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Bu çalışma, Dünya Lepidoptera Çeşitliliği 

üzerine 10 yıldır sürdürülmekte olan veri tabanı 
araştırmalarımız çerçevesinde ele alınmıştır. 
Lycaenidae, kelebekler içerisinde tür ve alttürleri 
itibariyle en zengin familyalardan birisidir. 
Türkiye’de 168, İran’da ise 161 türle temsil 
edilmektedir. İki ülkede ortak Lycaenid türleri 
sayısı 92 olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de 
bulunan ancak İran’da bugüne kadar tespit 
edilmemiş 76 Lycaenidae türü vardır. Buna karşılık 
Iran’da var olan, Türkiye’de ise bulunmayan 69 tür 
bilinmektedir. Tebliğ’de Lycaenidae faunasının 
Türkiye ve Iran arasındaki benzerlik oranının 
%55,92 olduğu tespit edilmiştir. Mukayese 
açısından komşu ülkelerin Lycaenidae faunası 
Türkiye ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan 
benzerlik oranlarının Yunanistan’la %46,41, 
Gürcistan’la %49,12, Orta Asya’da Doğu 
Türkistan’la %21,22 Güney Doğu Asya’da 
Tayland’la %0,38, Güney Afrika ile % 0,40 olduğu 
görülmüştür. Anadolu içinde yapılan bir 
mukayesede Ankara ile Van arasındaki fauna 
benzerliği %60,24, Trabzon’la Van arasında ise 
%23 olduğu tespit edilmiştir. Tebliğde faunistik 
özelliklerin sergilediği sayısal sonuçların 
yorumlanmasının yanı sıra Palaearktik, Afrotropical 
ve Oriental bölgeler başta olmak, üzere fauna 
elementlerinin temsil oranları değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İran, Türkiye, Lycaenidae, 
Lepidoptera, zoocoğrafya, fauna  
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Erzincan ili içerisinde yer alan Kemaliye 
ilçesi, konumu ve topografyası bakımından 

biyolojik olarak önemli bir yere sahip 
görünmektedir. İlçe, bir kanyonun içersinde yer 
almakta, kanyonun tabanının denizden yüksekliği 
800 m civarlarında iken, birkaç kilometre uzaklıkta 
dağlar 3000 metreye kadar ulaşmaktadır. Bunun 
yanı sıra, ilçenin bulunduğu alan Anadolu 
Diyagonali üzerinde yer alırken, batı yönü, Orta 
Anadolu’ya, Güney yönü Güneyden gelen faunaya, 
doğu yönü Kafkas faunasına, kuzey yönü ise 
Karadeniz faunasına birer kapı gibi 
konumlanmıştır. Bu nedenle angora, eremial, 
mediterranien, sibirya ve turano-eremial faunanın 
uzantılarını kısa mesafelerde görebilmekteyiz. 
Kanyonun açılması yaklaşık 5 milyon yıl öncesine 
dayanmakta, ancak buzul dönemlerinde birer 
sığınak görevi de yapmış bulunmaktadır. 

Akif hareketleri sınırlı olan Orthoptera 
türlerinin bu bölgedeki bileşiminin incelenmesi, 
bölgenin fauna tarihi konusunda ip uçları 
verebileceği gibi, birçok soğuk sever türün, daha 
güneye yayılışı güzergahı konusunda da önemli 
bilgiler verebilecek nitelikler göstermektedir. 

Bu çalışmada, tam bir tür listesinin 
ötesinde, türlerin ekolojik özelliklerine dayanılarak, 
bölgenin geçmişteki özelliği ve Anadolu faunası 
için en azından bu canlı grubu açısından bir 
değerlendirme ve modelleme yapılabileceği 
düşüncesine varılmıştır.  

Türlerin değerlendirilmesi bu bölgenin 
Türkiye’de temsil edilen farklı fauna elamanlarının 
bazı türlerini bir arada barındırdığı, dikey yayılımın 
etkinliği ve çok yakın mesafelerde bile farklı 
kökenden gelen fauna elemanlarının nasıl 
korunduğu konusunda yorumlar yapılabilirliğini 
göstermiştir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Kemaliye, Orthoptera, 
zoocoğrafya  
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Anadolu ve diğer bölgelerin biyolojik 
çeşitliliğinin ve Paleocoğrafyasının araştırılmasında 
kullanılan hayvan gruplarının başında 
Gomphocerinae taksonları gelir. Bir bölgedeki 
biyolojik çeşitliliğin zenginlik nedenlerini ve o 
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bölgedeki hayvan fauna elemanlarının oluşumunda, 
hangi bölgelerden nasıl etkilendiğinin ortaya 
çıkarılmasında fitocoğrafik ve zoocografik 
çalışmaların birlikte değerlendirilmesi gerektiği 
vurgulanır.  

Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’ndeki 
Gomphocerinae (Orthoptera-Acrididae) 
taksonlarının vejetaston kuşaklarına-yükseltilere 
göre dağılımı araştırılmıştır. Bunun için; Karadeniz 
Bölgesi’nin topoğrofyası, vejetasyonu, yüksekliği 
gibi faktörler dikkate alınarak, bölgedeki 18 il ve 
bölgeye komşu 7 il sınırları içerisinde belirlenen 70 
ana lokalite olmak üzere toplam 172 farklı 
lokaliteden 2003-2006 yılları arasında her yıl 
haziran-ekim ayların arasında Araştırma 
bölgesinden Gomphoceriane’ya ait 6170 adet ergin 
örnek toplanmıştır. Toplanan Gomphocerinae 
takson örneklerinin: i) Tarımsal zarar oluşturma 
durumları, ii) Bölgede yoğun olarak bulunan 
taksonlar, iii) Taksonların dağılım gösterdiği 
yükseltiler-vejetasyon kuşakları, iv) En fazla takson 
sayısına sahip lokalite, v) Taksonların hangi bölge 
fauna elemanı oldukları tespit edilmeye 
çalışılmıştır.     
  
Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Acrididae, 
Gomphocerinae, faunistik, vejetasyon, 
biyocoğrafya  
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Tam olarak tanımlanmadığı kabul edilse de 

Türkiye gastropodları hakkındaki çalışmalar 
1700'lü yıllardan beri tespit edilmekte olup, detaylı 
bir şekilde çalışılmış bulunmaktadır. Eldeki veriler 
bazı genellemeler için yeterli durumdadır. Türkiye, 
literatür ve çalışmalara göre halen 42 familya ve 
593 tür kara salyangozu ile türleşme ve açısından 
özel bir ayrıcalığa sahiptir. Toplam 707 (%52 
endemijk) olan tür ve türaltı takson miktarı 
neoendemiklerin yüksekliğine işaret etmekte ise de, 
filocoğrafya dikkate alındığında paleoendemik 
kalıntı taksonların öznemli oranda olduğu 
gözlenmektedir. Çalışmada, dağılımlar ve türlerin 
korotipleri göz önüne alınarak söz konusu 
taksonların biyocoğrafik olarak değerlendirilmesi 
ve Anadolu'nun dağılımlar ışında malakocoğrafik 
olarak bölgelendirilmesi yapılmıştır.  
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Temmuz, 2006 ve Haziran-Eylül, 2007 
tarihleri arasında Kemaliye ilçesi sulak alanlarında 
sucul Coleoptera faunası araştırılmıştır. Gyrinidae, 
Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, 
Hydrophilidae, Hydrochidae, Hydraenidae ve 
Dryopidae familyalarına ait toplam 61 tür tespit 
edilmiştir. Zoocoğrafik analiz sonucunda türlerin 
elementleri belirlenmiştir. Element oranları: %5 
Palearktik, % 16 Batı Palearktik, % 16 European, % 
9,8 Güneybatı Asiatik, % 1,6 Asiatik-European, % 
18 Sibero-European, % 5 Turana-Balkan, % 1,6 
Turana-European, % 5 Turana-European-
Mediterran, % 6,5 Turana-Mediterran, % 1,6 
Balkano-Anatolian, % 3,3 Anatolo-Caucasian, % 5 
Anatolian Endemik, % 5 İrano-Anatolian olarak 
belirlenmiştir. Tespit edilen türlerin tamamı 
araştırma alanından ilk defa kaydedilmiştir. Ayrıca 
Laccobius persicus ve Laccobius alternus 
(Hydrophilidae) türleri Türkiye faunası için yeni 
kayıttır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sucul Coleoptera, 
zoocoğrafya, fauna, yeni kayıt, Kemaliye  
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 Türkiye’de üremelerini gerçekleştiren 
türlerden biri de leylektir (Ciconia ciconia). 
Leylekler yalnızca üreme döneminde değil, son 
yıllarda kışın da yurdumuzda bulunan türlerden biri 
olarak görülmektedir. Yuvalarını insan yerleşim 
bölgelerine de kurarlar. Leylek eşlerinin birbirlerini 
yuvaları dolayısıyla tanıdıkları kabul edilmektedir. 
Bunun, uzun yıllar aynı yuvayı kullanmaları 
dolayısıyla olduğu söylenir. Genel olarak yerleşim 
yerlerinde bir veya birkaç yuva kurarlar.  Dicle 
Nehri kıyısında  53 yuva yaklaşık 200m aralıklarla 
sıralanmaktadır.  


