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Bu çalışmada 2004-2005 yılları arasında 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dağılım gösteren 
Pimplinae Wesmael, 1845 türlerinin tespiti 
amacıyla farklı habitat ve lokalitelerden toplanmış 
olan materyal incelenmiştir. Çalışma sonucunda 
Acrodactyla quadrisculpta (Gravenhorst, 1829), 
Polysphincta rufipes Gravenhorst, 1829, Zatypota 
percontatoria (Müller, 1776), Endromopoda 
arundinator (Fabricius, 1804), E. detrita 
(Holmgren, 1860), E. phragmitidis (Perkins, 1957), 
Exeristes roborator (Fabricius, 1793), Perithous 
divinator (Rossi, 1790), Scambus brevicornis 
(Gravenhorst, 1829), S. elegans (Woldstedt, 1877), 
S. nigricans (Thomson, 1877), S. vesicarius 
(Ratzeburg, 1844), Tromatobia ovivora (Boheman, 
1821), T. variabilis (Holmgren, 1856), Zaglyptus 
multicolor (Gravenhorst, 1829), Z. varipes 
(Gravenhorst, 1829), Itoplectis alternans 
(Gravenhorst, 1829), I. maculator (Fabricius, 
1775), Pimpla artemonis Kasparyan, 1973, P. 
contemplator (Müller, 1776), P. rufipes 
(Miller,1759), P. spuria Gravenhorst, 1829, P. 
turionellae (Linnaeus, 1758) saptanmıştır. Saptanan 
23 türden 20’si Doğu Karadeniz Bölgesi Pimplinae 
faunası için yeni kayıttır. Türlerin genel ve Türkiye 
dağılımları ile habitat bilgileri verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hymenoptera, 
Ichneumonidae, Pimplinae, Doğu Karadeniz, fauna  
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Trakya bölgesi iklimi, coğrafik konumu ve 
topografik yapısı nedeniyle biyolojik çeşitlilik 
bakımından oldukça zengindir. Çalışma alanı olan, 
Trakya bölgesinin kuzeyinde, kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan Istranca Ormanları, su baskınına 
uğramaması, fazla yüksek olmaması ve 
buzullaşmanın etkisinden korunması ile bölgedeki 
en dikkate değer sığınaktır. Istranca Ormanları, 

dünyanın ve Türkiye’nin ender doğal güzellikleri 
arasında yer almakta, çok sayıda flora ve fauna 
elemanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bölgedeki 
flora çalışmaları çok olmakla birlikte fauna 
çalışmaları oldukça azdır.  

Sonbahar ve kış aylarında kış uykusuna 
yatan yarasalar ilkbahar ve yaz aylarında aktiftirler. 
Akşam karanlığında aktif olan ve beslenen 
yarasalar, gündüz saatlerini kuytu ve karanlık olan 
çeşitli tüneklerde uyuşuk halde dinlenerek 
geçirirler. Yarasa türlerinden bazıları ise 
ormanlarda korunaklı ve karanlık olan ağaç 
kabuklarının altında ve ağaç kovuklarda tünerler. 
Bu çalışmada Istranca Ormanlarının yarasa tür 
çeşitliliği ortaya konmuştur.  

Araştırma Istranca Ormanlarında ve farklı 
lokalitelerde Mayıs 2006-Temmuz 2007 tarihleri 
arasında toplam 38 gecelik arazi çalışmasını 
kapsamaktadır. Yarasa örneklerinin elde edilmesi 
her gece 22-28 m mist net kurularak 
gerçekleştirilmiştir. Mist netler öncelikle orman içi 
ve ayrıca dere yatakları, köprü altı ve orman 
yollarına olmak üzere çeşitli habitatlara 
kurulmuştur. Yarasa örnekleri aktif oldukları ve 
beslendikleri gece 19:00-03:00 saatleri arasında 
yakalanmıştır. Yakalanan her bir örnek, yavru, genç 
ve ergin olmak üzere 3 yaş grubuna ayrılmış ve 
standart vücut ölçüleri alınarak serbest bırakılmıştır. 
Örneklerin tür tayini, literatürde verilen tayin 
anahtarlarına göre yapılmıştır. Her türün örnek 
sayısı, habitatı ve çalışma alanındaki bulunma 
çokluğu ile ilgili bilgiler kaydedilmiştir.  
  Arazi çalışmalarında 21 türe (Rhinolophus 
ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. 
blasii, Myotis myotis, M. daubentonii, M. 
capaccinii, M. bechsteinii, M. nattereri, M. 
emarginatus, M. mystacinus, M. alcathoe, M. 
aurascens, Nyctalus noctula, N. leisleri, Pipistrellus 
pipistrellus, P. pygmaeus, P. nathusii, Eptesicus 
serotinus, P. austriacus, Barbastella barbastellus) 
ait toplam 82 örnek kaydedilmiştir. Bir gecelik 
arazi çalışmasında en çok 4 farklı tür ve en çok 10 
örnek yakalanmıştır. Bir gecede en çok yakalanan 
tür 7 bireyle N. noctula’dır. M. daubentonii ise 
toplam 9 kez yakalanma sıklığı ve 22 bireyle en çok 
yakalanan türdür.  M. alcathoe ve M. aurascens 
Trakya bölgesi için, Eptesicus serotinus Istranca 
Ormanları için yeni kayıttır.  
  
Anahtar Kelimeler: Fauna, Istranca ormanları, 
Trakya, yarasa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


