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Bu çalışmada, Türkiye faunası için yeni 
kayıt olarak belirlenen Cheylostigmaeus 
californicus  Summers ve Ehara, 1965’ un erkek ve 
dişisine ait özellikler, Türkiye’den incelenen 
örneklere göre gözden geçirilmiş, şekilleri çizilmiş 
ve coğrafi yayılışları verilmiştir. 

 
Anahtar Sözcükler: Cheylostigmaeus 

californicus, Acari, Actinedida,  Stigmaeidae, yeni 
kayıt, taksonomi, Türkiye. 
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 Coleoptera takımı 100 aşkın familyası ile 
Insecta sınıfının tür sayısı bakımından en büyük 
grubudur. Tür sayısı bakımından en büyük hayvan 
grubu olmasının ardında yatan gerçeklerin başında 
çok çeşitli yaşam alanlarında yaşayabilmeleri, 
çeşitli beslenme tiplerine sahip olmaları ve olumsuz 
çevre şartlarına dayanıklı olmaları gelmektedir. 
Arazi çalışmaları esnasında böceklerin gerek 
beslenme tiplerine, gerek tercih ettikleri habitat 
tiplerine, gerekse davranış tiplerine göre değişik 
tuzak tipleri kullanılması sistematik ve faunistik 
çalışmalara büyük fayda sağlamaktadır. Bolkar 
Dağlarında 2007 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında 
yapılan arazi çalışmalarında su tuzağı, çukur tuzağı, 
yapışkan tuzağı, et tuzağı, bardak tuzağı, feromen 
tuzağı ve ışık tuzağı gibi yöntemler kullanılmıştır. 
 Arazi çalışması esnasında kullanılan bu 
tuzak yöntemlerinden su tuzağı yaklaşık 3 günlük 
süre sonunda, çukur tuzağı, yapışkan tuzak, et 
tuzağı ile bardak tuzağı yaklaşık 7 günlük süre 
sonunda, feromen tuzağı 15 günlük süre sonunda ve 
ışık tuzağı ise 2-4 saatlik süre sonunda kontrol 

edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde 
Coleoptera takımının 21 familyasından 
(Buprestidae, Cantharidae, Carabidae, 
Cerambycidae, Cetoniidae, Chrysomelidae, 
Cleridae, Coccinellidae, Curculionidae, 
Dermestidae, Elateridae, Glaphyridae, Lampyridae, 
Malachiidae, Meloidae, Mordellidae, Oedemeridae, 
Scarabaeidae, Silphidae, Staphylinidae, 
Tenebrionidae) yaklaşık 8750 örnek toplanmıştır. 
Kullanılan bu tuzak yöntemleri sistematik ve 
faunistik çalışmalar yapan araştırmacılara arazi 
çalışmaları esnasında hem zaman, hem de tür 
çeşitliliği açısından katkı sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Insecta, Coleoptera, tuzak 
yöntemleri 
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 Buprestidae familyası Coleoptera 
takımının büyük familyalarından birisidir. Bu 
familyanın Palearktik Bölge'de yaklaşık 2.200 türü, 
ülkemizde ise 392 türü bilinmektedir. 2007 yılı 
mayıs ve ağustos ayları arasında değişik 
habitatlarda 13 lokalitede su tuzağı çalışmaları 
yapılmıştır. Çalışma yapılan lokalitelerde çapı 27 
cm ve derinliği 3.5 cm olan beyaz renkli plastik 
kaplardan 25 adet tuzak kurulmuş olup 3 gün 
sonunda bu tuzaklardaki örnekler toplanmıştır. 
Kullanılan tuzak kaplarının her birinin içine 10 ml 
kokusuz deterjan, 500 ml antifriz ve 1500 ml su 
karşımı konulmuştur.  
 Toplanan örneklerin incelenmesi 
sonucunda toplam 8 cins (Acmaeodera, 
Acmaeoderella, Agrilus, Anthaxia, Coraebus, 
Ovalisia, Sphenoptera, Trachys) tespit edilmiştir. 
Tespit edilen cinsler örnek sayıları açısından 
değerlendirilmiş ve en yüksek sayı 6575 adetle 
Anthaxia cinsi, en düşük sayısı ise 1 adetle Ovalisia 
cinsine aittir. Tür çeşitliliği acısından ise en fazla 
tür Anthaxia cinsine aittir. Bu yakalama yöntemi 
özellikle Buprestinae altfamilyası üyelerinin 
yakalanmasında oldukça verimli sonuçlar 
alınacağını göstermektedir. Diğer yakalama 
teknikleriyle kıyaslandığında kısa zamanda, daha az 
maliyetle çok sayıda örnek ve tür yakalanmaktadır.  
 


