.A., B.A., G.A., O.D.

C. (Meloides) longiseta

1, 2, 3, 4

D.A., O.D.

Alosimus armeniacus

2, 3, 4, 5, 6, 7

D.A., O.D.

A. chalybaeus

1, 2, 3, 4, 6, 7

D.A., G.A., O.D.

6, 7

O.D.

A. marginicollis

2, 4, 5, 7

E.Tr.

Lydus turcicus

A. luteus

1, 2, 3, 4, 5, 7

O.D.

Lytta vesicatoria heydeni

2, 4, 5

E.Tr.

Teratolytta gentilis

2, 3, 4

G.A.

7

E.Tr.

1, 2, 6, 7

D.A., B.A., G.A., O.D., O.A., U.D., Sb.

1, 2, 3, 4, 6, 7

D.A., G.A., O.D., O.A.

H. zebraus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D.A., G.A., O.D., O.A.

Mylabris (Eumylabris) calida

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D.A., G.A., K.Af., O.D., O.A., U.D., Sb.

Teratolytta monticola
Hycleus polymorphus
polymorphus
H. scabiosae scabiosae

M. (E.) cincta

1, 2, 3, 4, 5, 7

D.A., G.A., K.Af., O.D., O.A.

M. (E.) crocata

1, 2, 3, 4, 7

D.A., B.A., G.A., O.D., O.A., Sb.

M. (E.) fabricii

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D.A., G.A., O.D., O.A.

4, 5, 7

D.A., O.D., O.A., Sb.

1, 3, 4, 5, 6, 7

D.A., G.A., O.D., O.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D.A., B.A., G.A., O.D., O.A., Sb.

1, 2, 3, 4, 5, 7

D.A., B.A., G.A., O.D., O.A., Sb.

M. (Micrabris) geminata
M. (s.str.) olivieri
M. (s.str.) quadripunctata
M. (s.str.) variabilis
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Çizelge 5.5. (Devam ediyor).
Tespit Edilen Türler
Meloe (s.str.) proscarabaeus
proscarabeus
Euzonitis quadrimaculata

Türkiye Yayılışı

3, 4, 5

D.A., B.A., G.A., O.D., O.A.

1, 2, 3, 4, 5, 7

D.A., B.A., G.A., K.Af., O.D., O.A.

8

D.A., B.A., G.A., K.Af., O.D., O.A.

3, 4, 5, 7

D.A., B.A., G.A., K.Af., O.D., O.A.

2, 3, 4, 5

D.A., B.A., G.A., K.Af., O.D.

1, 3, 4, 5, 7

D.A., G.A., O.D., O.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

O.D.

1, 2, 4, 5, 6, 7

Euzonitis sexmaculata
Nemognatha chrysomelina
Stenoria (s.str.) apicalis
apicalis
Zonitis (s.str.) flava
Z. (s.str.) immaculata
Stenodera (s.str.) caucasica
S. (Stenoderina) anatolica

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

3, 4, 5, 7

Zoocoğrafik Yayılış
D.A., B.A., K.A., G.A., K.Af., O.D., O.A.,
U.D., Sb.
D.A., B.A., G.A., K.Af., O.D., O.A.

Doğu Anadolu Bölgesi

24

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

24

Karadeniz Bölgesi

21

İç Anadolu Bölgesi

26

Akdeniz Bölgesi

22

Ege Bölgesi

21

Marmara Bölgesi

18
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Şekil 5.46. Tez alanından tespit edilen türlerin Türkiye’nin coğrafi bölgelerindeki
yayılışları.
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Ankara ilinde ilk defa Meloidae familyası üzerinde gerçekleştirilen bu tez çalışması
“Sistematik

ve

Taksonomik”,

“Faunistik”,

“Ekolojik”

ve

“Zoocoğrafik”

değerlendirmeler olmak üzere 4 ana aşamadan oluşmaktadır. Sistematik ve
taksonomik değerlendirmeler bölümünde arazi çalışmaları neticesinde tespit edilen
toplam 30 türden erkek birey bulunabilen 20 türün erkek üreme organ yapıları
sistematik açıdan kendi aralarında ve literatür verisi ile karşılaştırılarak
değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Faunistik değerlendirmeler bölümünde Ankara
ilinden tespit edilen Meloidae familyası tür sayısı, bu türlerin altfamilyalara ve
cinslere göre dağılışları, bulundukları ilçeler ve bu ilçelerin faunaları arasındaki
benzerlikleri Baroni-Urbani Buser benzerlik indeksi kullanılarak ve tür çeşitliliği
Brillouin çeşitlilik indeksi kullanılarak değerlendirilmiş ve Ankara ili Meloidae faunası
ile mevcut literatüre göre İç Anadolu Bölgesi illeri Meloidae faunaları Baroni-Urbani
Buser benzerlik indeksi ile karşılaştırılmıştır. Ekolojik değerlendirmeler bölümünde
tespit edilen türlere ait toplanan erkek-dişi birey sayıları, toplanma ayları, toplanma
yükseklikleri ve toplandıkları lokalitelerdeki hava sıcaklıklarının türlerin ve cinslerin
arazi çalışmaları ile örneklenme durumlarına göre farklılık ve benzerlikleri tespit
edilmeye çalışılarak değerlendirilmiştir. Zoocoğrafik değerlendirmeler bölümünde
ise, Ankara ilinden tespit edilen türlerin Palaearktik Bölge ve altbölgeleri ile olan
ilişkileri incelenmiş, bu türlerin ve tez alanının tür kompozisyonunun Türkiye’nin
coğrafi bölgeleriyle olan benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

6.1. Sistematik ve Taksonomik Değerlendirmeler
Bu çalışmada, Ankara ilinden 2 altfamilya, 6 tribüs ve 13 cinse ait 30 tür tespit
edilmiştir. Bu türlerin tamamının genel morfolojileri incelenmiş ve fotoğrafları
çekilmiş, erkek birey bulunabilen 20 türün erkek üreme organı yapılarının fotoğrafları
çekilmiş, çizimleri ve tanımlamaları yapılmıştır. Mevcut literatür incelendiğinde
Alosimus luteus ve A. marginicollis türlerinin erkek üreme organları hakkında
detaylı bir bilgi bulunamamış ve bu türlerin erkek üreme organlarının ilk defa bu
çalışmada fotoğrafları, çizimleri ve detaylı tanımlamaları verilmiştir. Ayrıca
Alosimus armeniacus, A. chalybaeus, Lydus turcicus, Hycleus polymorphus
polymorphus, Mylabris (Eumylabris) cincta, M. (E.) crocata, M. (E.) fabricii,
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Euzonitis sexmaculata, Zonitis (s.str.) flava ve Z. (s.str.) immaculata türlerinin
ilk defa tüm erkek genital organ yapıları ayrılarak detaylı olarak fotoğraflanmış ve
çizilmiştir.

İncelenen iki altfamilyadan ilki olan Meloinae altfamilyası Palaearktik Bölge’de 39
cins ve 740 tür (Bologna, 2008), Türkiye’de ise 15 cins ve 148 tür ile temsil
edilmektedir (Bologna, 2008; Bologna ve Di Giulio, 2008; 2016; Turco ve Bologna,
2011; Kemal ve Koçak, 2012; Pan ve Bologna, 2014). Tez çalışması kapsamında
ise 4 tribüse ait 8 cins tespit edilmiştir. Bunlar Cerocomini (Cerocoma), Lyttini
(Alosimus, Lydus, Lytta, Teratolytta), Mylabrini (Hycleus, Mylabris) ve Meloini
(Meloe) tribüsleridir.

Meloinae altfamilyasına ait Cerocomini tribüsünden tespit edilen tek cins
Türkiye’de de bulunan tek cins olan Ceracoma‘dır.

Cerocoma cinsi antenin 9 segmentli olması, gözlerden uzakta ve fronto-clypeal
süturdan çıkması ile diğer cinslerden ayırt edilir (Bologna, 1991). Bu cins Palaearktik
Bölge’de 5 altcins ve 29 tür, Türkiye’de ise 4 altcins ve 23 tür ile temsil edilmektedir
(Bologna, 2008; Turco ve Bologna, 2011). Çalışma alanından bu cinse ait iki tür
tespit edilmiştir. Bu türler Cerocoma (s.str.) dahli ve C. (Meloides) longiseta olup,
bu iki türden erkek birey toplanamadığı için erkek üreme organ yapısı
incelenememiş ve tartışılamamıştır.

Meloinae altfamilyasına ait Lyttini tribüsünden dört cins tespit edilmiş olup, bunlar
Alosimus, Lydus, Lytta ve Teratolytta ‘dır.

