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Anahtar Kelimeler: Fauna, Çukur Tuzak, Hani (Kuyular), Diyarbakır 

Teşekkür: Çalışmamızda; Tenebrionidae Familyası türlerinin tanılanmasını yapan Doç. Dr. Bekir 
Keskin (Ege Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü), Elateridae familyasına ait türlerin 
tanılanmasını yapan Yrd. Doç.Dr. Mahmut Kabalak (Hacettepe Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü), Carabidae familyasına ait türün tanılanmasını yapan Claudia Sola (Italy), 
Silphidae familyasına ait türün tanılanmasını yapan Eduard Hacıkov (Rostov/Russia), Cerambycidae 
familyasın ait türlerin tanılanmasını yapan Jiri Micka (Chech Republic), Scarabaeidae familyasına 
ait türlerin tanılamasını yapan Prof. Dr. Esat Pehlivan (Emekli Öğr. Üyesi) ve Lygaeiae familyasın 
ait türün tanılanmasını yapan Paride Dioli (Milano Üniversity, Italy)’ye teşekkür ederiz.

PE–152

Türkiye’de Yayılış Gösteren Mantispa
(Neuroptera; Mantispidae) Cinsine Ait Dişi Türlerinin Dış Genital ve 

Spermateka Yapılarının İncelenmesi

Savaş Canbulata, Okan Özgülb

aKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen- Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bişkek-Kırgızistan
bMuğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muğla

okanozgul@mu.edu.tr

Amaç: Mantispidae türlerinde pronotumun uzamış olması ve ön bacaklarının yakalayıcı tipte 
olması karakteristik özellikleridir. Familya türleri 5-25 mm arasında değişen vücut uzunluğunda 
olup vücut ve kanat rengi genellikle sarıdan kahverengine kadar değişen tonlardadır. Hatta, bazı 
türlerde renk açık kırmızımsıdır. Arka kanatlar ön kanatlardan biraz daha kısadır. Kanat üzerindeki 
damarların renklenmeleri teşhiste kullanılan oldukça önemli taksonomik karakterlerdir. Bu damarlar 
sarı, kahverengi, siyah renklidir, fakat bu damar renklemelerinde varyasyonlar olmasından dolayı 
teşhiste oldukça fazla zorluk çekilmektedir. 

Dişinin abdomen sonunda ektoprokt genellikle bir lob şeklini alırken 7. sternit’in uzamasına 
karşılık 8. sternit küçülmüş ve 7. sternit’in son kısmına bağlı subgenitalplate adı verilen saydam 
bir zar plaka haline gelmiştir. Gonapophyses lateralis’te ektoprokt’un alt kısmında genellikle küçük 
bir lob halinde kalmıştır. Spermateka geniş, genellikle sarmallar oluşturarak yuvarlak bir yapıya 
dönüşmüştür. Türlerin teşhislerindeki bu problemleri gidermek için taksonomik olarak oldukça 
önemli olan dişi bireylere ait dış ve iç genital yapılarının çizimleri ilk defa yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Genitali yapılacak örneklerin genital parçaları çıkartılmadan önce 1 gün 
nemlendirme işlemine tabi tutulmuş, nemlendirme işleminden sonra abdomenin genitali bulunduran 
kısmı kesilerek % 10’luk Potasyum Hidroksit (KOH) içine konulmuş ve 30oC’de etüvde 24 saat 
bekletilmiştir. KOH’dan çıkartılan genital, saf su ile 15’er dakikalık 2 yıkama işleminden sonra 
genitali oluşturan kitin yapılar içerisinde bulunan kas ve sindirim sistemi kalıntıları diseksiyon 
iğneleri ve pensler yardımıyla temizlenmiştir. Yıkanan genitalin suyunun çekilebilmesi için % 70’lik 
alkol içerisine alınarak 2 saat bekletilmiştir. Genital yapılar çukur lam içindeki gliserin ortamına 
alınarak geçici preparat haline getirilmiş ve üzerinde çizim aparatı bulunan Olympus marka BX41 
binoküler ışık mikroskobunda incelenerek erkek genitali içeren abdomen sonu kısımlarının çizim 
ataçmanı yardımı ile çizimleri yapılmıştır.
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Bulgular: Mantispidae familyasının Türkiye’de sadece Mantispa cinsine ait 4 türü yayılış 
göstermektedir. Türkiye’nin değişik lokalitelerinden toplanan Mantispa aphavexelte H. Aspöck & 
U. Aspöck, 1994, Mantispa perla (Pallas, 1772), Mantispa scabricollis McLachlan, 1875, Mantispa 
styriaca (Poda, 1761) türlerinin dişi bireylerinin dış genitali ve spermateka’ları ilk defa çizilmiş ve 
karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.

Sonuç: Türkiye’de yayılış gösteren Mantispa cinsine ait 4 tür farklı lokalitelerden toplanmıştır. 
Cinse ait dişi örneklerin teşhisindeki problemleri gidermek için taksonomik olarak oldukça önemli 
olan dişi bireylere ait dış genital ve spermateka’larının çizimleri kapsamlı olarak ilk defa yapılmıştır. 
Teşhis işlerini kolaylaştırmak için dişi genital yapılara dayalı teşhis anahtarı verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Neuroptera, Mantispidae, Mantispa, genital
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Amaç: Anadolu yaban koyunu (Ovis orientalis anatolica Valenciennes, 1856) Türkiye’nin Konya 
Bozdağ mevkiinde lokalize olan endemik bir türdür. Bu çalışmada kuzu ve ergin yaban koyunlarının 
perifer kan lenfosit oranları ve lenfositlerdeki alfa-naftil asetat esteraz (ANAE) ve asit fosfataz 
(ACP) enzimlerinin pozitivite tipleri ve oranları belirlenmiştir. Ayrıca perifer kan lenfositlerinin 
nükleolus organizer bölgeleri (NOR) gümüşleme yöntemiyle boyanarak AgNOR parametreleri 
tespit edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası’ndaki 4-5 aylık dört 
kuzu ve 2-3 yaşlarında dört ergin sağlıklı yaban koyunundan alınan perifer kan örneklerinden 
frotiler hazırlanmış ve havada kurutulmuştur (Bu çalışma T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.05.2009 tarih ve B.18.0.D
MP.0.00.02.549.03/318/3844 sayılı izinle gerçekleştirilmiştir). 

Frotilerden ikisi lenfosit oranın belirlenmesi için rutin May-Grünwald Giemsa boyama yöntemiyle 
boyanmıştır. Diğer dört froti enzim demonstrasyonu için soğuk fosfat tamponlu glutaraldehit-
aseton tespit solüsyonunda tespit edilmiş ve bu frotilerden ikisine ANAE diğer ikisine ACP enzim 
demonstrasyonu uygulanmıştır. Son iki froti ise gümüşleme yöntemiyle boyanarak lenfositlerin 
çekirdek alanı, AgNOR sayısı, AgNOR alanı ve AgNOR alanı/çekirdek alanı oranları tespit 
edilmiştir.

İstatistiksel analizler için kuzu ve ergin bireylerden elde edilen verileri karşılaştırmak amacıyla 
Mann-Whitney U-testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Kuzu ve ergin örneklerin perifer kanlarındaki lenfosit oranları (%44.82 ve %53.75) 
arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmamıştır (p>0.05).

ANAE ve ACP demonstrasyonu sonucunda hem kuzularda hem de erginlerde perifer kan lenfositlerin 
çoğunluğu pozitif sonuç vermiştir. ANAE pozitif lenfositlerde iki tip granüler pozitivite tespit 


