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bileşim göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı 
Kemaliye biyoçeşitlilik açısından ayrıcalı bir 
konumdadır.  

Bu çalışmada 2005-2007 yılları arasında 
Kemaliye’den toplanan Carabidae (Coleoptera) 
örnekleri incelenmiştir. Örnekler aspiratör, atrap ve 
elle; taş ve döküntü altlarından ve vejetasyon 
üzerinden toplanmıştır. Tespit edilen taksonlar 
sistematik sıra içerisinde listelenmiş olup her bir tür 
kendi içerisinde incelenen materyal, Türkiye ve 
Dünya yayılışları ile birlikte verilmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Carabidae, 
Kemaliye, Erzincan, fauna  
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Türkiye İçin Yeni ve İlginç Bir Kayıt, 
Chrysoclista splendida Karsholt, 1997 

(Lepidoptera) 
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Chrysoclista Stainton 1854, 

(Agonoxenidae) cinsi Holarctik regionda yayılış 
gösteren çok küçük boydaki güvelerdir. Avrupa’da 
3 türü bilinir (Karsholt, 1997). Nadir olarak 
rastlanan bu küçük güvelerin larvaları genellikle 
yaprak döken ağaçların gövdelerini oyarak yaşarlar. 
Bu çalışmada Türkiye’den ilk kez kaydedilen 
Chrysoclista splendida Karsholt, 1997’ye ait bir 
erkek örneğin ergin ve erkek genital yapıları 
incelenmiş ve Avrupa’dan tanımlanan türle olan 
benzerlik ve farklıkları tartışılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Chrysoclista splendida, 
morfoloji, yeni kayıt, Türkiye  
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Biyolojisi ve Yayılış Notları İle Birlikte 
Türkiye’de Micrurapteryx Spuler, 1910 

(Lepidoptera) Cinsinin Durumu 
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 Yaprak oyan güveler olarak bilinen ve dış 

görünüşleri birbirine çok benzeyen Micrurapteryx 
türleri özellikle süs bitkisi ve tıbbi amaçlı olarak 
kullanılan legumunoslarda zarar yapar (Kuznetsov 

& Martynova, 1954; Tomilova, 1973). Çok küçük 
güveler olmalarından dolayı genellikle gözden 
kaçan bu grupla ilgili literatür oldukça sınırlıdır. 
Larvaları ilk başta daha çok yaprakların alt 
epidermisini yiyerek yılan şeklinde galeriler açarlar, 
daha sonra yaprağın üst tarafına çıkarak yaprağın 
tüm üst yüzeyini kaplayacak şekilde oyarlar ve leke 
şeklinde görüntülere neden olurlar. Erken ve ileri 
dönemdeki tırtıllar laboratuvar şartlarında başka bir 
yaprağa da geçerler ve oymaya devam ederler. 
Krizalit zarlı kozalardan oydukları galeriler dışında 
gerçekleşir (Kuznetsov & Tristan,1985).  

Bu çalışmada Micrurapteryx cinsinin 
Türkiye’deki durumu gözden geçirilmiş ve 
Micrurapteryx kollariella ve Micrurapteryx 
sophorivora Kuznetsov, & Tristan, 1985 türleri ile 
temsil edildiği belirlenmiştir. Malatya provinsinden 
yakalanan Micrurapteryx sophorivora’nın Robinia 
pseudoacaciae (Fabaceae) yapraklarında galeriler 
açmak sureti ile zarar verdiği tespit edilmiştir. Ergin 
ve erkek genitali ve larvanın konukçu bitkiye 
verdiği zarar şekli resmedilerek türün taksonomik 
durumu tartışılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Lepidoptera, Gracillariidae, 
Micrurapteryx, pest, genital, Türkiye   
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Ağaçlandırılan Akyatan Kumul Sahasında 
Gelişen Memeli Faunası 
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 Akyatan Yaban Hayatı Koruma Sahası, 
Akyatan Gölü ve Akdeniz arasında 3-4 km 
genişliğinde, 22 km uzunluğunda kumul bir alandır. 
1977-1986 yılları arasında kumul ağaçlandırmaları 
ile bu bölgeye yabancı bir orman ekosistemi 
oluşturulmuştur. Bunun sonucu olarak memeli 
populasyonları artmıştır. 2004-2007 yıllarında 
bölgedeki arazi  çalışmalarında canlı yakalama 
tuzakları ve foto-kapan kullanarak, ayak izleri, 
dışkılar, baykuş peletleri ve bulunan kafatasları 
incelenerek memeli türleri, populasyon durumları 
ve yırtıcı memelilerin besin tercihleri tespit 
edilmiştir. Çalışmalarımız sonunda 5 takım ve 13 
familyaya ait 15 memeli türünün (Insectivora: 
Erinaceidae-Erinaceus concolor, Soricidae-
Crocidura suaveolens; Lagomorpha: Leporidae- 
Lepus europaeus; Rodentia: Spalacidae-
Nannospalax ehrenbergi, Muridae-Mus 
macedonicus, Rattus rattus, Rattus norvegicus, 
Gerbilidae-Meriones tristrami, Hystricidae-Hystrix 
indica; Carnivora: Canidae-Canis aureus, 
Mustelidae-Meles meles, Felidae-Felis chaus, 


