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Dünya’da geniş bir yayılış gösteren 

Trypetinae alt familyası Avrupa’da, 29 cins ve bu 
cinslere ait 43 tür ile temsil edilmektedir. Türlerin 
larvaları taze meyve ve bitkilerin gövde yaprak ve 
çiçekleri üzerinde değişik zararlar meydana 
getirebilmektedir.  

Bu çalışma, 1999-2007 yılları arasında 
Türkiye’den toplanan Trypetinae örneklerine 
dayanmaktadır. Materyaller, araştırma bölgesinden 
standart böcek atrabı ile toplanmıştır. Atrap, 
konukçu bitkiler üzerine rasgele sallanmış veya 
bitki üzerinde görülen örnekler yakalanmıştır. 
Ayrıca, bazı bitkilerin meyveleri kültüre alınarak 
ergin bireylerin çıkması sağlanmıştır. Örnekler 
potasyum siyanür içeren öldürme şişeleri içinde 
öldürülmüş ve daha sonra laboratuarda iğneleme ve 
etiketleme işlemleri yapılarak standart müze 
materyali olarak böcek koleksiyon dolaplarında 
saklanmıştır. Türlerin teşhisleri yapılırken Merz’in 
teşhis anahtarları kullanılmıştır.  

Çalışma sonunda, Türkiye Tryptinae 
faunası belirlenmiş olup, bu alt familyaya mensup 5 
cins (Ceratitis Mac Leay, Euleia Walker, 
Carpomya Bigot, Myoleja Rondani and Rhagoletis 
Loew) ve bu cinslere ait 7 tür (Ceratitis capitata 
Wiedemann, Euleia heraclei Linnaeus, Carpomya 
pardalina Bigot, C. vesuviana Costa, Myoleja 
korneyevi Han & Kütük, Rhagoletis berberidis 
Jermy and R. cerasi Linnaeus) tespit edilmiştir. 
Tespit edilen türlerden Rhagoletis berberidis Jermy 
Türkiye’den ilk defa tespit edilmiş olup Türkiye 
Meyve sineği faunasına yeni kayıt olarak 
eklenmiştir. Bölgede tespit edilen cins ve türler için 
bölgesel teşhis anahtarları hazırlanmıştır. Türlerin 
kanat ve dişi genital organ preparatları yapılmış, 
orjinal resimleri çekilmiş ve kanat desenleri ile 
birlikte tanıtıcı karakter olarak verilmiştir. 
Araştırma bölgesinden tespit edilen türlerin lokalite 
bilgileri, coğrafik yayılışları ve konukçu bitki 
türleri verilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Trypetinae, Tephritidae, 
Fauna, Sistematik, Türkiye 
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Meyve sinekleri yeryüzünde geniş bir 

yayılışa sahip olup, dünyada yaklaşık 4500 tür ile 
temsil edilmekte ve zirai açıdan da oldukça 
önemlidir. Meyve sineği türleri genellikle yabancı 
otlar üzerinde beslenmekle birlikte ekonomik 
öneme sahip kültür bitkileri üzerinde de ciddi 
zararlar meydana getirmektedirler. Bu sineklerin 
ülkemizde de yaygın olduğu ve 100 den fazla türün 
varlığı da bildirilmektedir.  

Bu çalışma, 2005 yılında Türkiye’den 
toplanan Meyve sineklerinden Urophora Robineau-
Desvoidy, 1830 cinsine bağlı örneklere 
dayanmaktadır. Materyaller, araştırma bölgesinden 
standart böcek atrabı ile toplanmıştır. Atrap, 
konukçu bitkiler üzerine rasgele sallanmış veya 
bitki üzerinde görülen örnekler yakalanmıştır. 
Ayrıca, bazı bitkilerin meyveleri kültüre alınarak 
ergin bireylerin çıkması sağlanmıştır. Örnekler 
potasyum siyanür içeren öldürme şişeleri içinde 
öldürülmüş ve daha sonra laboratuarda iğneleme ve 
etiketleme işlemleri yapılarak standart müze 
materyali olarak böcek koleksiyon dolaplarında 
saklanmıştır. Türlerin teşhisleri yapılırken Merz’in 
teşhis anahtarları kullanılmıştır.  

Çalışma sonunda, incelenen meyve sineği 
türlerinden Urophora mauritanica Macquart ve U.  
tenuior Hendel Türkiye’den ilk defa tespit edilmiş 
olup Türkiye Meyve sineği faunasına yeni kayıt 
olarak eklenmiştir. Türlerin kanat ve dişi genital 
organ preparatları yapılmış, orjinal resimleri 
çekilmiş ve kanat desenleri ile birlikte tanıtıcı 
karakter olarak verilmiştir. Araştırma bölgesinden 
tespit edilen türlerin lokalite bilgileri, coğrafik 
yayılışları ve konukçu bitki türleri verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeni kayıtlar, Urophora 
mauritanica, U. tenuior, Tephritidae, Türkiye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


