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Türkiye’de Az Bilinen Rhopalidae ve Coreidae 
(Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Türlerine İlave Lokalite Kayıtları 
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Amaç: 2007-2009 yılları arasında Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yapılan arazi 
çalışmaları sırasında toplanan Heteroptera örnekleri arasında Rhopalidae ve Coreidae familyalarına 
ait Türkiye’de az bilinen türleri tespit etmek ve sınırlı dağılımlarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

 Gereçler ve Yöntemler: Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 2007-2009 yılları 
arasında farklı lokalitelerden Coreidae ve Rhopalidae familyalarına ait örnekler toplanmıştır. 
Örnekler, otsu bitkiler ve çalılar üzerinden ince naylon tülden yapılmış atrap yardımıyla toplanmıştır. 
Laboratuvarda müze materyali haline getirilen örnekler ilgili teşhis anahtarları kullanılarak 
tür tanıları yapılmıştır. Erkek örnekler sıcak suda bekletilerek genital yapılarına ait paramer ve 
aedegusları çıkartılmış ve teşhis için bunlardan da yararlanılmıştır. Leptoceraea viridis Jakov 
türüne ait erkek bireylerin genital özellikleri ve her iki eşeye ait karakteristik özellikler fotoğraflarla 
gösterilerek redeskripsiyonu yapılmıştır. 

Bulgular: Palearktik Bölge’de Coreidae familyası 84 cinse bağlı 344 tür, Türkiye’de ise, 20 cinse 
bağlı 48 tür ile temsil edilirken Rhopalidae familyası için bu sayı Palearktik Bölge’de 14 cinse 
bağlı 68 tür, Türkiye’de ise 12 cinse bağlı 30 tür olarak bilinmektedir (Hoberlandt, 1955; Wagner, 
1959; Moulet, 1995; Önder et al., 2006; Dolling, 2006; Dursun, 2009, 2011). Araştırma sonucunda 
Rhopalidae familyasına ait tespit edilen türlerden Brachycarenus languidus (Horváth, 1891), 
Corizomorpha janowskyi Jakovlev, 1883, ve Myrmus miriformis (Fallén, 1807)’in Türkiye’de 
şimdiye kadar sadece bir lokaliteden, Coreidae familyasına ait Loxocnemis dentator (Fabricius, 
1794)’un ise sadece iki lokaliteden bilinen oldukça nadir dağılımlı türler olduğu saptanmıştır. Ayrıca 
Rhopalidae familyasından Leptoceraea viridis Jakovlev, 1874 daha önce lokalite belirtilmeksizin 
sadece “Türkiye” olarak bildirilmektedir (Oshanin, 1906) ve araştırma sırasındaki bulgu türün 
Türkiye’deki varlığını gösteren ilk gerçek bulgudur. 

Sonuç: Araştırma sonucunda, Türkiye’den daha önce sadece bir veya iki lokalitede tespit edilmiş 
olan Rhoplaidae familyasına ait Brachycarenus languidus (Horváth), Corizomorpha janowskyi 
Jakov., ve Myrmus miriformis (Fallén) ve Coreidae familyasından Loxocnemis dentator (Fab.)’un 
oldukça eski kayıtlara dayalı dağılım bilgileri güncellenerek yeni lokalite bilgileri ilave edilmiş ve 
eski bir kayda göre lokalite belirtilmeksizin kaydı sadece “Türkiye” olarak verilen Leptoceraea 
viridis Jakov. için ilk gerçek lokalite kaydı verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rhopalidae, Coreidae, Türkiye, fauna, dağılım


