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ırmağına bıraktığı atık sularının, burada yerleşmiş 
olan sucul böcek türlerinin sayı ve çeşitliliğini 
olumsuz etkilediği fiziko-kimyasal parametrelerle 
desteklendi. 
 

 
PZ013  

 
Çorum İli Civarı Gerromorpha Faunası 

(Insecta: Heteroptera) 
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Bölümü, 19030, Çorum 
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2006–2007 yıllarında Çorum ili civarında 

yapılan arazi çalışmalarında 303 Gerromorpha 
örneği toplanmış ve teşhis edilmiştir. Teşhis 
işlemleri sonucu toplanan örneklerin 3 familyanın 4 
cinsinin 9 türüne ait olduğu tespit edilmiştir. Tespit 
edilen türlerin tamamı, hem Çorum ili hem de 
Çorum ilinin de dâhil olduğu Karadeniz Bölgesi 
için ilk kayıt niteliğindedir. Metin içerisinde, tespit 
edilen türlere ait bazı ekolojik bilgiler, türlerin 
çalışma alanında yayılışı ile Türkiye ve dünyadaki 
yayılışları verilmiştir. Ayrıca yayılış verileri 
haritalarla da desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Heteroptera, Gerromorpha, 
Gerridae, Hydrometridae, Veliidae, Çorum, Türkiye 
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Çorum İli Nepomorpha Faunasına Katkılar 

(Insecta: Heteroptera) 
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Bu çalışmada, Çorum ilinden 2006–2007 

yıllarında toplanan 994 Nepomorpha örneğinin 
faunistik ve bazı ekolojik sonuçları verilmiştir. 
Çalışma alanından toplanan örneklerin teşhisleri 
yapılmış ve örneklerin Nepomorpha’nın 5 
familyasının 8 cinsinin 14 türüne ait oldukları tespit 
edilmiştir. Tespit edilen 14 türün 13’ü Çorum ili 
için yeni kayıttır. Metin içerisinde türlere ait bazı 
ekolojik bilgiler, türlerin çalışma alanındaki 
dağılışı, Türkiye’deki ve dünyadaki yayılış bilgileri 
verilmiştir. Ayrıca faunistik veriler haritalarla da 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Heteroptera, Nepomorpha, 
Nepidae, Pleidae, Notonectidae, Corixidae, 
Naucoridae, Çorum, Türkiye 
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Soyu Tükenmekte Olan Bir Tür; Felis chaus 
Schreber, 1777 
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 Antalya’da Manavgat yol ayrımında trafik 
kazası sonucu ölmüş bir Felis chaus Schreber, 1777 
örneğinin morfolojik özellikleri incelenmiştir. 
Türkiye için soyu tükenmekte olan bu türün, 
kafatası ve vücut ölçüleri alınmış postu 
çıkarılmıştır. Örneğin fotoğrafları çekilerek 
Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Zooloji Müzesi envanterine kayıt 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Antalya, Felis chaus, saz 
kedisi, morfoloji, kafatası  
 
 
PZ016  
 

Deltamethrin ve Quizalofop-P-etil’ in Rana 
ridibunda (Ranidae : Anura) Larvaları Üzerine 

Etkileri 
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Beslenme sorunlarının arttığı günümüzde, 

tarımda verim arttırma çalışmalarında bitki koruma 
ile ilgili çalışmalar da önemli bir yere sahiptir. Bitki 
koruma alanında “tarımsal zararlılar” adı verilen 
organizmalar önemli kalite ve kantite kayıplarına 
neden olmaktadır. Zararlı populasyonlarını en 
düşük düzeyde tutabilmek ve dolayısıyla zararlarını 
önlemek amacıyla bir takım önlemlere başvurulur. 
Zirai mücadele yöntemleri içinde kimyasal 
mücadelede kullanılan pestisit ve herbisitlerin  
taşıdığı olası risklerin edilmesi gerekmektedir.  
 Bu çalışmada, geniş spektrumlu tarım 
alanlarında kullanılan insektisit Deltamethrin ve 
herbisit olan Quizalofop-P-etil’ in geniş dağılıma 
sahip olan   Rana ridibunda (Ranidae : Anura) 
larvaları  üzeri etkileri araştırılmış, amplexus 
halindeki çiftlerden elde edilen döllenmiş 
yumurtalar, laboratuvar koşullarında geliştirilmiş, 
bu yumurtalardan çıkan 21. ve 25 evrede larvalar 
denemeye alınmış, deltamethrin and quizalofop-P-
etil  uygulmalarında statik sistem esas alınarak 21  
sıcaklıkta 96 saatlık süreyle gerçekleştirilmiştir. 


