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Elde edilen veriler doğrultusunda probit analizden 
96 saatlık lethal kontsantrasyon değerleri (LD10 – 
LD 50 – LD 90) hesaplanmıştır. Deneme 
sonucunda R. ridibunda larvalarının total boy ve 
total kuyruk uzunluğu, kuyruk deformasyonları 
şekilde morfolojik anomalilere sebep olduğu tespit 
edilmiştir.       
  
Anahtar Kelimeler: Rana ridibunda, pestisit, 
Deltamethrin ve Quizalofop-P-etil’   
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Şanlıurfa-Birecik’ten Çizgili İshakkuşu (Otus 
Brucei) Peletlerindeki Küçük Memeli Hayvan 

Kalıntıları 
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 Bu çalışmada Şanlıurfa-Birecik’ten çizgili 
ishakkuşu (Otus brucei)’ye ait peletlerdeki memeli 
hayvan kalıntıları incelenerek küçük memeli 
türlerinin tespiti yapılmıştır. Örneklerin kafatası 
özellikleri ve bunlara ait ölçüler literatür bilgileriyle 
karşılaştırılmıştır. İncelenen peletler içerisinde 5 
farklı memeli türüne rastlanmıştır.  
İncelenen pelet kalıntıları içerisinde Mus sp., 
Meriones tristrami, Crocidura suaveolens, 
Cricetulus migratorius, Microtus guentheri türleri 
bulunmuştur. Cricetulus migratorius % 34.48 ile en 
fazla yoğunlukta gözlenirken, bu türü % 27.59 ile 
Mus sp.’un izlediği tespit edilmiştir. Diğer türlerin 
birbirlerine yakın oranlarda bulunmuştur.  
Örnekler Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü’nde korunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Mus sp., Microtus guentheri, 
Cricetulus migratorius, Meriones tristrami, 
Crocidura suaveolens, Otus brucei, pelet 
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Kahramanmaraş Uludaz Dağı (Ziyaret 
Tepesi)’nda Bulunan Coccinella septempunctata 
(Coleoptera: Coccinellidae), Yedi Noktalı Uğur 

Böceği’nin Biyolojisi 
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Amanos Dağlarının doğu uzantısında yer 
alan 2273 metre yükseklikteki Uludaz Dağı (Zirvesi 
Tepesi)’nda sürü halinde görülen yedi noktalı uğur 
böcekleri hem bilimsel araştırma konusu olarak 
hem de turizm açısından dikkatleri üzerine 
çekmektedir. Yedi noktalı uğur böceklerinin Uludaz 
Dağı (Ziyaret Tepesi)’nı seçmelerinin nedeni, 
biyolojisi, yılın hangi dönemlerinde daha yoğun 
olarak bulundukları, göç etme zamanları, ekolojik 
tercihleri, bölgenin jeolojik özellikleri, biyolojik 
kontrol ajanı olarak kullanılabilme olanakları, 
yaşam alanlarının korunması ve aynı ortamda diğer 
böcek türlerinin varlığı ve bunların uğur böcekleri 
ile etkileşimi bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Yedi noktalı uğur böceklerinin 
önemli avcı türleri olduğu ve zirai mücadelede 
birçok bölgede kullanıldığı bilinmektedir. İlimizde 
var olan bu eşsiz kaynağı değerlendirmek, yedi 
noktalı uğur böceklerinin biyolojik mücadelede 
kullanılabilme olanaklarını araştırmak ve yaşam 
alanlarının korunmasını sağlamak 
amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yedi noktalı uğur böceği, 
Coccinella septempunctata, Kahramanmaraş, 
biyoçeşitlilik, biyolojik kontrol  
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Goniagnathus Fieber, 1866 cinsinin Türkiye’deki 

yayılışı (Hemiptera, Cicadomorpha, 
Cicadellidae) 
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Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren 

Goniagnathus Fieb. cinsi türleri incelenmiştir. 
Doğu Anadolu, Batı Akdeniz ve Orta Anadolu’dan 
1997 -2007 tarihleri arasında toplanmış olan 
örneklerin ve bilinen Cicadomorpha literatürünün 
incelenmesi sonucu Türkiye’de bu cinse ait dört 
türün yayılış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Türlerin 
yayılışları, arazi çalışmaları sırasında kaydedilen 