Bu cinslerden Alosimus pronotumun eninin boyundan daha uzun olması ve VI–X.
anten segmentlerinin diğer segmentlerden daha uzun olması ile diğer cinslerden
ayrılır (Bologna ve Pinto, 2002). Bu cins Palaearktik Bölge’de 27, Türkiye’de ise 15
tür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Çalışma alanından bu cinse ait dört tür tespit
edilmiştir. Bunlardan ilki Alosimus armeniacus orta tarsinin I. segmentinin II.
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segmentten belirgin biçimde uzun olması ve hafif kalın olması ile cinsin diğer
türlerinden ayrılır (Kaszab, 1951). Erkek üreme organında aedeagusun proksimal
kancasının, distal kancasından belirgin bir şekilde küçük olması; gonoforcepsin
ventral görünümde medialde kaynaşması ve lateral görünümde proksimalde
oldukça kemerli bir yapıda olması ile tespit edilen diğer türlerden ayrılmaktadır. Bu
türün erkek üreme organı mevcut literatür ile karşılaştırıldığında, Bologna (1979)’nın
bulgularında yer alan erkek üreme organı çizimiyle oldukça benzediği görülmüştür.
Ancak bu çalışmada, aedeagusun tegmenden ayrılmadan, bir bütün olarak
değerlendirilmesinden dolayı gonoforceps ventral olarak karşılaştırılamamıştır.
Ayrıca İran’ın farklı bölgelerinden çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan yayınlarda
(Serri ve ark., 2006; Faraji, Pashaie ve Shayestehfar, 2012; Moslemi, Rad ve Serri,
2015) bu türün erkek üreme organı yapılarının çizimlerine yer verilmiştir. Ancak bu
yayınlarda çizimlerin en-boy oranlarının korunamadığı ve bu nedenle aedeagusun
medialden itibaren oldukça şişkin olduğu ve proksimal kancasının distal
kancasından daha büyük olduğu görülmektedir. Bir diğer tür olan Alosimus
chalybaeus orta tarsinin I. segmentinin ventral yönde kalınlaşması ve II.
segmentten biraz uzun olması ile cinsin diğer türlerinden ayrılır (Kaszab, 1951).
Erkek üreme organında aedeagusun proksimal kancasının, distal kancasından
belirgin bir şekilde büyük olması ve aralarındaki mesafenin oldukça fazla olması;
gonoforcepsin ventral görünümde medialde kaynaşması ve lateral görünümde
medialde kemerli bir yapıda olması ile tespit edilen diğer türlerden ayrılmaktadır. Bu
türün erkek üreme organı mevcut literatür ile karşılaştırıldığında, Gupta (1978)’nın
bulgularında yer alan çiziminden çok Bologna (1979)’nın bulgularında yer alan
çizimiyle benzediği görülmüştür. Ancak bu iki çalışmada da aedeagus ve
gonoforceps sadece lateralden değerlendirilmiş ve gonoforcepsin ventral görünümü
karşılaştırılamamıştır. Iablokoff-Khnzorian (1983)’un bulgularında yer alan bu türün
çizimine bakıldığında aedeagusun proksimal kancasının distal kancasından daha
küçük ve aralarındaki mesafenin az olması ile bu çalışmada tespit edilen A.
armeniacus türüne daha çok benzediği görülmüştür. Bir diğer tür olan Alosimus
luteus bir protibial mahmuz bulundurması, pronotum ve elitranın sarımsıkahverengi olması ve pronotumun üzerinde birleşmiş iki siyah lekenin olması ile
cinsin diğer türlerinden ayrılır (Kaszab, 1951). İncelenen örnekte pronotumun
üzerindeki siyah lekeler geniş, az belirgin tek bir siyah leke olarak görülmektedir.
Erkek üreme organı incelendiğinde, aedeagusun proksimal kancası ile distal
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kancasının şekil ve büyüklük bakımından benzer olduğu; gonoforcepsin ventral
görünümde medio-proksimalde kaynaştığı ve lateral görünümde distalde ve
proksimalde hafifçe kemerli yapıda olduğu görülmüştür. Bu türün erkek üreme
organı ile ilgili literatürde herhangi bir bilgi bulunamamış ve karşılaştırılamamıştır.
İlk defa bu çalışmada erkek üreme organının fotoğrafı, çizimi ve detaylı tanımlaması
verilmiştir. Bu tür, Türkiye’de de yayılış gösteren Alosimus decolor (Abeille de
Perrin, 1880) türüne morfolojik olarak oldukça benzemekte olup, en belirgin olarak
pronotumun üzerinde siyah lekenin bulunmasıyla ayrılmaktadır (Kaszab, 1951).
İncelenen örnek Bologna (1979)’nın bulgularında yer alan A. decolor türünün erkek
üreme organıyla karşılaştırılmış ve aedeagus kancalarının daha kısa olması,
proksimal kancanın aşağıya doğru yönelmesi; gonoforcepsin lateral görünümde
medialde kemerli yapıda olması ile farklı olduğu görülmüştür. Bir diğer tür olan A.
marginicollis pronotumda bulunan iki adet büyük, belirgin limon sarısı-turuncu
renklerindeki benekleriyle kolaylıkla cinsin diğer türlerinden ayrılır (Kaszab, 1951).
Erkek üreme organı incelendiğinde aedeagusun proksimal kancasının distal
kancasından büyük olduğu; gonoforcepsin ventral görünümde medialde kaynaştığı,
lateral görünümde proksimalde hafif kemerli, distalde ise çok kuvvetli bir şekilde
kavisli olması ile ayrıldığı görülmektedir. Türkiye’ye endemik olan bu türün ilk defa
bu çalışmada erkek üreme organının fotoğrafı, çizimi ve detaylı tanımlaması
verilmiştir.

Bu tribüsten tespit edilen bir diğer cins ise Lydus ‘dur. Lydus cinsi, pronotumun
boyunun eninden çok daha uzun olmasıyla, VI – X. anten segmentlerinin asimetrik
olmasıyla ve III. segmentin genellikle IV. segmentten belirgin olarak daha uzun
olmasıyla diğer cinslerden ayrılır (Bologna ve Pinto, 2002). Bu cins Palaearktik
Bölge’de 16, Türkiye’de ise 10 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Çalışma
alanından bu cinse ait sadece Lydus turcicus türü tespit edilmiştir. Mevcut
literatürde bu türün benzer elitra desenlenmesine sahip L. trimaculatus
trimaculatus (Fabricius, 1775) ve L. quadrimaculatus Tauscher, 1812 ile oldukça
benzer olduğu ve çok fazla karıştırıldığı bildirilmiştir (Kaszab, 1952; Bologna, 1979).
L. turcicus pronotumun medialin hemen arkasında en geniş olması, anteriora doğru
önemli ölçüde daralması; başın uzun; post-ocular alanın ise çok uzun, gözün
boyuna çapından daha uzun olmasıyla cinsin diğer türlerinden ayrılır (Kaszab,
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1952). Erkek üreme organında gonoforceps ventral görünümde medio-proksimalde
kaynaşmış olduğu, lateral görünümde proksimalde şiddetli bir şekilde kemerli
yapıda olduğu, aedeagusun proksimal kancasının distal kancanın hemen altında,
neredeyse iki katı uzunluğunda ve aşağı yönde kavisli olduğu görülmektedir. Erkek
üreme organı literatür ile karşılaştırılmış ve Bologna (1979)’nın bulgularında yer alan
çizim ile oldukça benzediği görülmüştür.

Bu tribüsten tespit edilen bir diğer cins Lytta ’dır. Lytta cinsi, başta post-ocular
alanın oldukça geniş ve gözlere doğru daralan yapıda olması; pronotumun beşgen
şeklinde olması; tırnaklarının dişsiz olması; fronsta belirgin küçük turuncu bir lekeye
sahip olmasıyla diğer cinslerden ayrılır (Bologna, 1991). Bu cins Palaearktik
Bölge’de 38, Türkiye’de ise 1 türe ait 3 alttür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Bu
çalışmada bu cinse ait Lytta (s.str.) vesicatoria heydeni alttürü bulunmuştur.
Türkiye’ye endemik olan bu alttürün, Bologna (2008) tarafından, ayrı bir tür
olabileceği belirtilmiştir. Bu alttüre ait erkek birey toplanamadığı için erkek üreme
organ yapısı incelenememiş ve tartışılamamıştır.

