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Bazı Terellia Rob-Des (Diptera: Tephritidae) Türlerinde Spermateka 
Yapılarının Elektron Mikroskopu İle İncelenmesi
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Amaç: Terellia Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Tephritidae) cinsi Paleoartik bölge de yaklaşık 
50 tür ve Nearktik bölge de 3 tür ile temsil edilen bir cinstir. Bu çalışmada Terellia longicauda 
(Meigen 1838), Terellia nigripalpis Hendel 1927, Terellia quadratula (Loew 1869) ve Terellia 
serratulae (Linnaeus, 1758) türlerinin spermateka yapılarının taramalı elektron mikroskobu 
yardımıyla incelenerek sistematik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada daha önceden teşhisleri yapılarak Gaziantep Üniversitesi 
Entomoloji Müzesinde standart müze materyali olarak korunan bazı Terellia Rob-Des türleri 
kullanılmıştır. Müze materyalinden alınan teşhisi yapılmış ve spermatekası incelenecek olan 
örnekler; % 10’luk KOH çözeltisi içerisinde 2 gün bekletilerek spermatekaları çıkarılmış ve taramalı 
elektron mikroskobunda görüntüler elde edebilecek şekilde daimi preparat haline getirilmiştir. Elde 
edilen preaparatlardan 250X ve 500X büyütmelerle görüntüler elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada Terellia Rob-Des türleri spermateka yapıları ve spermatekal bulb’un spiral 
görüntüsünün türden türe farklar içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca speramtekal bulb’un yüzey 
morfolojisi türler arasında çok ciddi farklarının olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde 
edilen spermateka 250X ve 500X te çekilmiş fotoğrafları verilmiştir. 

Sonuç: Çalışma sonucunda Terellia Rob-Des türlerinin spermateka yapılarının birbirinden farklı 
olduğu gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında morfolojik olarak tür teşhislerinin yanı sıra spermateka 
yapılarının ortaya konarak sistematik açıdan daha net veriler elde edilebileceği saptanmıştır. Bu 
çalışmanın sonuçları ileride yapılacak daha kapsamlı araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Terellia, Tephritidae, Spermateka

PE–126

Longhorned Beetles of Düzce Province in Turkey 
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Objectives: This work is the first attempt for entire longhorned beetles fauna of Düzce. All known 
taxa from Düzce province are given with new faunistical data in the present text. 37 species are new 
records for Düzce province. Stenurella zehrae Özdikmen et al., 2012 was described from Düzce 
province by this work.


