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PE–084

Kahramanmaraş İli Tephritis, Latreille 1804
(Diptera: Tephritidae) Türlerinin Belirlenmesi
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Amaç: Tüm dünya da tanımlanan yaklaşık 170 tür ile Tephritis, Latreille 1804 Meyve sinekleri 
(Diptera: Tephritidae) familyasının altıncı büyük cinsi ve Tephritinae alt familyasının üçüncü 
büyük cinsidir. Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde bulunan Tephritis türlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada 2009-2010 yıllarında Kahramanmaraş ili içerisinden toplanan 
Tephritis, Latreille 1804 örneklerinden yararlanılmıştır. Örnekler konukçu bitkiler üzerinden 
atrap ile toplanmıştır. Araziden toplanan örnekler laboratuvara getirilerek teşhis için hazır hale 
getirilmiştir. Tür teşhisleri stereo mikroskop yardımı ile Kütük, Merz ve Freidberg & Kugler gibi 
kaynaklar kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışma sonucunda Kahramanmaraş ilinden Tephritis cinsine ait toplam 15 tür [Tephritis 
carmen Hering, 1937, T. cometa (Loew, 1840), T. dioscura (Loew, 1856), T. divisa Rondani, 1871, 
T. erdemlii Kütük, 2008, T. fallax (Loew, 1844), T. formosa (Loew, 1844), T. frauenfeldi Hendel, 
1927, T. hurvitzi Freidberg, 1981, T. hyoscyami (Linneaus, 1758), T. mariannae Merz, 1992, T. 
nigricauda (Loew, 1856), T. postica (Loew, 1844), T. praecox (Loew, 1844) T. sauterina Merz, 
1992] tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin lokalite bilgileri verilmiştir.

Sonuç: Çalışma sonucunda tespit edilen her bir türün lokalite bilgileri, konukçu bitkileri ve 
kanat resimleri verilmiştir. Bu çalışma Tephritidae familyası için bölgedeki en kapsamlı çalışma 
olup bölgenin Tephritis, Latreille 1804 faunası ortaya konarak Türkiye Tephritidae faunasının 
belirlenmesine katkı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tephritis, Tephritidae, Fauna, Kahramanmaraş, Türkiye
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Tokat İli Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) Faunasının Belirlenmesi
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Amaç : Tokat il sınırları içinde kalan bölgede Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) familyasına ait 
ergin böcekler doğal habitatlarından toplanarak teşhisleri yapılmış ve çalışma alanı içinde türlerin 
dağılışları belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntem : Çalışma bölgesinde farklı habitat ve yükseklikte yayılış gösteren ergin böcekler 
araziden gündüz, atrapla yakalanmış ve etil asetatlı öldürme şişelerinde öldürülmüştür. Örnekler 
tarih ve habitat bilgileri içeren etiketler ilave edildikten sonra laboratuara getirilmiş ve standart müze 
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materyali şeklinde preparasyonları yapılarak koleksiyon kutularına yerleştirilmiştir. Örneklerin 
tür düzeyinde teşhisleri, laboratuarda mevcut karşılaştırma materyali ve teşhis anahtarları içeren 
literatür yardımıyla yapılmıştır. 

Bulgular : Sphecidae familyası Hymenoptera (Zar kanatlılar) takımında yer alan soliter yaban 
arılarının bir grubudur. Larvaları karnivor olup, diğer böcekler ve örümceklerle beslenmektedir. 
Böylece diğer canlıların populasyonlarını kontrol altında tutarak ekosistemde kararlılığın 
sağlanmasında katkıda bulunurlar. Bu çalışmada, Sphecidae familyasına ait 21 tür teşhis edilmiştir. 
Familyaya ait Tokat ilinde daha önceden herhangi bir çalışma bulunmadığından, Tokat Sphecidae 
faunası bu çalışmayla ilk kez ortaya konmuştur. Ayrıca incelenen örneklerden, Sceliphron curvatum 
(F.Smith) türü, Türkiye faunası için ilk kez kaydedilmiştir. 

Sonuç : Tokat ili Sphecidae faunası bu çalışma ile ilk kez ortaya konmaktadır. Tokat ili Karadeniz ve 
İç Anadolu bölgeleri arasında yerleşmiş ve her iki bölgeye ait flora elemanlarına sahip olduğundan, 
böcekler açısından oldukça zengin bir habitat çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca il sınırları içinde rakımı 
250-1900 m. arasında değişen coğrafik yapı fauna zenginliğini artıran topoğrafik etkenlerdendir. 
Nitekim familyanın, Türkiye’de mevcut 67 türünden 21’inin ilde tespit edilmesi il faunasının 
zenginliğini göstermektedir. Bu çalışma ile ilin faunası belirlenirken aynı zamanda ülkemizin 
biyolojik zenginliklerine de katkı sağlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sphecidae, Hymenoptera, Fauna, Tokat, Türkiye, yeni kayıt

Teşekkür: Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi, BAP tarafından desteklenmiştir (Proje No: 
2010/22).
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Triturus karelinii (Amphibia:Urodela)’nin Uludağ (Bursa) 
Populasyonunda Yaş ve Büyüklük İlişkisi
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Amaç: Bu çalışmada, Triturus karelinii (Pürtüklü Semender)’nin Uludağ (Bursa)’da yaşayan 
bir populasyonunda yaş yapısının ve yaş ile vücut büyüklüğü arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada materyal olarak Kirazlıyayla-Uludağ/Bursa’dan 2006 
yılında toplanan Triturus karelinii örnekleri (25♂♂, 25♀♀, 1 juvenil) kullanılmıştır. Yaş analizi, 
parmak kemiğinden alınan enine kesitteki yaş halkalarının (LAG) sayımı esasına dayanan “iskelet 
kronolojisi” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Populasyondaki dişi ve erkek bireylerin 
büyüklük karşılaştırmasını yapabilmek ve yaşın büyüklükle olan ilişkisini ortaya koyabilmek için 
burun ucu-kloak arası mesafe (SVL) kumpas yardımıyla mm cinsinden ölçülmüştür. 

Bulgular: Bulgulara göre en genç erkek bireyin 5, dişi bireyin 4; en yaşlı erkek bireyin 10, dişi 
bireyin ise 11 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Ergenlik yaşının erkekler için 5, dişiler için ise 4 
yaş olduğu tahmin edilmektedir. Erkek ve dişi bireylerin ortalama yaşları birbirine benzer olup 
(sırasıyla 6.36 ± 1.41 ve 7.26 ± 1.89 yıl ) aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark tespit 