Bu tribüsten tespit edilen bir diğer cins ise Teratolytta ‘dır. Teratolytta cinsi için
literatürde eşeysel dimorfizm ile karakterize olan türleri içerdiği bildirilmiş olup,
erkeklerinin orta tibialarının diken benzeri veya küme şeklinde setalara ve
metasternumlarında kuvvetli setaların bulunduğu iki tüberküle sahip olmalarıyla;
dişilerinin ise elitralarının kabarık setalı, metalik yeşil-mavi renkte olmalarıyla diğer
cinslerden ayrılır (Bologna ve Di Giulio, 2006). Bu cins Palaearktik Bölge’de 21
(Bologna ve Di Giulio, 2006; 2016; Bologna, 2008; Serri ve Bologna, 2018),
Türkiye’de ise 11 tür ile temsil edilmektedir (Bologna ve Di Giulio, 2006; 2016;
Bologna, 2008). Çalışma alanında bu cinse ait iki tür tespit edilmiştir. Bu türler
Teratolytta gentilis ve T. monticola ‘dır. Türkiye’ye endemik olan T. monticola
türü şimdiye kadar sadece Erzurum ilinde dağ popülasyonu olarak kayıt edilmesine
rağmen, Bologna ve Di Giulio (2016)‘nun dişi anahtarından ve Bologna ve Di Giulio
(2006)‘nun genel morfolojik tanımlamasından yapılan kontroller ile tespit edilmiştir.
Bu türlere ait erkek birey toplanamadığı için erkek üreme organ yapısı
incelenememiş ve tartışılamamıştır.
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Meloinae altfamilyasına ait tespit edilen Mylabrini tribüsünden ise iki cins tespit
edilmiş olup, bunlar Hycleus ve Mylabris ‘tir.
Bu tribüse ait tespit edilen ilk cins Hycleus ’tur. Hycleus mezoepisternum nispeten
geniş ve anterior kenarında karina ile ayrılmış olmasıyla ve pronotumun ortasında
uzunlamasına bir çizgi ve çöküntünün mevcut olmasıyla Mylabrini tribüsü içerisinde
diğer cinslerden ayrılmaktadır (Bologna ve Pinto, 2002). Dünya’da bu cinsten
yaklaşık 430 tür tanımlanmış olup, Meloidae familyasının en fazla türe sahip cinsidir
(Pan ve ark., 2017). Genel olarak Afrotropikal kökenli olan bu cins, Palaearktik
Bölge’de 117, Türkiye’de ise 10 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Pan ve ark.
(2017), bu cins üzerindeki çalışmaların oldukça yetersiz olduğunu ve bu cinsin
revizyonunun yapılması gerektiğini bildirilmiştir. Bu çalışmada bu cinse ait 3 tür
tespit edilmiş olup, bunlar Hycleus polymorphus polymorphus, H. scabiosae
scabiosae ve H. zebraeus ‘tur. Mevcut literatürde (Olivier, 1811; Marseul, 1870;
1872; Sumakov, 1915; Kuzin, 1954; Bologna, 1979; 1991) tespit edilen türlerin
hepsini kapsayan bir anahtar bulunmamakta olup, tür tanımlamaları, bazı anahtar
karakterleri, mezosternum ve erkek üreme organı çizimleri karşılaştırılarak teşhisler
yapılmıştır. Hycleus polymorphus polymorphus ‘un erkek üreme organı
incelendiğinde aedeagusun distal kancasının apekste olduğu, proksimal kancanın
daha uzun ve aşağıya doğru yönelmiş olduğu ve kancalar arasında distal
uzunlamasına çıkıntılı alanın mevcut olması ile diğer türlerden ayrıldığı
görülmektedir. Bu türün erkek üreme organı mevcut literatür ile karşılaştırıldığında,
Bologna (1991)’nın bulgularında yer alan çizim ile oldukça benzediği görülmektedir.
Iablokoff-Khnzorian (1983)’un bulgularında Mylabris polymorpha olarak verilen bu
türün erkek üreme organı çiziminde aedeagusun distal ve proksimal kancaları
arasında distal uzunlamasına çıkıntılı alanın olmaması nedeniyle bu türün aslında
H. zebraeus olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu iki çalışmada da aedeagus ve
gonoforceps sadece lateralden değerlendirilmiş ve gonoforcepsin ventral görünümü
karşılaştırılamamıştır. Bu cinse ait diğer bir tür H. scabiosae scabiosae ‘nın erkek
üreme organı incelendiğinde aedeagusun kancalarının ikisinin de apekste olması,
üstteki kancanın kısa ve neredeyse dik pozisyonda olması, alttaki kancanın daha
uzun, geniş ve aşağı doğru kavisli olması ile tespit edilen diğer türlerden ayrıldığı
görülmektedir. Bu taksonun erkek üreme organı mevcut literatür (Kuzin, 1954;
Bologna, 1979; Iablokoff-Khnzorian, 1983; Serri ve ark., 2006; Faraji, Pashaie ve
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Shayestehfar, 2012; Moslemi, Rad ve Serri, 2015) ile karşılaştırıldığında, çizimler
arasında çok küçük farklılıkların olduğu ve Bologna (1979)’nın bulgularında yer alan
Türkiye’den örneklediği türe ait olan çizimiyle daha çok benzediği görülmektedir. Bu
cinse ait diğer bir tür Hycleus zebraeus ’un erkek üreme organında aedeagusun iki
kancasının da apekste olması, üstteki kancanın çok kısa ve neredeyse dik
pozisyonda, alttaki kancanın büyük, eğik bir şekilde kavisli ve üstteki kancanın
altında nispeten düz bir çıkıntılı alan oluşturmuş olması ile tespit edilen türlerden
ayrılır. Bu türün erkek üreme organı mevcut literatür ile karşılaştırıldığında, Moslemi,
Rad ve Serri (2015)’nin bulgularında yer verdiği çizimden çok Bologna (1979)’nın
bulgularında yer verdiği çizime benzediği görülmüştür.

Bu tribüse ait tespit edilen diğer cins ise Mylabris ’tir. Mylabris cinsi geniş olmayan
mezoepisternumun, anterior kenarında karina ile ayrılmamasıyla ve pronotumun
ortasında uzunlamasına bir çizgi olmamasıyla Mylabrini tribüsü içerisinde diğer
cinslerden ayrılmaktadır (Bologna ve Pinto, 2002). Bu cins Palaearktik Bölge’de 16
altcins ve 173 tür ile (Bologna, 2008; Serri, Pan ve Bologna, 2012; Pan ve Bologna,
2014; Salvi ve ark., 2018; Černy ve Vrabec, 2019), Türkiye’de ise 6 altcins içerisinde
33 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008; Kemal ve Koçak, 2012; Pan ve Bologna,
2014). Çalışma alanından en fazla tür (8 tür ile) bu cinsten tespit edilmiştir. Çalışma
alanında üç altcins tespit edilmiş olup, bu altcinsler Eumylabris Kuzin,1954,
Micrabris Kuzin, 1954 ve Mylabris Fabricius, 1775‘dir.

Eumylabris altcinsi tırnakların dorsal parçasının serrate ya da microcrenulate tipte
dişli yapıya sahip olması; mezosternal scutumun geniş ve setasız olması,
mezoepisternumun kenarının posterior olarak scutuma baskı yapmış olması;
paramerlerin düz ve hemen hemen tamamen sklerotize olması ile diğer
altcinslerden ayrılır (Bologna, 1991; Salvi ve ark., 2018). Bu altcins Palaearktik
Bölge’de 19, Türkiye’de ise 5 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Bologna, Černy ve
Zubair (2018) bu altcinsin revizyona ihtiyacının olduğunu, tanımlanmamış çok
sayıda türün olduğunu ve tanımlanmış bazı taksonların da sinonim olabileceğini
bildirmişlerdir. Pan, Wang ve Ren (2010), Çin’de bulunan Eumylabris altcinsine ait
türlerin revizyonlarını yapmışlar, ancak bazı türlerin teşhislerinde ve çizimlerinde
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hatalar olduğu Pan (kişisel iletişim, 2019) tarafından belirtilmiştir. Çalışma alanından
bu altcinse ait dört tür tespit edilmiştir. Bu türler Mylabris (Eumylabris) calida, M.
(E.) cincta, M. (E.) crocata ve M. (E.) fabricii’dir. Mevcut literatürde (Marseul, 1870;
1872; Sumakov, 1915; Kuzin, 1954; Bologna, 1979; 1991; Iablokoff-Khnzorian,
1983; Serri ve ark., 2006; Faraji, Pashaie ve Shayestehfar, 2012; Moslemi, Rad ve
Serri, 2015) tespit edilen tüm türleri kapsayan bir anahtar bulunmamakta olup, tür
tanımlamaları, bazı anahtar karakterleri, mezosternum ve genitalya çizimleri
karşılaştırılarak teşhisler yapılmıştır. M. (E.) calida türünün elitra desenlenmesinin
anterior 1/3’lük alanda iki siyah benekli, medialde lateral kenara ve elitral sütura
ulaşmayan dalgalı bir şeritli ve sonda apikale yakın, medialdekinden daha geniş bir
şeritli olması ile altcinsin tespit edilen diğer türlerinden ayrılır (Sumakov, 1915).
Erkek üreme organı incelendiğinde gonoforcepsin ventral görünümde mediodistalde kaynaşmış olması, lateral görünümde bazalden apikale doğru kademeli
olarak daralan yapıda olması; aedeagusun distal kancasının apeksten uzak,
proksimal kanca ile aynı boyutta, fakat farklı şekilde eğimli olması ile bu altcinsin
tespit edilen diğer türlerinden ayrılır. Bu tür mevcut literatürle karşılaştırıldığında;
Pan, Wang ve Ren (2010)’nın bulgularındaki erkek üreme organı çizimine (M. (E.)
posticalis (Dokhtouroff, 1889) olarak verilmiş) oldukça benzemektedir. Ayrıca, Kuzin
(1954) ve Iablokoff-Khnzorian (1983)’nun bulgularındaki çizimleri ile de çok küçük
farklar dışında oldukça benzer olduğu görülmüştür. Bir diğer tür olan M. (E.) cincta
türünün elitra desenlenmesinin anterior 1/3’lük alanda lateral kenara ulaşmayan
dalgalı bir şeritli, medialde ve apikalde elitral süturdan lateral kenara kadar uzanan
şeritli olması ile bu altcinsin tespit edilen diğer türlerinden ayrılır (Sumakov, 1915).
Erkek üreme organı incelendiğinde gonoforcepsin ventral görünümde medialde
kaynaşmış olması, lateral görünümde distalden apikale doğru birden daralan yapıda
olması; aedeagusun distal kancasının proksimal kancadan biraz daha kısa ve kalın
olması ile diğer türlerden ayrılmakta olduğu görülmektedir. Bu tür mevcut literatürle
karşılaştırıldığında, oldukça farklı çizimlerin olduğu görülmüştür. Aedeagusun
kancalarının yapısı Iablokoff-Khnzorian (1983)’nun Ermenistan faunasına ait
bulgularında yer verdiği çizime oldukça benzemekle beraber gonoforcepste
paramerlerin

oldukça

ince

olması

farklılık

oluşturmaktadır.

