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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.

PE–176

Rammeihippus turcicus (Orthoptera, Gomphocerinae) 
Populasyonlarında Çiftleşme Tercihine 
Etki Eden Karakterlerin Belirlenmesi

Deniz Şirina Abbas Molb

aNamık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tekirdağ
denizsirin19@gmail.com

bAksaray Üniversitesi, Güzelyurt Meslek Yüksek Okulu, Aksaray

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 
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yapısal olarak aynı ancak süresel olarak farklılıklar gösteren bir rekabet sesine ve dört farklı ana 
birimden oluşan ve her birinin farklı hece ve pulse tiplerine sahip olduğu bir kur sesine sahip 
oldukları saptandı. Populasyonlar arası farklılıklar belirlendi. Ayrıca çiftleşme seremonisinin 
tamamlanabilmesi için erkeğin kur sesinin sekansının bitiminden sonra farklı görsel hareketler 
sergilediği görüldü. Bu seremoni tamamlanmadığı taktirde çiftleşmenin gerçekleşmedi saptandı. 

Sonuç ve Tartışma: Rammeihippus turcicus türünün Gomphocerinae alt familyasında kompleks 
ses üreten bir tür olduğu ve çiftleşme seremonisinin de bir o kadar kompleks olduğu belirlenmiş 
oldu. Ayrıca altfamilya içerisinde yer alan cinslerin tür çeşitliliğindeki fazlalığın sesin kompleksliği 
ile paralellik gösterdiği görüşü en azından sadece iki türe sahip olan Rammeihippus cinsi için 
geçerli olmadığı da yine bu çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Orthoptera, Gomphocerinae, Türleşme, Ses
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Amaç: Önemli tarihi kalıntılara sahip Aspat (Strobilos) antik kenti ve çevresindeki tarım teraslarının 
Staphylinidae (Coleoptera) faunasının belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini 2008–2009 yılları süresince Muğla İlinin, Bodrum 
İlçesine bağlı Aspat (Strobilos) antik kenti ve çevresindeki alandan toplanan Staphylinidae 
familyasına bağlı örnekler oluşturmaktadır. Arazi çalışmaları Aspat antik kentinde seçilen her 
biri eşit büyüklükteki toplam 9 alanda değişik örnekleme yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. 
Örneklemeler hava koşulları dikkate alınarak Mart-Ekim aylarında ikişer haftalık, Kasım-Şubat 
aylarında birer aylık periyotlarla yapılmıştır. Örneklemeler toprak yüzeyinden, böceklerin 
gizlendikleri taş altlarından, ağaç çatlakları ve kabuk altlarından penset yardımıyla; ayrıca atrap, 
japon şemsiyesi, hayvan dışkısı, çukur tuzak ve besin tuzak yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. 
Hayvan dışkısında örnekleme yönteminde arazi çalışması sırasında el küreği yardımıyla toplanan 
dışkı örnekleri içi su dolu kovaya alınarak karıştırılmış, yüzeye çıkan örnekler süzgeç yardımıyla 
ayrılmıştır. Çalışmada yakalanan örnekler, içinde % 70’lik alkol bulunan kaplara aktarıldıktan 
sonra etiket bilgileri eklenerek laboratuvara getirilmiş ve tanılanmıştır. 

Bulgular: Çalışma sonunda Staphylinidae familyasına bağlı 15 tür belirlenmiştir. Bunlar Tachyporus 
nitidulus (Fabricius, 1781), Stenus maculiger Weise, 1875, Aleochara tristis Gravenhorst, 1806, 
Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806), Paederus fuscipes Curtis, 1826, Philonthus rufimanus Heer, 
1839, Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802), Philonthus intermedius (Lacordaire, 1835), 
Philonthus laminatus (Creutzer, 1799), Ocypus curtipennis Motscholsky, 1849, Ocypus mus Brulle, 
1832, Ocypus picipennis picipennis (Fabricius, 1793), Xantholinus graecus graecus Kraatz, 1858, 
Xantholinus rufipennis Erichson, 1839, Megalinus scutellaris (Fauvel, 1900) tür ve alttürleridir. 


