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Sonuç: Elde edilen bu verilere göre biyolojik mücadele etmeni polifag avcı böcek N. poseudoferus’a 
besin olarak sadece A. gossypii verildiğinde çoğunlukla gelişemedikleri saptanmıştır. Avcının 
doğada hayatını bir süre devam edebilmesi için A. gossypii’den ara konukçu olarak yararlanabileceği 
kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nabis pseudoferus, Aphis gossypii, IPM, Biyolojik mücadele 
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Amaç: Çiçek arıları olarak bilinen Scoliidae familyası, Vespoidea üst familyası içerinde yer alan en 
küçük gruplardan biridir. Dünyada 560, ülkemizde ise 24 tür ile temsil edilmektedir. Türkiye böcek 
grupları bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen Scoliidae familyasına bağlı bilinen tür sayısı 
oldukça azdır. Bugüne kadar Niğde ili ve İç Anadolu Bölgesi (Ankara ili hariç); Scoliidae faunası 
açısından özel olarak incelenmemiştir. Bu nedenle Niğde yöresinin Scoliidae faunası ile ilgili bilgi 
eksikliklerin giderilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada, Niğde ilinde yayılış gösteren Scoliidae 
türlerinin hem sistematik hem de faunistik açıdan irdelenmesi, incelenen türlere ait bazı ekolojik, 
biyolojik ve fenolojik gözlemlerin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler araştırma bölgesinden Haziran-Eylül 2011 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Arazi çalışmaları 9.00- 19.00 saatleri arasında gerçekleşmiş olup, doğal ortamlarında 
gözlenen örnekler atrap yardımı ile yakalanmıştır. 

Bulgular: Scoliidae familyası Proscoliinae Rasnitsyn, 1977 ve Scoliinae Latreiile, 1802 olmak 
üzere iki alt familya’ya ayrılmaktadır. Ancak, araştırma alanı olan Niğde ilinde sadece Scoliiinae 
alt familyasına ait 9 taksona rastlanmıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda 3 cinse bağlı 9 Scoliidae türü elde edilerek tüm bireyler sistematik, 
faunistik ve ekolojik açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda kaydedilen türler: 
Colpa klugii (Vander Linden 1827), Colpa quinquecincta (Fabricius 1793), Megascolia maculata 
maculata (Drury 1773), Scolia anatoliae Osten 2004, Scolia asiella Betrem 1935, Scolia 
fallax Eversmann 1849, Scolia fuciformis Scopoli 1786, Scolia hirta (Schrank 1781) ve Scolia 
sexmaculata (Müller 1766)’dır. Bunlardan Colpa quinquecincta dışındaki tüm taksonlar Niğde ili 
Scoliidae faunası için ilk kayıt özelliği taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Hymeoptera, Vespoidea, Scoliidae, fauna, Niğde, Türkiye


