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Agroekosistemi Çukur Tuzak Çalışmaları
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Amaç: Diyarbakır İli Hani İlçesi Kuyular Beldesinde Bağ/Badem agroekosistemine çukur tuzaklar 
kurularak Insecta Biyoçeşitliliği belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi çukur tuzaklar, lokasyondan toplanılan 6 böcek familyasına 
ait 17 böcek örneği oluşturmaktadır. 

Çalışmada; 5 cm çapında 10 cm yükseklikte olan cam kavanozlar ağız kısmı toprak tabakasıyla 
aynı yüzeye gelecek şekilde deneme alanına yerleştirilmiştir. Kavanozların içerisine etilen glikol, 
sirke veya antifiriz, 4 cm yükseklikte boşaltılmış, 4 cm’lik kısmına da su ilave edilmiştir.

Tuzaklardaki sıvılar 15 günlük periyotlarla, süzgeç yardımıyla kültür kavanozlarına boşaltılarak 
laboratuara getirilmiştir. Daha sonra türler familya düzeyinde ayrılmış ve familyalara ait türler 
teşhis için prepere edilerek konu uzmanlarına gönderilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada; Coleoptera takımının Tenebrionidae familyasına ait 7, Elateridae famiyasına 
ait 2, Cerambycidae familyasına ait 3, Scarabaeidae familyasına ait 2, Carabidae, ve Silphidae 
famiyasına ait birer ve Hemiptera takımının Lygaeidae familyasına ait de 1 tür olmak üzere toplam 
17 tür elde edilmiştir. Tenebrionidae familyasına ait Pimelia bajula solieri Mulsant&Wachanru, 
1853, Blaps lethifera Marsham, 1802, Amdoides grandis Miller, 1858, Probaticus adimonius 
Allard, 1876, Zophosis punctata Brulle, 1832 Adesmia (Macradesmia) anatolica Ganglbauer, 
1905 ve Helops cyanipes Fabricius, 1775, Elateridae (Coleoptera) familyasına ait Lanelater 
persicus (Candeze, 1874) ve Mulsanteus guillebeavi (Mulsant&Godart, 1853), Cerambycidae 
familyasına ait Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758), Cerambyx milles (Boneli, 1812) ve Cerambyx 
nodulosus (Germar, 1817), Scarabaeidae familyasına ait Scarabaeus pius (Illiger, 1803) ve 
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781), Carabidae familyasına ait Carabus chevrolati chevrolati 
Cristoforis&Jan,1837, Silphidae familyasına ait Silpha obscura orientalis Brulle, 1832, Hemiptera 
takımının Lygaeidae familyasın ait Lethaeus picipes (Herrich and Schaeffer,1850) türleri elde 
edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak en fazla tür Tenebrionidae familyasından elde edilmiştir. Bu türler içerisinde 
Blaps lethifera, Probaticus (Pelorinus) adimonius, Zophosis punctata, Adesmia (Macradesmia) 
anatolica Ganglbauer, Lanelater persicus, Mulsanteus guillebeaui, Carabus chevrolati chevrolati 
ve Gymnopleurus mopsus türleri ilk defa bu çalışmayla G.D.A bölgesi faunasında; Lethaeus picipes 
türü de, Diyarbakır ili böcek faunasında ilk defa tespit edilmiştir. En yoğun tür Zophosis punctata 
türü olmuştur. Ayrıca önceki çalışmalarla Gümüşhane ilinde endemik olarak belirtilen Probaticus 
(Pelorinus) adimonius (Allard, 1876) türü de çalışmanın yapıldığı lokasyonda tespit edildiğinden 
endemik bir tür olmadığı kanaatine varılmıştır. Türlerin bağ ve badem alanları açısından ekonomik 
açıdan bir zararı olduğu düşünülmemektedir. Ancak türlerin doğal faunadaki durumları ve 
populasyonları dikkate alınarak detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Fauna, Çukur Tuzak, Hani (Kuyular), Diyarbakır 

