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Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Buprestidae, su 
tuzağı 
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 Silphidae familyasının birçok türü leşle 
beslenip bu leşlerin civarına yumurta 
bırakmalarından dolayı leş böcekleri olarak 
bilinirler. Yine bu familyada bitkiyle beslenen 
türlerin yanı sıra predatör türlerde bulunmaktadır. 
Tenebrionidae familyası ise karanlığı seven 
böcekler olarak bilinir ve çoğunlukla gece hareket 
ederler. Genellikle çürümekte olan bitkisel atıkların 
yanı sıra hayvan leşleri ile beslenirler. Bu beslenme 
tipine ilaveten ambar-depo maddeleriyle 
beslenenler veya predatör olanlarda bulunmaktadır.  
 Bu çalışma 2007 yılı Mayıs-Ağustos ayları 
arasında Bolkar Dağlarında farklı habitat tiplerinde 
kurulan çukur, bardak ve et tuzaklarına yakalanan 
örnekler değerlendirilmiştir. Çukur ve bardak 
tuzaklarında yüksekliği 16 cm, taban çapı 6 cm ve 
ağız çapı 8,5 cm olan beyaz plastik bardak içerisine 
7,5 cm yüksekliğinde, taban çapı 5 cm ve ağız çapı 
7.5 cm olan tabansız plastik bardaklar yerleştirilmiş 
ve bu bardaklara 5 cm yüksekliğe kadar 1:1 
oranında antifriz-su karışımı konularak düzenek 
hazırlanmıştır. Et tuzakları ise 5 litrelik bidonlar 
içerisine 5 cm yüksekliğe kadar 1:1 oranında 
antifriz-su karışımı konulmuştur. Bütün tuzaklar 
tiplerinde üstte asılı kalacak şekilde et konulmuş ve 
tuzaklar ortalama 7 günlük aralıklarla kontrol 
edilmiştir. Yakalanan örnekler etil alkol bulunan 
kavanozlara alınmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada 
Silphidae familyasından 4 cinse ait (Aclypea, 
Nicrophorus, Silpha, Thanatophilus) 119 örnek ve 
Tenebrionidae familyasından 4 cinse ait 
(Dailognatha, Pachyscelia, Pimelia, Tentyria) 42 
örnek olmak üzere toplam 161 örnek toplanmıştır.  
 Silphidae ve Tenebrionidae familyasına ait 
örneklerin toplanmasında bu yöntemlerin 
kullanılması araştırıcılara tür çeşitliliği ve örnek 
sayısı bakımından önemli derecede katkı sağlarken, 
zaman ve ekonomik açıdan da kazanç sağlayacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Silphidae, 
Tenebrionidae, çukur, bardak, et tuzağı 
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Blatta orientalis L. (Dictyoptera: Blattodea)’ in 
Ootheca Parazitoiti Prosevania fuscipes (Illeger) 

(Hymenoptera: Evaniidae) 
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 Nisan-Ağustos 2007 dönemi boyunca 
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitü 
binasından toplanan Blattodea (Dictyoptera) ve 
Evaniidae (Hymenoptera) örneklerinin 
değerlendirilmesi sonucu, Blatta orientalis L. ve 
parazitoti Prosevania fuscipes (Illeger) türleri 
saptanmıştır. Ülkemizde 1958 yılında tespit edilen 
P. fuscipes ile ilgili bu zamana kadar herhangi bir 
çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, P. fuscipes’ 
in morfolojik özelliklerine ait fotoğraflar çekilerek 
tanımı yapılmış, türün sinonimleri, yayılışı, 
konukçuları, biyolojisi ve biyolojik mücadele 
yönünden önemi hakkında bilgi verilmiştir.  
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Sivas İli ve Bazı Çevre İllerinin Galeri Sineği 
(Diptera:Agromyzidae) Chalcidoid 

(Hymenoptera: Chalcidoidea) Parasitoidleri 
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 2004-2005 yılları arasında Sivas ili ve bazı 
çevre illerinde yürütülen bu çalışmada çeşitli 
agromizidlerin parasitoitleri olarak 19 chalcid türü 
tespit edilmiştir. Bu türler; Diglyphus iseae, 
Diglyphus pachyneurus, Diglyphus crassinervis, 
Diglyphus pusztenzis, Diglyphus begini, 
Baryscapus sp., Hemiptarsenus zilahisebessi, 
Pnigalio soemius, Neochrysocharis formosa, 
Neochrysocharis clara, Neochrysocharis arvensis, 
Neochrysocharis chlorogaster, Chrysocharis 
pentheus, Chrysocharis phyrne, Chrysocharis 
pubicornis, Chrysocharis viridis, Pediobius 
metallicus  (Eulophidae), Epiclerus panyas  
(Tetracampidae), ve Merismus sp. (Pteromalidae). 
Bu türlerden D. iseae, P. metallicus, C. pubicornis 
ve C. pentheus yoğunlukları en fazla olan türler 
olarak belirlenmiştir. Her iki yıla ait veriler 
değerlendirildiğinde D. isea bölge için 


