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sek materyal haline getirilmiştir. Geriye kalan örnekler ise % 96 etil alkol içeren küçük stok tüplerin 
içerisine konarak stok materyal halinde muhafaza edilmiştir.

Bulgular: Yapılan araştırma sonucunda Şanlıurfa-Merkez-Sırrın, Mersin-Akdeniz Belediyesi-
Mersin Limanı, Mersin-Erdemli-Arpaçbaşı Beldesi ve Adana-ÇukurovaÜniversitesi-Balcalı 
Kampüsü’nde N. jaegerskioeldi Mayr, 1904 türüne rastlanmıştır. 83 işçi, 6 dişi ve 9 erkekten oluşan 
materyalin Adana ve Şanlıurfa’dakilerinin bir kısmı haricindekiler ev içlerinden elde edilmişlerdir.

Sonuç ve Tartışma: N. jaegeskioeldi Türkiye karınca faunası için yeni kayıttır. Collingwood ve 
ark. tarafından 1997 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde ev içlerinden tespit edilmeleri sebebiyle 
zararlı karınca olarak tanımlanan tür ülkemizde de genellikle ev içlerinden tespit edilmiştir. 
Çalışmada bu türe ait materyal, morfolojik ve ekolojik olarak değerlendirilerek Türkiye ile komşu 
ülkelerden bilinen Nylanderia türlerine ait tayin anahtarı hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Formicidae, yeni kayıt, Nylanderia jaegerskioeldi, zararlı, Türkiye

PE–100

Rize İli Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadomorpha, Cicadellidae) 
Altfamilyası Türlerinin Faunistik Yönden İncelenmesi

Murat Karavin, Ünal Zeybekoğlu, Başak Akyürek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Atakum, Samsun 

mkaravin@omu.edu.tr

Amaç: Rize ili sınırları içerisinde dağılım gösteren Deltocephalinae altfamilyasına ait türlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Rize il sınırları içerisinden toplanan Deltocephalinae örnekleri araştırma 
materyalini oluşturmaktadır. Materyaller, 2004 ve 2005 yıllarının Mayıs-Ekim aylarında yüksekliği 
deniz seviyesi ile 2800 m arasında değişen farklı habitatlardaki doğal bitki örtüsü üzerinden gündüz 
atrapla toplanmıştır. Materyaller KCN’lü zehir şişesinde öldürülerek, saklama paketçiklerine 
aktarılmış ve etiketlenmiştir. Materyaller laboratuarda standart böcek preparasyon yöntemine göre 
prepare edilmiştir. Her örneğin sahip olduğu taksonomik karakterler, Deltocephalinae taksonları 
için literatürde verilen teşhis anahtarları ve tanımlarla karşılaştırılarak örnekler teşhis edilmiştir.

Bulgular: Araştırma alanında Deltocephalinae altfamilyasına ait Balclutha punctata (Fabricius, 
1775), Macrosteles sexnotatus (Fallén, 1806), Macrosteles laevis (Ribaut, 1927), Macrosteles 
viridigriseus (Edwards, 1924), Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806), Recilia coronifera 
(Marshal, 1866), Doratura stylata (Boheman, 1847), Mocydia crocea (Herrich-Schäffer,1837), 
Euscelidius mundus (Haupt,1927), Bilusius valiko Logvinenko,1974; Arocephalus longiceps 
(Kirschbaum, 1868), Psammotettix confinis (Dahlbom,1850), Psammotettix striatus Linnaeus, 1758 
ve Diplocolenus melichari Dlabola,1951 türlerinin dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma 
alanında dağılım gösteren bu türlerden Psammotettix confinis ve Macrosteles viridigriseus türlerinin 
populasyon yoğunluğunun diğer türlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Sonuç: Rize il sınırları içerisinde Deltocephalinae altfamilyasının 5 tribusuna dahil 11 cinse 
ait toplam 14 türün dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Türlere ait örneklerin vücut büyüklüğü, 
şekli, renk, beneklenme, desenlenme, genital yapı özelliklerinin literatürde verilen tanımlarla 
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benzerlik gösterdiği ve önemli bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu çalışma ile Deltocephalinae 
altfamilyasına ait Rize il sınırları içerisinde dağılım gösteren türler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deltocephalinae, Fauna, Hemiptera, Rize
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye faunası için yeni kayıt olan Synergus crassicornis (Curtis, 1838) 
Denizli ve Kütahya illerinden toplanan galler içerisinden laboratuvar ortamından elde edilmiştir. 
Bu araştırma ile Türkiye Cynipidae Faunasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2008 ve 2009 yıllarında Mart-Eylül ayları arasında yapılan bu çalışmada 
Denizli Kütahya illerinde Quercus türleri üzerinde bulunan gal örnekleri toplanmıştır. Toplanan 
bu gal örnekleri laboratuvar ortamına taşınarak 1lt’lik kavanozlar içerisine alınarak ağızları tül 
ile kapatılmıştır. Galin toplanma tarihi ve lokaliteler kaydedilmiştir. Her hafta periyodik olarak 
ergin çıkışı gözlenmiştir. Gallerden çıkan ergin gal yerleşimcisi arılar %70’lik alkol içerinde 
öldürülmüştür. Elde edilen bu örnekler kartlara yapıştırılarak iğnelenmiş ve standart müze materyali 
haline getirilmiş ve eldeki mevcut literatüre göre de teşhisleri yapılmıştır. Teşhis edilen örneklerin 
çalışma alnındaki dağılışları, galin toplandığı tarih, içinde geliştiği gal, konukçuları ve ergin çıkış 
tarihleri verilmiştir.

Bulgular: Synurgus cinsine ait bugüne kadar Batı Palearktik’de 26 tür tespit edilmiştir. Ülkemizde 
ise sadece 1 tür (Synergus pallicornis Hartig, 1841) verilmiştir. Synergus crassicornis’e ait çalışma 
alanında 8’i dişi, 2’si erkek olmak üzere toplam 10 birey incelenmiştir.

Synergus crassicornis (Curtis, 1838)

İncelenen Materyal: DENİZLİ, Buldan, Buldan–Buldan Yayla Gölü yolu 6.km, çeşme başı, 38002’K, 
28047’D, 1131m, Galin toplandığı tarih: 18.07.2009, İçinde geliştiği gal: Andricus quercustozae 
(Bosc, 1792), Konukçu bitki: Quercus infectoria Oliv., Ergin çıkış tarihi: 11.08.2009, 3♀; 

KÜTAHYA, Kütahya-Çavdarhisarı kavşağından, Çavdarhisarı yolu 2.km 39021’K, 30002’D, 976m, 
Galin toplandığı tarih: 16.09.2008, İçinde geliştiği gal: Aphelonyx persica Melika, Stone, Sadeghi 
ve Pujade-Villar, 2004, Konukçu bitki: Quercus ithaburensis Decne., Ergin çıkış tarihi: 20.04.2009, 
5♀; Simav, Simav-Demirciköy arası, 39005’K, 28057’D, 818m, Galin toplandığı tarih: 28.04.2009, 
İçinde geliştiği gal: Andricus solitarius (Fonscolombe, 1832), Konukçu bitki: Quercus frainetto 
Schmidt., Ergin çıkış tarihi: 18.05.2009, 2♂.

Sonuç: Bu türün daha önce Andora, Almanya, Avusturya, Büyük Britanya, Cezayir, Fransa, 
Hollanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ukrayna’da yayılış gösterdiği ve 
Türkiye Faunası için yeni olduğu tespit edilmiştir.