İran’ın

farklı

bölgelerinden yapılan yayınlarda ise; Faraji, Pashaie ve Shayestehfar (2012)’nın
bulgularındaki çizimde aedeagusun proksimal kancası oldukça uzun ve kavisli
görünmekte; Moslemi, Rad ve Serri (2015) bulgularındaki çizimde ise proksimal
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kancanın oldukça kısa ve tıknaz olduğu görülmektedir. Bu altcinsin bir diğer türü
olan M. (E.) crocata, yaygın olarak elitrada 2:2:2 olmak üzere üç sıra siyah lekeli
olarak bilinmektedir. Ancak elitradaki lekelerinin azalabileceği veya tamamen
kaybolabileceği Bologna (1991) ve Kaszab (1956) tarafından bildirilmiş ve farklı
elitral desenlenmeleri çizilmiştir. M. (E.) fabricii’de ise elitrada 2:2:1 olmak üzere üç
sıra siyah lekeli olup, bu lekelerin boyutlarında değişiklik olabileceği ancak sayısında
bir değişikliliğin olamayacağı bildirilmiştir (Bologna, 1991). Ayrıca, Bologna (1991)
bulgularında erkek üreme organlarının tanımlamalarını yapmış ve bu tanımlamalara
göre M. (E) crocata’nın erkek üreme organında lateral görünümde gonoforcepsin
bazalde silindirik, apikale doğru kademeli olarak daraldığını, aedeagusun distal ve
proksimal kancalarının oldukça kısa, sivri uçlu ve düz olduğunu; M. (E.) fabricii’de
ise erkek üreme organında lateral görünümde gonoforcepsin bazalden apikale
doğru konik bir şekilde daraldığını, aedeagusun distal ve proksimal kancalarının
ince, eşit eğim ve uzunlukta olduğunu bildirmiştir (Bologna, 1991). Çalışma
alanından tespit edilen M. (E.) crocata türünün elitral desenlenmesi 2:2:1 lekeli
olup, bu altcinse ait bir diğer tür olan M. (E.) fabricii’ye oldukça benzediği
görülmektedir. Ancak tür, mezosternum yapısı ve erkek üreme organına
bakıldığında

ayrılabilmiştir.

M.

(E.)

crocata’nın

erkek

üreme

organında

gonoforcepsin ventral görünümde medio-proksimalde kaynaşmış olması, lateral
görünümde bazalde oldukça silindirik olup apikale doğru yavaş bir şekilde daralan
yapıda olması ve aedeagusun kancalarının kısa, kalın ve apikalde sivri olması, distal
kancasının proksimal kancadan biraz daha kısa ve kalın olması ile M. (E.) fabricii
türünden ayrılmaktadır. Erkek üreme organı mevcut literatür ile karşılaştırıldığında
Bologna (1979; 1991)’nın bulgularındaki çizim ve tanımlamalara oldukça
benzemektedir. Serri ve ark., (2006)‘nın bulgularındaki çizimde ise aedeagus
çizilmemiş, gonoforceps yapısının ise ventral ve lateralden çizimi bu çalışmada
tespit edilen M. (E.) fabricii türünün erkek üreme organına daha çok benzemektedir.
M. (E.) fabricii türünün erkek üreme organında gonoforcepsin ventral görünümde
proksimalde kaynaşması, lateral görünümde bazalde konik, apikale doğru kademeli
olarak daralan yapıda olması, aedeagusun benzer eğim ve kalınlıkta olması ile
Bologna (1979; 1991)’nın bulgularında yer alan tanıma ve çizime oldukça benzediği
görülmüştür. İran ‘dan yapılan çalışmaların (Serri ve ark., 2006; Faraji, Pashaie ve
Shayestehfar, 2012; Moslemi, Rad ve Serri, 2015) bulgularında yer alan erkek
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üreme organı çizimlerinde ise bu çalışmada tespit edilen M. (E.) crocata türüne
oldukça benzediği görülmektedir.
Eumylabris altcinsinde türlerin erkek üreme organlarının yukarıda belirtilen mevcut
literatürde olan farklılıkların, çizimlerden mi kaynaklandığı; farklı popülasyonlara ait
erkek üreme organlarındaki varyasyondan mı kaynaklandığı, yoksa aslında farklı
taksonlara ait çizimler mi olduğu bu altcinse ait türlerin tamamının tekrar
incelenmesiyle ve Bologna, Černy ve Zubair (2018)’in da bildirdiği üzere altcinsin
revizyonun yapılmasıyla anlaşılabileceği düşünülmektedir.

Micrabris altcinsi tırnakların dişsiz olması; mezosternal scutumun geniş ve setasız
olması; pronotumun hemen hemen küresel ve belirgin bir şekilde dış bükey olması
ile bu cinsin diğer altcinslerinden ayrılır (Bologna, 1991; Salvi ve ark., 2018). Bu
altcins Palaearktik Bölge’de 49, Türkiye’de ise 13 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008).
Çalışma alanından bu altcinse ait sadece Mylabris (Micrabris) geminata türü tespit
edilmiştir. Bu türün erkek üreme organı incelendiğinde, gonoforcepsin ventral
görünümde medio-proksimalde kaynaşmış olduğu, bazalden mediale kademeli
olarak daralan, medialden distale neredeyse paralel, distalden apikale kademeli
olarak daralan yapıda olması, lateral görünümde bazalden distale kademeli olarak
hafif daralan bir biçimde gelip, distalde büyük yuvarlak bir oyuk varmış gibi
görüldüğü; aedeagusun kancalarının benzer eğim ve kalınlıkta olduğu görülmüştür.
Erkek üreme organı mevcut literatür ile karşılaştırıldığında, Bologna (1979;
1991)‘nın ve Iablokoff-Khnzorian (1983)’ın bulgularında yer verdikleri çizimlere
oldukça benzer olduğu görülmüştür.

Mylabris altcinsi mezosternal scutumun posteriorunda uzun ve sağlam setalara
sahip olması ve pronotumun az veya çok belirgin bir şekilde anterior basıklığa sahip
olması ile bu cinsin diğer altcinslerinden ayrılır (Bologna, 1991; Pan ve Bologna,
2014; Salvi ve ark., 2018). Bu altcins, Palaearktik Bölge’de 26 (Bologna ve Turco,
2007; Bologna, 2008; 2009; Serri, Pan ve Bologna, 2012; Pan ve Bologna, 2014;
Černy ve Vrabec, 2019); Türkiye’de ise 9 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008; Pan ve
Bologna, 2014). Bu altcinsin, Pan ve Bologna (2014) tarafından revizyonu yapılmış
ve tür tanımlamaları, teşhis anahtarları ve erkek üreme organı çizimleri verilmiştir.
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Bu altcinse ait çalışma alanında üç tür tespit edilmiştir. Bunlar Mylabris (s. str.)
olivieri, M. (s. str.) quadripunctata, M. (s. str.) variabilis ‘tir. M. (s. str.) olivieri
III-XI.

