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alkol içerisinde saklanmaktadır. Örneklerin preparasyonunda Martin 1983’de belirtilen prensipler 
izlenmiştir. Preparasyonu yapılan örnekler ulusal ve uluslararası kaynaklara göre teşhis edilmiştir 
ve dağılışları ile ilgili bilgiler sağlanmıştır (Blackman & Eastop 2006, 2010, Quednau, 1999, 2003, 
http://aphid.speciesfile.org, http://www.faunaeur.org).

Bulgular: Literatür taraması sonucunda dünya genelinde belirlenmiş olan 4700 afit türünün 
yaklaşık 396’sı konak bitkilerin köklerinde beslenirken, kendi çalışmalarımızdan elde ettiğimiz 
bilgilere ve literatür taramalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre ülkemizde tespit edilmiş 
olan 480 türün 79’unun konak bitkilerin köklerinde beslendikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Sonuç: Bu çalışma ülkemizde kökler üzerinde beslenen afit türleri hakkında bir ön çalışma 
şeklindedir. Konak bitkilerin köklerinde bulunabilecek afitlerle ilgili çalışmalar Türkiye afit 
faunasına yeni kayıtların eklenmesi potansiyelini ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: Hemiptera, konak bitki, kök afiti, Türkiye, yayılış

Teşekkür: Bu çalışmada sunulan verilerin elde edilmesinde TUBİTAK tarafından desteklenen 
107T450 ve 111T866 nolu proje verilerinden de yararlanılmış olması nedeniyle TUBİTAK’a 
teşekkür ederiz. 
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Amaç: Bu araştırma ile hem coğrafi konumu, iklimsel, hidrojeolojik ve ekolojik özellikleri 
nedeniyle sivrisinekler için uygun koşulları içeren hem de ülkemizin en önemli turizm merkezlerini 
ve İskenderun, Mersin gibi önemli liman bölgelerini kapsayan Akdeniz Bölgesi’nde Aedes ve 
Ochlerotatus türlerinin sıklığı ve dağılım örüntüsünün belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay 
illeri kapsamında, 15 Mayıs 2007-15 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Aedes ve 
Ochlerotatus türlerinin 260 lokaliteden örnekleri elde edilmiştir. Aedes ve Ochlerotatus türlerinin 
larva örnekleri, araştırma alanında belirlenen üreme habitatlarından toplanmıştır. Ergin sivrisinekler, 
CDC-ışık tuzakları, CDC-karbondioksitli ışık tuzakları, insan tuzakları ve ağız aspiratörleri 
kullanılarak yakalanmıştır. Elde edilen örneklerin tür teşhisleri laboratuvarda morfolojik karakterlerin 
mikroskobik incelemesiyle yapılmıştır. Tür teşhisleri morfolojik karakterlerle güvenilir bir şekilde 
yapılamayan türlerde moleküler yöntemlerle morfolojik tür teşhisleri desteklenmiştir. Bu kapsamda 
Ochlerotatus mariae grubu türlerine ait örneklerden moleküler yöntemler ile rDNA ITS2 bölgesi 
dizileri elde edilerek tür teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmalarımız sonucunda, araştırma alanında Aedes cretinus, Aedes vexans, Ochlerotatus 
caspius, Ochlerotatus detritus, Ochlerotatus flavescens, Ochlerotatus geniculatus, Ochlerotatus 
lepidonatus, Ochlerotatus phoeniciae, Ochlerotatus pulchritarsis ve Ochlerotatus zammitii olmak üzere 
10 türün varlığı tespit edilmiştir. Ülkemizin sivrisinek faunasında bulunmalarına rağmen uzun yıllardır 
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ülkemizde yapılan hiçbir araştırmada tekrar örneklenmemiş olduklarından durumları şüpheli görülen 
Aedes cretinus, Ochlerotatus geniculatus, Ochlerotatus flavescens ve Ochlerotatus pulchritarsis 
türlerinin varlığı araştırma bölgesinde doğrulanmıştır. Diğer önemli bir tespit ise yayılımcı ve önemli 
arbovirüs vektörü olarak kabul edilen Aedes aegypti ve Ochlerotatus albopictus türlerinin araştırma 
alanında bulunmadıklarının saptanması olmuştur. Tespit edilen türlerden Oc. lepidonatus araştırma 
alanının en nadir türü olmuşken, Oc. caspius sıklığı en yüksek tür olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Sonuç olarak, araştırmalarımız, vektörel açıdan dünya genelinde önemli sorunlara neden 
olan türleri kapsayan Aedes ve Ochlerotatus türlerinin Akdeniz Bölgesi’ndeki sıklığı ve dağılım 
örüntüsüne yönelik hem bilimsel bilgi birikimi hem de ekonomik, ekolojik ve toplumsal açıdan 
yararlı sonuçlara ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Aedes, Ochlerotatus, sistematik, dağılım, nükleer rDNA ITS 2

Teşekkür: Bu araştırma, TUBİTAK-TOVAG 106O841 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Populasyonların farklılaşmasını sağlayan mekanizmaların analizi biyolojik çeşitliliğin 
anlaşılmasında temel teşkil etmektedir. Çiftleşme tercihleri ve seksüel karakterlerdeki seçilim, 
populasyonların birbirlerinden hızlı bir şekilde ayrılmalarına neden olur ve dolayısıyla yeni türlerin 
evrimini sağlar. 

Gomphocerinae (Orthoptera, Caelifera, Acrididae) dahil olduğu familya içerisinde en fazla türe 
sahip alt familyadır. Bu alt familyanın üyelerinde eşeyler ses ile iletişim kurarlar. Gomphocerinae alt 
familyasına ait türlerde ses ile iletişim için kullanılan repertuar; erkeğin dişiyi bulmak için ürettiği 
çağrı sesi, iki yada daha fazla erkeğin dişi ile çiftleşmek için ürettikleri rekabet sesi ve erkeğin 
dişiyi bulup yan yana geldikten sonra ürettiği kur sesi olarak tanımlanmıştır. Ses türün bireylerinin 
birbirlerini tanıması ve erkek ile dişinin çift oluşturmasını sağlamaktadır. Çalışmamız için seçilen 
endemik Rammeihippus turcicus (Acrididae, Gomphocerinae) türüne ait literatürde ses tanımlanması 
ve ses karakterlerinin eşey seçiliminde etkisi hakkında herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

 Gereçler ve Yöntemler: Belirlenen üç populasyonun her biri için, araziden canlı getirilen yeterli 
sayıda erkek bireyden (populasyon başına 15 Birey) çağrı, rekabet ve kur sesleri standart koşullarda 
kayıt edildi. Ses kayıtları ile birlikte, eş zamanlı olarak video cihazıyla da kur davranışlarının 
oscilografik görüntülerinde fark edilemeyen detayların anlaşılmasına yardımcı olması amacıyla 
kayıt edildi.

 Bulgular: Rammeihippus turcicus türünün Gomphocerinae içerisinde yaygın olan iki yarı heceli 
8-14 ana heceden oluşan baştan sona doğru sesin yoğunluğu artan bir çağrı sesine; çağrı sesinin 


