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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  
 
 
PZ321 
 

Türkiye İçin Yeni ve İlginç Bir Kayıt, 
Chrysoclista splendida Karsholt, 1997 

(Lepidoptera) 

Selma SEVEN ÇALIŞKAN 
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, 06500, Beşevler, Ankara 
selma@gazi.edu.tr 

  
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  
 
 
PZ322 
 

Biyolojisi ve Yayılış Notları İle Birlikte 
Türkiye’de Micrurapteryx Spuler, 1910 

(Lepidoptera) Cinsinin Durumu 

Selma SEVEN ÇALIŞKAN1, Lütfiye GENÇER2 
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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   
 
 
PZ323 
  

Ağaçlandırılan Akyatan Kumul Sahasında 
Gelişen Memeli Faunası 

Ebru DİKER, Halim DİKER 
Trakya Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü 

Edirne 
ebruburuldag@hotmail.com 

 
 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, 



      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
607

Herpestidae-Herpestes ichneumon; Artiodactyla: 
Suidae-Sus scrofa, Cervidae-Cervus elaphus) 
varlığı saptanmıştır.   
 
Anahtar kelimeler:  Akyatan, memeli faunası, 
foto-kapan, dışkı, baykuş peleti, ayak izi.  
 
 
PZ324 
 

Türkiye’deki İki Yeni Capoeta (Teleostei: 
Cyprinidae) Türünün Sitokrom b Sekanslarına 

Dayalı Olarak Genetik Teşhisi 

Yusuf BEKTAŞ1, Ali Osman BELDÜZ2, Davut 
TURAN1 
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 Önceleri, Türkiye’de Capoeta tinca olarak 
tanımlanan populasyonların, son zamanlarda 
yapılan morfometrik ve meristik çalışmalar ile 
Marmara denizine dökülen nehirlerdeki Capoeta 
tinca, Güneydoğu Karadeniz’e dökülen nehirlerdeki 
yeni tür, Capoeta baliki ve Çoruh nehrindeki yeni 
tür, Capoeta banarescui olmak üzere 3 tür içerdiği 
ortaya konulmuştur. Mitokondriyal DNA sekans 
analizi, Türkiye’deki Capoeta populasyonlarından 
bu iki yeni türün ayrılması ve teşhisi için 
kullanılmıştır. Sitokrom b’ nin sekans verileri 
neighbour-joining metodu yardımıyla Capoeta 
cinsinin 3 türünün filogenetik ağacının 
oluşturulmasında ve türe spesifik DNA parmak 
izlerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Filogenetik 
analizler, barbuslardan çift bıyığa sahip olan bu üç 
türün (C. tinca, C. banarescui ve C. baliki) 
sekansları Capoeta cinsi içinde tanımlanmış ve 3 
farklı grup altında toplanmıştır. Maksimum olasılık 
ve maksimum uyumluluk metotları ile elde edilen 
sonuçlar, neighbour-joining metodu sonuçlarına 
uyum göstermektedir. Bu bulgular ışığında,  iki 
yeni tür (C. banarescui ve C. baliki), genetik olarak 
C. tinca’dan ayrılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Capoeta, mtDNA, sitokrom b, 
filogenetik analiz, tür teşhisi  
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Türkiye Sümüklü Böceklerinin (Gastropoda 
terrestria Nuda) Durumu 

Ümit KEBAPÇI 
Süleyman Demirel Üniverisitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta 
kebapci@gmail.com 

 
 Sümüklü böcekler 70 kadar familya 
içerisinde değerlendirilen dış kabuğu indirgenmiş 
ve deri içine gömülü salyangozlardır. Kabuk 
yoksunluğundan doğan eksikliği çeviklik, uyum ve 
üreme yetenekleri ile kapatan bu grup üyelerinin bir 
çok türü tarım bakımından önemli kabul 
edilmektedir. Türkiye'de 6 familya ve 46 tür ile 
temsil edilen sümüklü böcekler, diğer salyangoz 
türleri kadar yakın zamana kadar yeterince dağılım 
ve sistematik bakımdan ilgi görmemişlerdir. 
Çalışmada grup üyelerinin sistematik durumları, 
yayılışları, ekolojileri yanında bazı önemli türlerin 
tanımlamaları da verilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Sümüklü böcekler, 
Agriolimacidae, Limacidae, Milacidae  
 
 
PZ326 
  

Kırıkkale İli ve Çevresi Apidae (Insecta: 
Hymenoptera:Apoidea) Türleri Üzerine 

Faunistik, Sistematik Araştırmalar ve Bazı 
Ekolojik Gözlemler 

Aysel KEKİLLİOGLU1,  Ayla TÜZÜN2 
1Kırıkkale Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale 
2Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, Tandoğan, Ankara 
akekillioglu@hotmail.com 

 
 Apidae familyası; ekolojik, ekonomik ve 
tarımsal açıdan önemli işlevler yüklenen, içerisinde 
bal arısının da bulunduğu türlerden oluşmaktadır. 
Çok farklı habitatlarda çoğunlukla kozmopolit 
yayılış alanlarına sahip olan Apidae türleri 
genellikle sosyal yaşam göstermektedir. Dünyada 
13 cins ve 1000 türle temsil edilen (Gault & 
Bolton,1988) bu familyanın ülkemizde de 7 cins ve 
50 türünün varlığı bilinmektedir (Reining (1968, 
1971,   1974), Reining and Rasmont (1983), Özbek 
(1983, 1990 a ,b, 1997, 1999, 2000), Aytekin ve 
Çağatay (1999), Kekillioğlu (2005)). Bu çalışma 
ile, Kırıkkale ili ve çevresinde, 1999-2006 yılları 
arasında yapılan arazi çalışması sonucunda Apidae 
(Insecta:Hymenoptera:Apoidea) familyasına ait 
örnek materyal, faunistik, sistematik olarak 
araştırılmış ve bazı ekolojik gözlemler de yapılarak 
ergin bireylerin doğal habitatları ve besin bitkileri 