anten

segmentlerinin

kırmızımsı-kahverengimsi

olması

ve

elitral

desenlenmesi ile bu altcinsin diğer türlerinden ayrılır (Pan ve Bologna, 2014). Bu
türün erkek üreme organı incelendiğinde gonoforcepsin ventral görünümde medioproksimalde kaynaşmış olması, lateral görünümde oldukça ince olduğu;
aedeagusun distal kancasının apekste, proksimal kancanın distal kancadan uzak,
şekil ve büyüklük bakımından farklı olması ile bu altcinsin tespit edilen diğer
türlerinden ayrılır. Mevcut literatür ile karşılaştırıldığında Bologna (1991) ve Pan ve
Bologna (2014)’nın bulgularında yer verdiği erkek üreme organı çizimiyle oldukça
benzer olduğu görülmektedir. M. (s. str.) quadripunctata elitral desenlenmesi ile
bu cinsin çoğu türünden kolaylıkla ayrılırken, aynı elitral desenlenmeye sahip, tip
lokalitesi Türkiye olan M. (s. str.) cernyi Pan ve Bologna, 2014 türünden
ayrılamamakta, sadece erkek üreme organı incelenerek ayrılabilmektedir (Pan ve
Bologna, 2014). M. (s. str.) quadripunctata erkek üreme organı incelendiğinde
gonoforcepsin ventral görünümde medio-proksimalde kaynaşması, apikale doğru
kademeli daralan, distalde aniden daralan yapıda olması, lateral görünümde çok
geniş olması; aedeagusun distal kancasının proksimal kancasından belirgin bir
şekilde daha küçük ve farklı şekilde eğilimli olması ile bu altcinsin diğer türlerinden
ayrılır. Mevcut literatürden M. (s. str.) cernyi türünün erkek üreme organı
incelendiğinde ise aedeagusun kancalarının neredeyse eşit boyutlarda ve hemen
hemen aynı şekilde kavisli olduğu görülmüştür (Pan ve Bologna, 2014). Bu
çalışmada bu türün toplandığı tüm lokasyonlardan çok fazla sayıda erkek üreme
organı incelenmiş ve tespit edilen tür desteklenmiştir. Mevcut literatür ile
karşılaştırıldığında Bologna (1991) ve Pan ve Bologna (2014)’nın bulgularında yer
verdikleri erkek üreme organı yapıları ile oldukça benzer olduğu görülmüştür. M. (s.
str.) variabilis türünün erkek üreme organı incelendiğinde gonoforcepsin ventral
görünümde medio-proksimalde kaynaşması, lateral görünümde nispeten geniş
olması; aedeagusun distal kancasının proksimal kancasından açıkça küçük ve farklı
şekilde eğimli olması ile bu altcinsin diğer türlerinden ayrılır. Mevcut literatür
incelendiğinde Bologna (1991) ve Pan ve Bologna (2014)’nın bulgularında yer alan
erkek üreme organı çizimleriyle gonoforcepsin ventral görünümde küçük
farklılıkların olduğu ancak aedeagusun oldukça benzediği görülmektedir.
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Meloinae altfamilyasına ait tespit edilen Meloini tribüsünden ise sadece Meloe cinsi
tespit edilmiştir. Meloe cinsi elitranın bazalde üst üste binmesi, abdomeni tamamen
örtmemesi ve tek renkli, genellikle de koyu renkte olmasıyla bu altfamilyanın diğer
cinslerinden ayrılır (Bologna ve Pinto, 2002). Bu cins Palaearktik Bölge’de 122 tür,
Türkiye’de ise 20 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Bu çalışmada bu cinsten
sadece Meloe (s. str.) proscarabaeus proscarabaeus türü tespit edilmiş olup, bu
türden erkek birey toplanamadığı için erkek üreme organ yapısı incelenememiş ve
tartışılamamıştır.

İncelenen iki altfamilyadan ikincisi olan Nemognathinae Palaearktik Bölge’de 20
cins ve 176 tür (Bologna, 2008), Türkiye’de ise 8 cins ve 29 tür (Bologna, 2008;
2016) ile temsil edilmektedir. Bu çalışmada, bu altfamilyadan 2 tribüse ait 5 cins
tespit edilmiştir. Bunlar Nemognathini tribüsünden Euzonitis, Nemognatha,
Stenoria, Zonitis cinsleri ve Stenoderini tribüsünden Stenodera cinsidir.

Nemognathini tribüsüne ait ilk cins olan Euzonitis metatibial mahmuzun uzun ve
apikalde oldukça geniş olmasıyla kolaylıkla bu altfamilyadaki diğer cinslerden ayrılır
(Bologna, 1991). Bu cins Palaearktik Bölge’de 17 tür, Türkiye’de ise 5 tür ile temsil
edilir (Bologna, 2008). Bu çalışmada, bu cinse ait iki tür tespit edilmiştir. Bu türler
Euzonitis quadrimaculata ve E. sexmaculata ‘dır. Bu iki türün en net ayrımı,
Bologna (1991)’nın da tür teşhis anahtarında yer verdiği, baş ve pronotumun E.
quadrimaculata ‘da siyah; E. sexmaculata ‘da ise sarı-koyu sarı olmasıdır. E.
quadrimaculata türünden erkek birey bulunamadığı için üreme organı yapıları
karşılaştırılamamıştır. E. sexmaculata türünün erkek üreme organı incelendiğinde,
gonoforcepsin neredeyse tamamen kaynaştığı, sadece apekste çok az ayrık olduğu
ve küt görünümde olduğu, phallobase‘ın oldukça büyük ve geniş, gonoforcepsin ise
daha dar ve lateral görünümde gonoforceps bazalden apikale kademeli daralan
yapıda, apekste dönmüş pozisyonda olduğu, aedeagusun oldukça büyük ve
sklerotize, apekste iki loblu dorsal yönde uzayan çıkıntıya sahip, ventral yönde ise
sivri çıkıntılı olduğu görülmektedir. Mevcut literatür ile karşılaştırıldığında Bologna
(1991)’nın bulgularında yer verdiği erkek üreme organı çiziminde phallobase’ın
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lateral görünümde daha dar ve daha az kavisli olduğu görülmektedir. Ancak
aedeagusun

yapısı

oldukça

benzemektedir.

Iablokoff-Khonzorian

(1983)’ın

bulgularında yer alan çizimiyle karşılaştırıldığında gonoforcepsin yapısının benzer
olduğu, ancak aedeagusun tam lateral çizilemediği için farklı göründüğü
düşünülmektedir. Serri ve ark., (2006)‘nın bulguları ile karşılaştırıldığında ise
gonoforcepsin lateral görünümüne yer verilmediği ve ventral görünümünde çizimin
en-boy oranı korunamadığı için oldukça dar ve uzun görüldüğü düşünülmektedir.

Bu tribüse ait bir diğer cins Nemognatha galeanın oldukça uzun olması ve maksillar
palpiden daha uzun olan bir emme tüpü oluşturmuş olması ile bu altfamilyaya ait
diğer cinslerden ayrılır (Bologna ve Pinto, 2002). Bu tür Palaearktik Bölge’de 6,
Türkiye’de ise 1 tür ile temsil edilmektedir (Bologna 2008). Bu çalışmada bu cinse
ait Türkiye’de bulunan tek tür olan Nemognatha chrysomelina tespit edilmiştir.
Erkek üreme organı incelendiğinde gonoforcepsin neredeyse tamamen kaynaştığı,
sadece apekste çok az ayrık olduğu, bazalden proksimale doğru birden daralan,
proksimalden distale kadar kenarlarda paralel, distalden apikale daralan yapıda
olması; aedeagusun büyük ve kavisli, apekste oldukça sklerotize ve yoğun diken
benzeri setalı olduğu görülmüştür. Mevcut literatür ile karşılaştırıldığında Bologna
(1979; 1991)‘nın bulgularında yer alan çizimleri ile oldukça benzer olduğu
görülmüştür.

Bu tribüse ait bir diğer cins Stenoria elitranın büyük ölçüde posterior olarak daralmış
olması ve lateral kenarların posterior 2/3‘de şiddetli bir şekilde kavisli olmasıyla diğer
cinslerden ayrılır (Bologna ve Pinto, 2002). Bu tür Palaearktik Bölge’de 28,
Türkiye’de ise 2 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Çalışma alanından sadece
Stenoria (s.str.) apicalis apicalis tespit edilmiş, ancak erkek birey toplanamadığı
için erkek üreme organ yapısı incelenememiş ve tartışılamamıştır.

Bu tribüse ait bir diğer ise cins Zonitis’tir. Zonitis galeanın maksiller palpiyi
geçmeyecek ve emme tüpü oluşturmayacak şekilde hafif uzaması; elitranın
abdomeni

hemen

hemen

kapatacak

uzunlukta

olması

ve

arka

tibianın

posteriorundaki mahmuzların eşit uzunluklarda olması ile diğer cinslerden ayrılır
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(Bologna, 1991; Bologna ve Pinto, 2002). Bu cins Palaearktik Bölge’de 29,
Türkiye’de ise 8 tür ile temsil edilir (Bologna, 2008). Çalışma alanında bu cinse ait
iki tür tespit edilmiştir. Bu türler Zonitis (s.str.) flava ve Z. (s.str.) immaculata ‘dır.
Bu türlerin ayrımı, diğer karakterlerin dışında, temel olarak prosternumun kısa ve ön
coxalar arasında uzamamış olması (Z. (s.str.) flava) ya da uzun olup sivri bir şekilde
ön coxalar arasına uzamış olmasıyla (Z. (s.str.) immaculata) ayrılır (Bologna,
1991). Z. (s.str.) flava türünün erkek üreme organı incelendiğinde ventral
görünümde gonoforcepsin tamamen kaynaşmış ve konik bir şekilde olması,
bazalden proksimale doğru çok az daralan, proksimalden apikale birden daralan
yapıda olması; aedeagusun oldukça büyük ve yoğun diken benzeri setalı olması ve
apekste dorsal yönde üçgenimsi yapılarla sivrilmesi ile diğer türlerden ayrılır. Mevcut
literatür ile karşılaştırıldığında Bologna (1991) ve Ruiz (2003)’in bulgularında yer
verdiği çizimlerde aedeagusun apeksinde farklılıklar görülmüştür. Tespit edilen
türün erkek üreme organı yapısının Ruiz (2003)‘in bulgularındaki çizim ile küçük
farklılıklar dışında daha benzer olduğu görülmüştür. Z. (s.str.) immaculata türünün
erkek üreme organı incelendiğinde gonoforcepsin tamamen kaynaşmış olması,
gonoforceps bazalden mediale çok az daralmış, medialden apikale birden daralmış
yapıda olması; aedeagusun oldukça büyük, apekste uzun ve oval yapıda olması ile
diğer türlerden ayrılır. Mevcut literatür ile karşılaştırıldığında Bologna (1991)’nın
bulgularında yer verdiği çizime oldukça benzer olduğu görülmüştür.

