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Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, sodyum nitrat, ortalama pupalaşma yüzdesi, orta-
lama pupalaşma süresi
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Türkiye Cydnidae Faunası İçin Yeni Bir Kayıt Crocistethus basalis 
(Insecta: Hemiptera: Heteroptera)
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Amaç: Bu çalışmada Münih Zooloji Müzesi koleksiyonlarında yer alan Türkiye faunasına ait 
Cydnidae Hemiptera: Heteroptera) örnekleri incelenmiş ve Türkiye faunası için yeni kayıtların 
tespitine çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini Münih Zooloji Müzesi koleksiyonlarında yer alan 
Seidenstücker tarafından 1958-1965 yılları arasında Adıyaman, Gaziantep ve Malatya illerinden 
toplanmış Cydnidae örnekleri oluşturmaktadır. İncelenen 35 örnek, stereo mikroskop altında, 
teşhis anahtarları kullanılarak ve müzede daha önceden teşhisi yapılmış örneklerle karşılaştırılarak 
tür tespiti yapılmıştır. Erkek örnekler sıcak suda bekletilerek genital yapılarına ait paramer ve 
aedegusları çıkartılmış ve teşhis için bunlardan da yararlanılmıştır. Türe ait dağılım haritaları 
oluşturulmuş ve redeskripsiyonu yapılmıştır.

Bulgular: Cydnidae familyası dünyada 89 cinse bağlı 680 tür, Türkiye’de 15 cinse bağlı 36 türle 
temsil edilir (Lis, 2006). Crocistethus (Fieber, 1861) cinsi şimdiye kadar Türkiye’de tek bir tür 
temsil edilmektedir. Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu’dan Crocistethus waltlianus (Fieber, 1837) türü 
bilinmektedir ve Trakya’dan bu cins ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Seidenstücker 
tarafından 1958-1965 yılları arasında Adıyaman, Gaziantep ve Malatya illerinden toplanmış, 
Münih Zooloji Müzesi koleksiyonlarında bulunan örnekler teşhis edilmiş ve bunların Crocistethus 
basalis (Fieber, 1861) türüne ait olduğu tespit edilmiştir. C. basalis Türkiye Cydnidae faunası için 
yeni kayıttır. Bu tür ile ilgili olarak lokalite bilgileri, genel coğrafi dağılımları diagnostik özellikleri 
ile Türkiye ve Palearktik Bölge dağılım haritaları verilmiştir.

Sonuç: Türkiye Cydnidae faunası için yeni kayıt olarak saptanan Crocistethus basalis türü ile 
birlikte ülkemizde Crocistethus cinsine ait bilinen tür sayısının 2 ve Türkiye Cydnidae familyasına 
ait toplam tür sayısının ise 37 olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, fauna, Cydnidae, Crocistethus basalis, yeni kayıt

Teşekkür: Çalışma sırasında Münih Zooloji Müzesi’nde bize çalışma fırsatı tanıyan ve her türlü 
desteği veren Prof. Dr. Klaus Schönitzer’e, teşekkür ederiz. Bu çalışma, “TÜBİTAK (Türkiye) 
ve DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) (Almanya) işbirliği ile verilen 2225 Nolu destek 
programı ve YÖK (Yurt Dışı Bilim İnsanı Destekleme Programı) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


