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Objectives: Field expeditions were organized to the different regions in order to determine to 
the solifuges fauna of our country. Collected speciemens from Iğdır Province were examined and 
contributing to the solifuges fauna of Turkey was aimed.

Material and Methods: The specimens were collected with UV lamp and white fluorescence lamp 
at night and using hand collecting during day time under the stones. The collected specimens were 
preserved in % 70 ethanol adding label informations. SEM micrographs were taken with JEOL 
JSM-5600 in Kırıkkale University. Morphological measurements and drawings were made with 
Micros Stereo microscope. Birula, 1937 and Aliev, 1981, 1983 were used for identification. 

Results: Bitonissus schelkovnikovi (Birula 1937) (Fam: Daesiidae) species collected from Iğdır 
Province is the first record for the fauna of Turkey. The characteristics and measurements were 
given using light and scanning electron microscope (SEM).In addidion to distribution around the 
world of the taxon, the assesment of zoogeographic perspective were given in this study. And also 
the habitus of the species were given. 

Conclusion: Bitonissus schelkovnikovi distributed in Azerbaijan and Armenia is the new species 
record for the fauna of Turkey and contributed the solifuges fauna of our country.
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İç Batı Anadolu Bölgesinin’nin 
(Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Tipulidae (Insecta: Diptera)

Faunasının Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması
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Amaç: Bu çalışmada, İç Batı Anadolu Bölgesinin Tipulidae faunasını belirleyebilmek amacıyla 
bölgede yer alan Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden toplanan tipulid örnekleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: İç Batı Anadolu Bölgesi, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini 
kapsayan Ege bölgesinin önemli bir altbölümüdür. Konum olarak Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz 
bölgelerinin arasında yer almaktadır. Türkiye’nin % 4’ünü oluşturan Araştırma alanı aynı zamanda 
Anadolu’nun kuzeyi ile güneyi arasında geçiş özelliği göstermektedir. Ergin Tipulidae örneklerini 
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toplamak amacıyla bölgede Nisan 2009 ile Ekim 2011 tarihleri arasında 3 yıl süreyle arazi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Örnekler sıklıkla çapı 40 cm olan kelebek kepçesi yardımıyla, nadiren de ışık 
tuzakları ile yakalanmıştır. Yakalanan örnekler etil asetatlı öldürme kavanozlarında öldürülerek böcek 
zarfları içerisinde laboratuara getirilmiştir. Laboratuarda bazı örneklerin genital preparasyonları 
ardından teşhisleri yapılmıştır. Teşhisleri yapılan örneklerin bir kısmı iğnelenip etiketlenmiş, bir kısmı 
da tekrar böcek zarfları içine alınarak müze materyali olarak etiketlenip muhafaza altına alınmıştır. 

Bulgular: Araştırma alanında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda 1065’i erkek olmak 
üzere toplam 1571 tipulid örneği toplanmıştır. Yapılan teşhisler sonucunda örneklerin Nephratoma 
ve Tipula cinslerine dahil toplam 38 tür ve alttüre ait olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen türlerin 
araştırma alanındaki illere göre dağılımları tablo halinde düzenlenerek verilmiştir. Buna göre 
Afyonkarahisar’dan 31, Kütahya’dan 28 ve Uşak’tan 25 tür ve alttür tespit edilmiştir. 

Sonuç: Araştırma alanından tespit edilen 38 taksondan 14 tanesi araştırma alanı için ilk kez 
kaydedilmektedir. Şimdiye kadar bölgede yer alan illerden kozmopolit türlerle birlikte toplam 
25 takson bildirilmiştir. Bu çalışmadan sadece bir türe rastlanılmamıştır. Bu araştırma ile birlikte 
bölgeden bilinen taksonların sayısı 38’e yükselmiştir. Sonuçlar literatürler ışığında zoocoğrafik 
açıdan değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diptera, Tipulidae, Fauna, Türkiye, İç Batı Anadolu Bölgesi

Teşekkür: Bu çalışmada değerlendirilen örnekler TÜBİTAK (110T522) ile Muğla Üniversitesi 
BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) (Proje No:09/05) tarafından desteklenen projeler kapsamında 
toplanmıştır.
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Gaziantep İli Sterrhinae Meyrick, 1892 
(Lepidoptera: Geometridae) Faunası, Sistematiği ve Ekolojisi

Mürşit Ömür Koyuncu, Halil Uğur Aytekin, Mehmet Yaran, Vedat Görmez, Murat Kütük
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Şehitkamil, Gaziantep, 

mursitkoyuncu@mynet.com

Amaç: Geometridae, Lepidoptera takımının tür sayısı bakımından en büyük üçüncü familyasıdır. 
Bu familya dünyada 12.000, Paleartik bölgede 3000 ve Avrupa da 900’den fazla tür ile temsil 
edilmektedir. Familyanın Türkiye’de 595 türü tespit edilmiştir. Bu çalışmada Gaziantep ilinde 
bulunan Geometrinae türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları ile Türkiye de 
yapılacak çalışmalara kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Geometrinae ergin bireyleri daha çok gece aktif oldukları için ergin örneklerin 
toplanmasında 3 farklı yol izlemiştir. Gece Robinson tipi ve sabit ışık tuzakları kullanılarak, gündüz 
ise konukçu bitkiler üzerinden atraplar yardımıyla toplanmıştır. Toplanan ergin örnekler Gaziantep 
Üniversitesi Entomoloji Müzesi’nde muhafaza edilmiştir. 

Bulgular: Çalışma sonucunda Geometrinae alt familyasına ait 4 cinsten [Ideae Treitschke, 
Problepsis Lederer, Rhodostrphia Hubner, Scopula Schrank] 9 tür tespit edilmiştir. Her bir türün 
ergin fotoğrafları ile genital yapı fotoğrafları verilmiş olup tespit edilen türlerin konukçu bitkileri 
ve zoocoğrafik yayılışları sunulmuştur.