Bu çalışmada Stenoderini tribüsünden ise sadece Stenodera cinsi tespit edilmiştir.
Stenodera cinsi maksiller palpinin son segmentinin apekse doğru genişleyerek hafif
üçgen şeklinde olması ve tırnakların dorsal parçasının ventral kenarı üzerinde tek
sıra diş bulundurmasıyla diğer cinslerden ayrılır (Bologna ve Pinto, 2002). Bu cins
Palaearktik Bölge’de 2 altcins ve 8 tür, Türkiye’de ise 2 altcins ve 4 tür ile temsil
edilir (Bologna, 2008). Bu cinse ait çalışma alanında iki altcins içerisinde iki tür tespit
edilmiştir. Bu türler Stenodera (s.str.) caucasica ve S. (Stenoderina) anatolica
olup, bu iki türden erkek birey toplanamadığı için erkek üreme organ yapısı
incelenememiş ve tartışılamamıştır.
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Meloidae famiyasının tez alanından erkek birey bulunabilen 20 türünün erkek üreme
organının ve literatürde mevcut olan aynı ve diğer yakın türlerin erkek üreme organı
ve betimlemerinin (Kuzin, 1954; Gupta, 1978; Bologna, 1979; 1991; IablokoffKhnzorian, 1983; Ruiz, 2003; Serri ve ark., 2006; Pan, Wang ve Ren, 2010; Faraji,
Pashaie ve Shayestehfar, 2012; Pan ve Bologna, 2014; Moslemi, Rad ve Serri,
2015) incelenmesi ile erkek üreme organı yapısının diğer pekçok Coleoptera
familyasında olduğu gibi Meloidae familyası için de tür ayrımında önemli karakterler
vermekte olduğu düşünülmektedir. Gelecekteki olası daha ayrıntılı ve daha geniş
bir çalışma alanını kapsayacak çalışmalarda, tez kapsamında kullanılan klasik
sistematik yöntemlere ek olarak moleküler sistematik (DNA Barkodlama, Filogenetik
analizler ve Filocoğrafya v.b.) ve morfometri yöntemlerinin ilave edilmesi ile ülkemiz
Meloidae familyası biyolojik çeşitliliğinin sistematik açıdan kapsamlı olarak ele
alınması ve elde edilecek verilerin güncel literatürde verilen benzer çalışmalarla
karşılaştırması imkanı sunması söz konusu olabilecektir.

6.2. Faunistik Değerlendirmeler
Tez kapsamında arazi ve laboratuvar çalışmaları ile elde edilen veri göstermiştir ki
Ankara ilinin Meloidae faunasını, Meloinae (22 tür) ve Nemognathinae (8 tür)
altfamilyalarına ait türlerin oluşturduğu belirlenmiştir. Türlerin cinslere göre
dağılımının verildiği Şekil 5.32‘e bakıldığında Mylabris cinsinin 8 tür ile en fazla türe
sahip olduğu görülmektedir. Bu cinsi dört tür ile Alosimus, üç tür ile Hycleus, ikişer
tür ile Cerocoma, Teratolytta, Euzonitis, Zonitis, Stenodera ve birer tür ile
Lydus, Lytta, Meloe, Nemognatha, Stenoria cinsleri izlemektedir.

Tespit edilen türler içerisinde en fazla tür, Şekil 5.33‘de de gösterildiği üzere, Balâ
ilçesinden (18 tür, 684 birey) toplanmıştır. Bu ilçeyi 14 tür (358 birey) ile Haymana,
9’ar tür ile Nallıhan, Polatlı ve Merkez ilçeleri takip etmektedir. Çalışma alanında
Brillouin çeşitlilik indeksine göre yapılan analizde (Çizelge 5.1, Şekil 5.34) Meloidae
familyası açısından tür çeşitliliği en yüksek ilçenin Haymana, daha sonra da Balâ
ilçesi olduğu görülmüştür. Tür ve birey sayıları daha az olmasına rağmen analiz
sonucunda Haymana ilçesinin daha yüksek tür çeşitliliğine sahip olarak
gözükmesinin nedeni olarak tespit edilen tür ve birey sayılarında Balâ ilçesine göre
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daha

homojen

bir

dağılım

göstermesinin

etkileyici

faktör

olabileceği

düşünülmektedir. Bununla birlikte elde edilen sonuçlara göre Haymana ve Balâ
ilçelerinin vejetasyon, rakım, sıcaklık vb. gibi ekolojik özelliklerinin Meloidae
familyası türlerinin yayılışı ve çeşitliliği için diğer ilçelere oranla daha uygun
koşullarda olabileceği düşünülmektedir. Arazi çalışmalarında elde edilen gözlemler
de bu durumu destekler niteliktedir. Ayrıca Çizelge 5.1’e baktığımızda Ankara’nın
kuzeyindeki ilçelerin (örn. Çamlıdere, Güdül ve Kızılcahamam) güneydeki ilçelere
oranla tür çeşitliliğinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bologna ve Pinto
(2002)’nun da belirttiği üzere Meloidae familyası türlerinin, genellikle kurak bölgeler,
açık

alanlar

ve

ılıman

steplerde

yayılış

gösterdikleri

bilgisi

gözönünde

bulundurulduğunda; Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlara benzerlik gösteren,
yüksek rakımlı ve orman vejetasyonuna sahip kuzey ilçelerinde tür çeşitliliğinin
düşük olması (nitekim Çamlıdere ilçesinde sadece 1 türden 1 birey bulunabilmiştir)
şaşırtıcı olmamaktadır.

Ankara ili, Şekil 5.35’de görüldüğü üzere, Kuzey (Akyurt, Altındağ, Ayaş, Beypazarı,
Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Güdül, Kahramankazan,
Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Pursaklar, Yenimahalle ve
Sincan’ın Kuzey Bölümü) ve Güney (Balâ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Polatlı,
Şereflikoçhisar ve Sincan’ın Güney Bölümü) bölgeleri olarak ikiye bölünmüş ve
ilçelerinin bütün olarak tür kompozisyonları incelenmiştir. Güney ilçelerinde 8’i
sadece bu alanda olmak üzere toplam 22 tür (1307 birey), kuzey ilçelerinde ise 7’si
sadece bu alanda olmak üzere toplam 21 tür (845 birey) tespit edilmiştir. Tür sayıları
birbirine bu kadar yakın iken, birey sayılarının oldukça farklı olmasını, eldeki veriler
ve arazi çalışmalarında da gözlendiği üzere, kurak vejetasyon ve daha fazla
sıcaklıkları tercih eden, ayrıca tespit edilen türler arasındaki birey sayısı en fazla
olan Mylabris ve Hycleus cinsleri türlerinin güney ilçelerinde yoğun olarak
bulunmaları açıklayabilmektedir.

Bu çalışma ile tespit edilen Ankara ilçelerinin faunalarının birbirleri arasında
benzerliği karşılaştırılmıştır (Çizelge 5.2, Şekil 5.36). Buna göre bazı vejetasyon ve
iklimsel özelliklerin benzer olduğu ve birbirlerine yakın olan ilçelerin (örn. Haymana,
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Balâ ve nispeten Polatlı ilçelerinin) beklendiği üzere faunalarının da benzerlik
gösterdiği görülmüş ve desteklenmiştir. Bunun dışında bazı farklı vejetasyon tipleri
ve iklimsel özellikler ile faunalarının birbirlerinden biraz daha farklı olması beklenen
ilçelerin (Evren-Güdül ve Beypazarı- Şereflikoçhisar ilçelerinin) de benzer olduğu
görülmüş, bunun sebebi olarak ise arazi çalışmalarında örneklem tarihi, habitat tipi,
hava sıcaklığı gibi çeşitli faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir.

Mevcut literatüre göre, Ankara ili Meloidae faunası 43 tür ile temsil edilmekte olup,
bu çalışmada ise 30 tür tespit edilebilmiştir. Literatüre göre, bu ilden kayıt edilen 19
tür bu çalışmada tespit edilememiş olup, tez çalışmasında 6 tür ilk defa kayıt
edilmiştir. Bu türler Alosimus luteus, Teratolytta gentilis, T. monticola, Hycleus
polymorphus polymorphus, Stenoria (s.str.) apicalis apicalis ve Zonitis (s.str.)
flava’dır. Bu çalışmada tespit edilen Ankara ili Meloidae faunasının mevcut literatür
ile benzerliği de karşılaştırılmış (Çizelge 5.3, Şekil 5.37) ve bu değerlendirmenin
sonucu olarak tespit edilen faunanın mevcut literatürle önemli ölçüde örtüştüğü
(%65,8 ile) görülmüştür. Bazı türlerin bulunamamasında arazi çalışmalarında
örneklem tarihi, habitat tipi, hava sıcaklığı gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğunun
düşünülmesinin yanısıra, uzun yıllar önce kayıt edilen türlerin (örn. 1897 yılında
tanımlanan Mylabris (Chalcabris) munda Esherich, 1897 türü şimdiye kadar
sadece Ankara’dan kayıt edilmiş ve Türkiye’ye endemik olması) yıllar içerisinde
şehirleşme, nüfus artışı ve sanayileşme ile bunlara bağlı olarak türlerin yaşadıkları
habitatlardaki tahribatlar veya yok olmalar, küresel iklim değişikliği gibi faktörler ile
de olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir. Ayrıca tez çalışmasında eklenen 6 tür
ile Ankara Meloidae faunasının içerdiği tür sayısı 49’a yükselmiş olup, bu çalışma
ile mevcut literatürdeki tür sayısına % 13.95 oranında katkı sağlanmıştır.

