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süresince laboratuvar koşullarındaki metamorfoz 
öncesi (larval dönem) ve sonrası (yavru dönemi) 
büyüme ve gelişimleri ile desenlenmeleri 
incelenmiştir. 
 Yavrular sucul evredeyken (larva aşaması) 
günlük olarak su pireleri (Daphnia sp.) ve 
sivrisinek larvalarıyla beslenmiştir. 
 İki ayın sonunda metamorfoz geçiren 
larvaların solungaçları kapanarak yavrular karasal 
evreye geçmiştir. 
 Karasal evrede, yavrular için taşlı ve 
yosunlu ortamlar hazırlanmıştır. Genç yavrular, 3 
aylık süreçte her gün canlı Tubifex sp. ile ve sonraki 
3 ayda iki günde bir ve daha sonra da hayvanların 
büyüme hızı ve yem alım isteklerine bağlı olarak 3- 
4 günde bir kez olmak üzere canlı solucanlar ve 
özellikle toprak solucanları ile beslenmiştir. 
 İnceleme sürecinde her bir birey farklı 
kapta tutulmuş, tüm bu süreç içinde fotoğrafları 
çekilerek, büyüklük değişimi, solungaçların 
kaybolması, desenlerin oluşması gibi kimi 
özellikleri belgelenmiştir.  
 Yavruların haftalık olarak boy ve 
ağırlıkları ölçülerek büyümeleri incelenmiştir. Altı 
aydan sonra gelişimlerini belirlemek amacıyla 
çeşitli morfometrik ölçümleri yapılmıştır. 
 Bu süreç içinde ölen yavruların sayısı ve 
ölüm zamanları da kaydedilmiştir.  
 Böylece Türkiye’nin Hatay ilindeki 
Salamandra salamandra türüne ait tek bir anadan 
doğan yavrular arasındaki büyüme, gelişme ve 
desenlenme farklılıkları istatistiksel yöntemlerden 
de yararlanılarak ortaya konmuştur.  
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Macronemurus bilineatus Brauer, 1868, 
dişileri (Şekil 1) 25.07.2006 tarihinde, Bolu 
(Kıbrıscık, Karaköy, Kıbrıscık-Bolu Yolu 11. km), 
40º26’25’’N/31º50'13’’E, 1234 m. toplandı. 
Toplanan dişiler ayrı ayrı plastik kavanozlara alındı 
ve karınca ile beslendi. Bu dişilerin bıraktıkları 
yumurtalar taramalı elektron mikroskobu için 
hazırlandı. Macronemurus bilineatus Brauer, 1868 
yumurtaları iki ucu yuvarlak, ortası hafif şişkin, 
silindirik şekillidir ( 1,11 x 0,75 ± 0,1mm). 
Yumurtanın her iki kutbunda birer olmak üzere 

toplam 2 mikropil yapısı bulunur M.bilineatus 
mikropillerinin kaide kısmı yumurtanın ucuna 
oturmuş ve kenarları dantel gibi girinti çıkıntılı, 
çoğu zaman sayılması zor, 10-12 loba ayrılmıştır. 
Lopların çoğunun ortasında bir nadiren birden fazla 
mikropil açıklığı görülür. Yumurta yüzeyi az 
büyütmelerde düzgün görülmekle birlikte, yüksek 
büyütmelerde birbirlerinden bağımsız çok sayıda 
tüberküller kaplı olduğu görülür. 
 

Anahtar Kelimeler: Macronemurus 
bilineatus, Neuroptera, yumurta, SEM 

 
 

PZ239 
  
Megistopus flavicornis Yumurtalarının Koryon 
İnce Yapısı (Neuroptera, Myrmeleontidae) 

Zekiye SULUDERE1, Savaş CANBULAT2, Selami 
CANDAN1 

1Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Ankara 

2Sakarya Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Biyoloji 
Bölümü, Sakarya 

zekiyes@gazi.edu.tr 
 
 Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) 
dişileri 23.06.2006 tarihinde Karabük (Merkez, 
Bolkuş Köyü civarı), 41º09'35’’N/32º33’29’’E, 237 
m, toplandı. Toplanan dişiler ayrı ayrı plastik 
kavanozlara alındı ve bu dişilerin bıraktıkları 
yumurtalar taramalı elektron mikroskobu için 
hazırlandı. Megistopus flavicornis yumurtaları iki 
ucu yuvarlak, silindirik şekillidir (1,21x0,75 ± 
0,1mm). M. flavicornis yumurtalarının anterior ve 
posteriyor uçlarda birer  tane olmak üzere üzeri 
yassı kubbe şeklinde belirgin mikropil bölgesi 
bulunur. M. flavicornis mikropillerinin kaide kısmı 
yumurtanın ucuna oturmuş ve kenarları dantel gibi 
girinti çıkıntılarla 11-12 loba ayrılmıştır. Lopların 
çoğunun ortasında bir nadiren birden fazla mikropil 
açıklığı görülür. Yumurta yüzeyi az büyütmelerde 
düzgün görülmekle birlikte, yüksek büyütmelerde 
tüberküllerle kaplı olduğu görülür.  Tüberküllü yapı 
iki uçta da mikropil bölgesinden belirli uzaklıktan 
sonra (yaklaşık 200 mikron kadar) birkaç sıralı 
belirgin bir çokgen deseni oluşturur. Çokgenlerin 
kenar kısımlarını oluşturan bölgede tüberküller 
olmadığı için buraları çizgi şeklinde görülür.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


