
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
603

çeşitli organlarının özgün şekilleri, familya ve cins 
teşhis anahtarları ile zoocoğrafik dağılımları  
üzerinde durulmaktadır.  
    
Anahtar Kelimeler: Acari, Trombidiidae, 
sistematik, Türkiye  
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Pedicia (Crunobia) littoralis (Meigen, 1804), 
Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera, 

Pedicidae) 
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Bu çalışmada Denizli ilinden toplanan 

Pedicia örnekleri incelenmiştir. Araştırma alanından 
toplanan örneklerin 2 türe ait olduğu tespit edilmiş 
olup bu türlerden Pedicia (Crunobia) littoralis 
(Meigen, 1804) Türkiye Pedicidae faunası için ilk 
kez kaydedilmektedir. Her iki türün, kısa bir 
morfolojisi, habitat bilgisi ve dünyadaki yayılışı 
verilmiştir. Ayrıca Türkiye Pedicidae türleri için bir 
tanım anahtarı düzenlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Diptera, Pedicidae, Pedicia, 
fauna, ilk kayıt, Denizli, Türkiye  
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Osmylidae Türlerinin (Insecta: Neuroptera) 
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Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren 

ve sadece bazı morfolojik karakterlere göre 
teşhisleri yapılan Osmylidae türlerinin teşhisleri 
için yeni ve daha güvenilir taksonomik karakterler 
ortaya konmuştur. 2007 yılında yapılan bir çeklistte 
bu familyaya ait ülkemizden Osmylus cilicicus 
Krüger, 1913, Osmylus elegantissimus 
Kozhantshikov, 1951, Osmylus fulvicephalus 
(Scopoli, 1763) ve Osmylus multiguttatus 
McLachlan, 1870 türleri listelenmesine rağmen 
yapılan çalışmaların büyük bir kısmında bu 
familyanın Türkiye’den sadece Osmylus 
fulvicephalus (Scopoli, 1763) türü ile temsil 

edildiği bildirilmektedir. Türkiye’den bilinen 4 
türün sadece kanat morfolojisine bakılarak 
birbirinden belirgin olarak ayrılamayacağı tespit 
edilmiştir. Türkiye’nin değişik yerlerinden toplanan 
Osmylidae’ye dahil üç türe (Osmylus cilicicus 
Krüger, 1913 hariç) ait örneklerin taksonomik 
öneme sahip dış morfolojik karakterleri, kanat 
damarlanmaları ve genital yapıları ayrıntılı 
incelenmiştir. Fotoğraf ve çizimlerle desteklenen 
sonuçlara göre bu familya türleri için yeni bir teşhis 
anahtarı ile mevcut 4 türün coğrafik yayılışları 
verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Neuroptera, Osmylidae, yeni 
taksonomik karakterler, Türkiye  
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Sistematik çalışmalarında özellikle de 

birbirine dış görünüş olarak oldukça benzer türlerin 
tayin edilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi de 
morfometrik çalışmalardır. Bu çalışmalarda 
sistematik açıdan önemli olan kriterler belirlenip 
bunların biyometrik ölçümlerinin yapılması ve elde 
edilen sonuçların kıyaslanması neticesinde türlerin 
akrabalık dereceleri hakkında bilgi elde edilmesi 
esastır.  

Bu çalışmada 2002-2003 yıllarının Nisan-
Eylül ayları arasında Gülek Boğazı ve çevresinden 
yakalanan Runcinia grammica ve Synaema 
globosum türlerine ait toplanan örneklerden 
morfometri çalışmalarına uygun olan 110 örnek 
kullanılmıştır.  
 Thomisidae familyası üyelerinde mimikri 
olayının görülmesi dar bir alanda bile 
populasyonlar arasında farklılıkların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Öyle ki aynı bölgede 
yakalanan örneklerde morfolojik olarak renk 
farklılıklarının ortaya çıkmasının yanında vücut 
büyüklükleri farkı da bariz olarak gözlenmiştir.  

Çalışmada her bir örnek için 60 kriter 
belirlenmiş ve belirlenen bu kriterler için yeni bir 
metod geliştirilerek biyometrik ölçümleri 
yapılmıştır. Bu metod oluşturulurken ise daha önce 
Heinemann ve Uhl, J. A. Corronca ve H. R. Teran. 
M. W. Foelmer ve D. J. Fairbairn., A. Pizzo, D. 
Mercurio, C. Paletsini, A. Roggerio ve A. Rolando, 
B. A. Huber, J. A. Miller’in, yürüttükleri 
morfometri ve revizyon çalışmalarında kullanılan 
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biyometrik metodlar standart olarak kabul edilip 
morfolojik karakterler belirlenmiştir.  
 Esas olarak Thomisidae familyasına ait 
bireylerde gözle ayırt edilebilir biçimde bir eşeysel 
dimorfizim gözlenmektedir. Erkek bireyler, dişi 
bireyler göre bariz bir şekilde farklıdır. Bu 
farklılıklar ise, toplam uzunluk prosoma uzunluğu 
ve genişliği, abdomen uzunluğu ve genişliğidir. 
Gözlenen bu farklılıklara rağmen morfometrik 
çalışmaya alınan örneklerin biyometrik ölçümleri 
neticesinde bazı farklılıklar görülmüştür. Bu 
çalışmada kullanılan türlerin bireyleri farklı 
cinsiyetler arasında ve türlerin belirlenen 
morfometrik değerleri alınarak kendi aralarında ayrı 
ayrı ve karşılıklı olarak mukayese edilmesi suretiyle 
SPSS 11.5 programıyla analizler yapılmış ve bu 
analizlerin sonuçları ölçüm için belirlenen her bir 
kriter için grafiğe dökülmüştür. 
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Bu çalışmada, Diyarbakır’ın farklı 

