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Amaç: Güney Doğu Anadolu, böcek faunası yeterince araştırılmamış bir bölgedir. Doğal 
yapısı ve bitki örtüsü açısından zengin, ancak programlı bir araştırmayla canlı çeşitliliği henüz 
ortaya konmamış bu bölgede, 2008 yılından itibaren Entomoloji Araştırma Merkezi “Centre for 
Entomological Studies Ankara” (Cesa)’nın Türkiye’nin Entomofaunası’nın tespiti amacıyla proje 
yürütülmektedir. Bu çerçevede bölgedeki çeşitli böcek gruplarının taksonomisi, zoocoğrafyası, 
fauna ve ekolojisi üzerine araştırılmalar yapılmaktadır. 

Bu posterde Türkiye Mantodea faunasına katkı sağlaması amacıyla adı geçen bölgede yapılan 
çalışmaların sonuçlarına yer verilmektedir. Şirvan’daki çalışmalar bölge için Mantodea faunasının 
ortaya çıkarılması yönünde ilk adımdır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini 2008-2011 yılları arasında Şirvan ilçesinden 
toplanan Mantodea örnekleri oluşturmaktadır. Mantodea türleri kuruyunca renklerini 
kaybettiklerinden mümkün olduğu kadar doğal habitatlarında ve bulunduğu ortamlarda 
fotoğraflarının çekilmesine çalışılmıştır. Bu maksatla Canon EOS 40D, Canon EOS 60D, Canon 
Power Shot S5 IS, Sony DSC-H3 makineleri kullanılmıştır. Davranışları Panasonic NV-GS400 
video kamerasıyla filme alınmıştır. Toplanan örnekler incelenmek üzere standart müze materyalleri 
şeklinde hazırlanmış ve etiketlenerek Cesa müzesinde korumaya alınmıştır. 

Bulgular: Çalışmanın sonucunda Şirvan’da Ameles, Amorphoscelis, Empusa, Iris, Mantis, 
Bolivaria ve Rivetina cinsleri içinde Ameles heldreichi, Amorphoscelis pantherina, Empusa 
fasciata, Iris oratoria, Mantis religiosa, Bolivaria brachyptera ve Rivetina aff. asiatica türleri tespit 
edilmiştir. Yaz ve sonbaharda erginlerine rastlanan mantidler arasında Bolivaria brachyptera, Iris 
oratoria ve Empusa fasciata’ya gündüz de rastlanırken, hemen bütün türler bölgede gece aktif 
olarak gözlenmiştir. Ayrıca gece yaptığımız arazi çalışmaları sırasında Amorphoscelis pantherina, 
Empusa fasciata, Iris oratoria türlerinin Noctuidae, Pyralidae, Geometridae, Trichoptera, 
Mantispidae ve Diptera türleriyle beslendikleri tespit edilmiştir.

Sonuç: Amorphoscelis pantherina türü Türkiye için familya, cins ve tür düzeyinde yeni kayıt 
olarak daha önceden çalışma alanımızda tespit edilerek yayınlanmıştır. Bunun haricindeki 6 tür 
(Ameles heldreichi, Bolivaria brachyptera, Iris oratoria, Mantis religiosa, Rivetina aff. asiatica, 
Empusa fasciata), Şirvan’da ve Siirt’te ilk defa tespit edilmiştir. Bölgede birkaç mantid türünün 
daha bulunması beklenmektedir.

Zoocoğrafik olarak Amorphoscelis pantherina’nın, Güneydoğu Anadolu, Kuzey Irak, Kuzeybatı 
Iran’ı içine alan dağlık bölgede temsil edilen başka böcek gruplarına ait türlerle paralel bir dağılış 
gösterdiği düşünülmektedir. Aynı bölgede endemik olan türlere şu örnekler verilebilir: Phaneroptera 
(Erdemia) erdemi, Trigonocorypha sirvani (Tettigoniidae), Euapatura mirza (Argynnidae), Zygaena 
tamara (Zygaenidae) (Lepidoptera), Echthromyrmex spp., Palpares turcicus (Myrmeleonidae), 
Iranoidricerus iranensis (Ascalaphidae) (Planipennia). 

Anahtar Kelimeler: fauna, Dictyoptera, Mantodea, Şirvan, Siirt