Teşekkür: Çalışmamızda; Tenebrionidae Familyası türlerinin tanılanmasını yapan Doç. Dr. Bekir 
Keskin (Ege Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü), Elateridae familyasına ait türlerin 
tanılanmasını yapan Yrd. Doç.Dr. Mahmut Kabalak (Hacettepe Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü), Carabidae familyasına ait türün tanılanmasını yapan Claudia Sola (Italy), 
Silphidae familyasına ait türün tanılanmasını yapan Eduard Hacıkov (Rostov/Russia), Cerambycidae 
familyasın ait türlerin tanılanmasını yapan Jiri Micka (Chech Republic), Scarabaeidae familyasına 
ait türlerin tanılamasını yapan Prof. Dr. Esat Pehlivan (Emekli Öğr. Üyesi) ve Lygaeiae familyasın 
ait türün tanılanmasını yapan Paride Dioli (Milano Üniversity, Italy)’ye teşekkür ederiz.
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Türkiye’de Yayılış Gösteren Mantispa
(Neuroptera; Mantispidae) Cinsine Ait Dişi Türlerinin Dış Genital ve 
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Amaç: Mantispidae türlerinde pronotumun uzamış olması ve ön bacaklarının yakalayıcı tipte 
olması karakteristik özellikleridir. Familya türleri 5-25 mm arasında değişen vücut uzunluğunda 
olup vücut ve kanat rengi genellikle sarıdan kahverengine kadar değişen tonlardadır. Hatta, bazı 
türlerde renk açık kırmızımsıdır. Arka kanatlar ön kanatlardan biraz daha kısadır. Kanat üzerindeki 
damarların renklenmeleri teşhiste kullanılan oldukça önemli taksonomik karakterlerdir. Bu damarlar 
sarı, kahverengi, siyah renklidir, fakat bu damar renklemelerinde varyasyonlar olmasından dolayı 
teşhiste oldukça fazla zorluk çekilmektedir. 

Dişinin abdomen sonunda ektoprokt genellikle bir lob şeklini alırken 7. sternit’in uzamasına 
karşılık 8. sternit küçülmüş ve 7. sternit’in son kısmına bağlı subgenitalplate adı verilen saydam 
bir zar plaka haline gelmiştir. Gonapophyses lateralis’te ektoprokt’un alt kısmında genellikle küçük 
bir lob halinde kalmıştır. Spermateka geniş, genellikle sarmallar oluşturarak yuvarlak bir yapıya 
dönüşmüştür. Türlerin teşhislerindeki bu problemleri gidermek için taksonomik olarak oldukça 
önemli olan dişi bireylere ait dış ve iç genital yapılarının çizimleri ilk defa yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Genitali yapılacak örneklerin genital parçaları çıkartılmadan önce 1 gün 
nemlendirme işlemine tabi tutulmuş, nemlendirme işleminden sonra abdomenin genitali bulunduran 
kısmı kesilerek % 10’luk Potasyum Hidroksit (KOH) içine konulmuş ve 30oC’de etüvde 24 saat 
bekletilmiştir. KOH’dan çıkartılan genital, saf su ile 15’er dakikalık 2 yıkama işleminden sonra 
genitali oluşturan kitin yapılar içerisinde bulunan kas ve sindirim sistemi kalıntıları diseksiyon 
iğneleri ve pensler yardımıyla temizlenmiştir. Yıkanan genitalin suyunun çekilebilmesi için % 70’lik 
alkol içerisine alınarak 2 saat bekletilmiştir. Genital yapılar çukur lam içindeki gliserin ortamına 
alınarak geçici preparat haline getirilmiş ve üzerinde çizim aparatı bulunan Olympus marka BX41 
binoküler ışık mikroskobunda incelenerek erkek genitali içeren abdomen sonu kısımlarının çizim 
ataçmanı yardımı ile çizimleri yapılmıştır.