İç Anadolu Bölgesi illerinden kaydedilen tür sayıları incelendiğinde bazı illerden
(Aksaray, Çankırı, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir) oldukça az sayıda tür verildiği
görülmüştür. Bunun nedeni olarak da bu illerde Meloidae familyası üzerinde yapılan
çalışmaların az sayıda olmasının ifade edilebileceği düşünülmektedir. Gelecekte bu
bölgelerde yapılması muhtemel çalışmalar ile daha fazla türün tespit edilmesi de
söz konusu olabilecektir.
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Tespit edilen türlerin cinslere göre dağılımı Türkiye faunası ile karşılaştırılmıştır.
Türkiye Meloidae faunası nispeten zengin sayılabilecek durumda olup, 2 altfamilya,
7 tribüs, 23 cins ve 177 tür içermektedir. Bu çalışmada 2 altfamilya, 6 tribüs, 13 cins
ve 30 tür tespit edilmiştir. Buna göre Türkiye faunasında 1’er tür ile temsil edilen
Lytta ve Nemognatha cinsinin tamamı, 2 türü bulunan Stenoria cinsinin (1 tür) ve
4 türü bulunan Stenodera cinsinin (2 tür) %50’si, 5 türü bulunan Euzonitis cinsinin
%40’ı (2 tür), 10 türü bulunan Hycleus cinsinin %30’u (3 tür), 15 türü bulunan
Alosimus cinsinin %26.67’si (4 tür), 8 türü bulunan Zonitis cinsinin %25’i (2 tür),
33 tür ile en fazla türe sahip Mylabris cinsinin %24.24’ü (8 tür), 11 türü bulunan
Teratolytta cinsinin %18.18’i (2 tür), 10 türü bulunan Lydus cinsinin %10’u (1 tür),
23 türü bulunan Cerocoma cinsinin %8.70’i (2 tür), 20 türü bulunan Meloe cinsinin
ise %5’i (1 tür) Ankara ilinde tespit edildiği görülmektedir. Ankara ili geneli için ise
tez çalışması ile Türkiye faunasının yaklaşık %17’sine (30 tür) denk gelen bir fauna
verisi elde edilmiştir. Ankara Meloidae faunasının mevcut literatür verisi de göz
önünde bulundurulduğunda il sınırları içerisindeki habitat çeşitliliğine paralel olarak
zengin bir kompozisyona sahip olduğunu ifade etmenin yanlış olmayacağı
düşünülmektedir. Bu fauna zenginliğinin korunabilmesi için özellikle tespit edilen
türlerin yaşam habitatlarının korunmasının önemli olduğu da düşünülmektedir.

6.3. Ekolojik Değerlendirmeler
Arazi çalışmalarında türlere ait örneklenen birey sayıları incelendiğinde, 807 birey
ile en fazla bireyin Mylabris (s. str.) quadripunctata türünden toplandığı
görülmüştür. Bu türü 509 birey ile Hycleus scabiosae scabiosae, 131 birey ile
Alosimus chalybaeus, 124 birey ile M. (s.str.) olivieri, 114 birey ile M. (E.) fabricii
ve 108 birey ile A. armeniacus türü takip etmektedir. En az sayıda bireye sahip
türler ise 1’er birey ile A. luteus, Lytta (s.str.) vesicatoria heydeni, Teratolytta
gentilis, T. monticola, Meloe (s.str.) proscarabaeus proscarabaeus, Stenoria
apicalis apicalis, Stenodera (Stenoderina) anatolica ve S. (s.str.) caucasica
türleridir. Bu veriler ilk bakışta bize özellikle çok fazla sayıda birey bulunan türlerin
geniş toleranslı olabileceklerini ve buna bağlı olarak Ankara ilindeki pek çok
habitatta bulunabilecek biçimde geniş yayılışlı olabileceklerini düşündürmektedir. Az
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sayıda (örneğin 1’er örnek) örnek bulunan türler için ise dar toleranslı ve belirli
habitatlarda yayılış gösteren türler olabilecekleri düşünülmektedir. Öte yandan
örnekleme yöntemleri ve seçilen örnekleme dönemlerinin de az sayıda örnek
toplanmasına neden olabileceği de düşünülebilir. Ancak bu durumun düşünüldüğü
kadar etkili olmayacağı da tez kapsamında incelenen tüm türlerin birey sayılarındaki
dağılıma bakıldığında görülmektedir.

Tespit edilen türlerin toplanma yükseklikleri incelendiğinde yüksekliklere bağlı
dağılımlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiş ve yoğun olarak bulunduğu aralıklar
belirlenmiştir. Bu farklılıkları değerlendirirken 200 metrelik aralıklar gözönünde
bulundurulmuştur. Bu aralıklar: 500 m ve altı, 501-700 m, 701-900 m, 901-1100 m,
1101-1300 m, 1301-1500 m’dir. Tek tek değerlendirildiğinde, en fazla türün ve
bireyin (19 tür, 865 birey) 901-1100 m aralığında toplandığı görülmektedir. Bu aralığı
17’şer tür ile 701-900 m ve 1101-1300 m aralıkları, 9 tür ile 1301-1500 m aralığı, 6
tür ile 501-700 m aralığı ve 1 tür ile 500 ve altı aralığı takip etmektedir (Çizelge 5.4,
Şekil 5.38). Çalışma alanının yükseklik aralıklarına göre tür çeşitlilikleri
incelendiğinde, en fazla tür çeşitliliğine sahip aralığın 701-900 m olduğu
görülmüştür. Bunu 901-1100 m ve ardından 1101-1300 m yükseklik aralıkları takip
etmektedir (Şekil 5.39). Türlerin yayılış gösterdiği yükseklik aralıkları incelendiğinde,
Hycleus scabiosae scabiosae türünün tüm yükseklik aralıklarında (495-1340 m)
yayılış gösterdiği tespit edilmiş olup vertikal olarak en geniş yayılışlı tür olarak ifade
edilebileceği düşünülmektedir. Bu türü, 500 m ve altında bulunmamasına rağmen
Mylabris (s.str.) quadripunctata türü (619-1495 m’lik yükseklik aralığında tespit
edilmiş) takip etmektedir.

Tez çalışması kapsamında, arazi çalışmaları 2018 yılı için Mayıs-Ekim aylarında,
2019 yılı için Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Arazi çalışmalarında toplanan
örneklerin toplanma ayları incelendiğinde, en fazla türün, 19 tür ile Haziran ayında
toplandığı görülmektedir. Bunu takiben Mayıs ayında 15 tür, Temmuz ayında 13 tür,
Ağustos ayında 7 tür, Nisan ayında 1 tür toplandığı görülmektedir. Eylül ve Ekim
aylarında ise örnek bulunamamıştır (Çizelge 5.4, Şekil 5.40). Aylara göre tür
çeşitliliğinin Haziran ayında en fazla olduğu görülmektedir. Bunu Temmuz ve daha
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sonra da Mayıs ayları takip etmektedir (Şekil 5.41). Bu veriler ışığında Meloidae
familyası için en aktif Haziran ayı olmak üzere, Nisan-Ağustos aylarının aktif
oldukları dönem olarak kabul edilebileceği düşülmektedir. Türlerin araziden
toplanmaları ile fenolojilerinin uzunluğu değerlendirilecek olursa, 8 tür yalnızca
Mayıs ayında, 3 tür sadece Haziran ayında, 1 tür sadece Temmuz ayında
toplanmıştır. Ayrıca 4 tür Mayıs-Haziran aylarında, 4 tür Haziran-Temmuz aylarında,
1 tür Temmuz-Ağustos aylarında, 1 tür Nisan-Haziran aylarında, 1 tür MayısTemmuz aylarında, 5 tür Haziran-Ağustos aylarında, 1 tür ise Mayıs-Ağustos
aylarında toplanmıştır. Farklı aylar olmakla birlikte 12 tür sadece 1 aylık dönemde,
9 tür 2 aylık dönemde, 7 tür 3 aylık dönemde ve 1 tür (Hycleus scabiosae
scabiosae) 4 aylık dönemde toplanmıştır.

Arazi çalışmaları sonucunda birden fazla tür toplanan cinslere baktığımızda,
Cerocoma cinsine ait türler en fazla Haziran ayında olmak üzere Mayıs-Haziran
aylarında, Alosimus cinsine ait türler en fazla Mayıs ayında olmak üzere NisanHaziran aylarında, Hycleus ve Mylabris cinslerine ait türler en fazla HaziranTemmuz aylarında olmak üzere Mayıs-Ağustos aylarında, Zonitis cinsine ait türler
en fazla Haziran ayında olmak üzere Mayıs-Haziran aylarında, Euzonitis cinsine ait
türler sadece Haziran ayında, Stenodera cinsine ait türler ise sadece Mayıs ayında
örneklenmiştir. Bu veriler değerlendirildiğinde, Meloidae familyası cinslerinin Ankara
ilindeki fenolojilerinin belirlenmesi açısından önemli olabilecek sonuçlar elde edildiği
ve türlerin korunması ve ilerideki olası çalışmalarda arazi çalışma yöntemlerinin
belirlenmesi açısından yönledirici olabilecek sonuçlar elde edildiği düşünülmektedir.