lokalitelerden alınan 115 ve gözlenen 200 olmak 
üzere toplam 315 kurbağa ve sürüngen örneği 
üzerinde folidosis, vücut uzunlukları, renk ve desen 
gibi morfolojik özellikleri incelenerek, Diyarbakır 
yöresi herpetofaunası araştırılmıştır. Morfolojik 
karakterlerden elde edilen bilgiler, yapılmış olan 
önceki herpetolojik çalışmalarla karşılaştırılarak 
türler belirlenmiştir. Toplanan örnekler Dicle 
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Zooloji Müzesinde muhafaza edilmektedir. 

Çalışmanın sonucunda, Diyarbakır yöresi 
herpetofaunasına ait 26 tür tespit edilmiştir. Bunlar; 
Amfibia’dan 4 tür; Bufo viridis, Hyla arborea, Hyla 
savignyi ve Rana ridibunda; Testudinata’dan 3 tür; 
Mauremys caspica, Rafetus euphraticus ve Testudo 
graeca; Lacertilia’dan 9 tür; Lacerta cappadocica, 
Lacerta trilineata, Ophisops elegans, Mabuya 
aurata, Mabuya vittata, Eumecus schneideri, 
Cyrtopodion heterocercus, Laudakia stellio, 
Trapelus ruderatus; Ophidia’dan 10 tür; Eryx 
jaculus, Coluber caspius, Coluber najadum, 
Coluber jugularis, Coluber schmidti, Eirenis 
decemlineatus, Eirenis lineomaculatis, Natrix 
natrix, Natrix tessellata ve Vipera lebetina’dır. 
  
Anahtar Kelimeler: Herpetofauna, Ophidia, 
Lacertilia, Amphibia, Türkiye  
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Sinnep Çayı’nın balık faunasını tespit 
etmek amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda 
Cyprinidae familyasına ait 9 tür [Acanthobrama 
marmid (Heckel, 1843), Alburnus sellal Heckel, 
1843, Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758), 
Capoeta barroisi (Lortet, 1894), Capoeta 
damascina (Valenciennes, 1842), Carasobarbus 
luteus Heckel,1843, Cyprinion macrostomu  
(Heckel,1843), Garra variabilis (Heckel, 1843), 
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1872)] ve 
Balitoridae familyasına ait 4 tür [Barbatula 
panthera (Heckel, 1843), Paracobitis tigris 
(Heckel, 1843), Paracobitis malapterura 
(Valenciennes, 1846), Oxynoemacheilus samantica 
(Banerescu and Nalbant, 1968)] olmak üzere 
toplam 13 tür tespit edilmiştir. Balık türlerinin 
morfolojik, metrik ve meristik özellikleri 
incelenerek daha önce yapılan çalışmalarla 
karşılaştırmaları yapılmıştır.  
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Bu çalışma 2005-2006 yıllarında Kayseri 

merkez afit faunasının belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Kayseri il merkezinde gerek kültürü 
yapılan gerekse süs bitkisi olarak ve doğal olarak 
bulunan bitkilerden düzenli bir şekilde 
örneklemeler yapılarak afit örnekleri toplanmıştır. 
Örneklemeler yapılırken afit türlerinin konak 
bitkiye yapmış olduğu etkiler fotoğraflanmaya 
çalışılmıştır. Afit türlerinin teşhisleri taksonomik 
yönden önem arz eden karakterleri incelenerek ve 
literatür bilgileri ile karşılaştırılarak yapılmıştır. 
Araştırma alanında Aphidoidea üstfamilyasının 
Aphididae familyasına ait 6 tribus içerisinde yer 
alan 23 cinse ait 36 tür belirlenmiştir. Bu türler; 
Aphis affinis (Del Guercio, 1911), Aphis craccivora 
(Koch, 1854), Aphis fabae (Scop, 1763), Aphis 
farinosa (J.F.Gmelin, 1790), Aphis gossypii 
(Glover, 1877), Aphis spiraecola (Patch, 1914) 