Arazi çalışmaları sırasında örneklem yapılan her lokaliteden anlık hava sıcakları
ölçülmüştür. Bu veriler değerlendirildiğinde toplanma anındaki hava sıcaklıklarına
bağlı dağılımlarının farklılık gösterdiği ve yoğun olarak bulunduğu sıcaklık aralıkları
tespit edilmiştir. Bu farklılıklar değerlendirilirken örnekler 2,5 °C’lik sıcaklık
aralıklarına göre ayrılmıştır. Bu aralıklar, 15,1-17,5°C; 17,6-20,0°C; 20,1-22,5°C;
22,6-25,0°C; 25,1-27,5°C; 27,6-30,0°C; 30,1-32,5°C; 32,6-35.0°C; 35,1-37,5°C
olarak belirlenmiştir. Sıcaklık aralıkları tek tek değerlendirildiğinde en fazla türün ve
bireyin (17 tür ve 721 birey ile) 27,6-30,0°C’de olduğu görülmektedir. Bu aralığı; 16
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tür ile 25,1-27,5°C aralığı, 15 tür ile 22,6-25,0°C aralığı, 11 tür ile 32,6-35.0°C
aralığı, 10 tür ile 30,1-32,5°C aralığı, 7 tür ile 20,1-22,5°C aralığı, 5 tür ile 17,620,0°C aralığı, 4 tür ile 15,1-17,5°C aralığı, 3 tür ile 35,1-37,5°C aralığı takip
etmektedir (Çizelge 5.4, Şekil 5.42). Sıcaklık aralıklarındaki tür çeşitlilikleri
incelendiğinde arazi çalışmalarında 27,6-30,0°C aralığında en fazla tür çeşitliliğinin
olduğu görülmektedir. Bunu 25,1-27,5°C aralığı takip etmektedir. Şekil 5.43’e göre
tür çeşitliliğinin, 20,1°C-30,0°C arasındaki aralıklarda sıcaklık ile doğru orantılı
olarak kademeli bir şekilde arttığı görülmekte olup, 30,1°C den sonra ise ilginç bir
şekilde azaldığı görülmektedir. Bu durum sıcaklığın özellikle 30°C’den sonra
Meloidae

türlerinin

doğadaki

aktivitelerini

olumsuz

etkileyebileceğini

düşündürmektedir. Mevcut literatür incelendiğinde özellikle Palaearktik bölgede tür
çeşitliliği ile sıcaklığın ilişkisini içeren bir veriye rastlanamamıştır. Bu nedenle bu
durumun netleştirilebilmesi için gelecekte daha kapsamlı çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Gelecekteki bu olası çalışmaların özellikle küresel iklim değişikliği
literatürüne de katkılar yapabileceği düşünülmektedir.

Arazi çalışmalarında toplanan örnekler, ağırlıklı olarak yol ve tarla kenarı otsu
vejetasyondan olup, sadece az sayıda örnek dere kenarı otsu vejetasyondan
toplanmıştır. Toplanma biçimi olarak atrap ve aspiratör ağırlıklı olarak kullanılırken,
bazı örnekler bitki üzerinden doğrudan aspiratör veya pens ile alınmıştır.
Vejetasyonda yoğun olan ve üzerinden örnek alınan bitkilerin fotoğrafları çekilerek
veya laboratuvara getirilerek teşhisleri yapılmıştır.

6.4. Zoocoğrafik Değerlendirmeler
Türkiye coğrafi konumu ile üç kıtanın (Asya, Afrika ve Avrupa) ve üç fitocoğrafik
bölgenin (Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz) kesişme noktasında bulunur.
Tespit edilen türler Palaearktik Bölge’nin altbölgelerine göre değerlendirildiğinde üç
türün Türkiye’ye endemik olduğu görülmektedir. Kalan 27 türün; tamamı Orta Doğu,
23’ü Doğu Avrupa, 21’i Güney Avrupa, 18’i Orta Asya, 12’si Batı Avrupa, 8’i Kuzey
Afrika, 7’si Sibirya, 3’ü Uzak Doğu, 1’i Kuzey Avrupa faunaları ile ortak türlerdir
(Çizelge 5.5; Şekil 5.45). Tespit edilen türlerin tamamının Türkiye yüzölçümünün
büyük kısmı ile yakın ilişkide olan Orta Doğu ile, % 85,19 ’unun Trakya bölgesi ile
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yakın ilişkide olan Doğu Avrupa ile ve % 77,78 ’inin Güney Avrupa ile örtüşmesi,
Türkiye’nin

coğrafi

konumunun,

Meloidae

faunasına

da

yansıdığını

düşündürmektedir. Meloe (s.str.) proscarabaeus proscarabaeus türünün,
Palaearktik Bölge’nin tüm altbölgelerinde yayılış göstermesiyle, en geniş yayılışa
sahip olduğu görülmüştür. Bu türü Hycleus polymorphus polymorphus ve
Mylabris (Eumylabris) calida türlerinin takip ettiği görülmüştür.

Mevcut literatür incelendiğinde, tespit edilen türler içerisinde Alosimus luteus,
Teratolytta monticola, Hycleus polymorphus polymorphus ve Stenoria (s.str.)
apicalis apicalis türleri ilk defa bu çalışma ile İç Anadolu Bölgesi’nden tespit
edilmiştir. S. (s.str.) apicalis apicalis türünün Borchmann (1917) tarafından
Türkiye’de, Kaszab (1956) tarafından Anadolu’da yayılış gösterdiği belirtilmiş, ancak
ilk defa detaylı lokalite bilgileri bu çalışma ile verilmiştir. A. luteus türünün yayılışı
incelendiğinde ise bu çalışma ile Palaearktik bölge içerisindeki türün en batı yayılışı
olarak tespit edilmiştir.

Tespit edilen türlerin Türkiye’de yayılışları incelendiğinde 26 türün İç Anadolu
Bölgesi’nde, 24 türün Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 22 türün Akdeniz Bölgesi’nde,
21’er türün Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde, 18 türün Marmara Bölgesi’nde ve 13 türün
Gündeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösterdiği görülmüştür (Çizelge 5.5; Şekil
5.46). Ankara ilinin İç Anadolu Bölgesi’nde yeralmasının bu durumu açıkladığı
düşünülmektedir.
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EKLER
EK 1 - Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 1. Cerocoma (s.str.) dahli ‘nin toplandığı lokalite.

Harita 2. Cerocoma (Meloides) longiseta ‘nın toplandığı lokaliteler
182

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 3. Alosimus armeniacus ‘un toplandığı lokaliteler

Harita 4. Alosimus chalybaeus ‘un toplandığı lokaliteler
183

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 5. Alosimus luteus ‘un toplandığı lokalite

Harita 6. Alosimus marginicollis ‘in toplandığı lokaliteler
184

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 7. Lydus turcicus ‘un toplandığı lokaliteler

Harita 8. Lytta (s.str.) vesicatoria heydeni ‘nin toplandığı lokalite
185

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 9. Teratolytta monticola ‘nın toplandığı lokalite

Harita 10. Hycleus polymorphus polymorphus ‘un toplandığı lokaliteler
186

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 11. Hycleus scabiosae scabiosae ‘in toplandığı lokaliteler

Harita 12. Hycleus zebraeus ‘un toplandığı lokaliteler
187

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 13. Mylabris (Eumylabris) calida ‘nın toplandığı lokaliteler

Harita 14. Mylabris (Eumylabris) cincta ‘nın toplandığı lokaliteler
188

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 15. Mylabris (Eumylabris) crocata ‘nın toplandığı lokaliteler

Harita 16. Mylabris (Eumylabris) fabricii ‘nin toplandığı lokaliteler
189

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 17. Mylabris (Micrabris) geminata ‘nın toplandığı lokaliteler

Harita 18. Mylabris (s.str.) olivieri ‘nin toplandığı lokaliteler
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EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 19. Mylabris (s.str.) quadripunctata ‘nın toplandığı lokaliteler

Harita 20. Mylabris (s.str.) variabilis ‘in toplandığı lokaliteler
191

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 21. Meloe (s.str.) proscarabaeus proscarabaeus ‘un toplandığı lokalite

Harita 22. Euzonitis quadrimaculata ‘nın toplandığı lokalite
192

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 23. Euzonitis sexmaculata ‘nın toplandığı lokaliteler

Harita 24. Nemognatha chrysomelina ‘nın toplandığı lokaliteler
193

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 25. Stenoria (s.str.) apicalis apicalis ‘in toplandığı lokalite

Harita 26. Zonitis (s.str.) flava ‘nın toplandığı lokaliteler
194

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 27. Zonitis (s.str.) immaculata ‘nın toplandığı lokaliteler

Harita 28. Stenodera (Stenodera) caucasica ‘nın toplandığı lokalite
195

EK 1 - (Devam ediyor) Tespit edilen türlerin yayılış haritaları

Harita 29. Stenodera (Stenoderina) anatolica ‘nın toplandığı lokalite
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