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yapılarında büyük farklılıklar vardır. İlk 8 segment tam oluşmuş, 9. tergit ve sternit birbiri ile 
kaynaşmış durumdadır. Coniopteryx cinsinde kanat membranı lekesiz, ön kanadın ortasında 1 
radio-medial enine damar bulunur. M damarlarının ön kanatta çatallı, arka kanatta ise çatalsız 
olması cinsin en önemli karakteristik özelliğidir. Türlerde abdomenin kitinleşmesi çok incedir. 
Gonarcus daima bulunur ve ectoprokt’un ventralinin gerisinden stylus ortaya çıkar. Onuncu 
sternit ventral görüntüsünde ikiye bölünmüştür. Abdomen sonundaki segmentlerin şekilleri ve iç 
genital yapılarından gonarkus, stylus ve paramer yapıları kitinize olma oranları oldukça önemlidir. 
Cinse ait türlerin teşhislerinde kullanılmakta olan genital dışındaki morfolojik karakterler zaman 
zaman yetersiz veya eksik kalmaktadır. Bu da yapılan teşhislerin güvenirliliğini azaltmaktadır. 
Bu nedenle genital yapıların kapsamlı ve ayrıntılı olarak incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Türlerin teşhislerindeki bu problemleri gidermek için taksonomik olarak oldukça önemli olan erkek 
bireylere ait dış ve iç genital yapılarının çizimleri yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Erkek örneklerin genital segmentleri kesilmeden önce 1 gün süreyle 
nemlendirme ortamına alınmış daha sonra genitalia kesilerek % 10’luk Potasyum Hidroksit (KOH) 
içine konulmuştur. Yaklaşık 30oC’de etüvde 24 saat bekletilerek kitin dışı yapıların çözünmesi 
sağlanmıştır. KOH’dan çıkartılan genitalia, 15’er dakika süreyle saf suda iki kez yıkanmıştır. 
Genital segmentlerde kalan kas vs. diğer kitin dışı yapılar ve kalıntılar diseksiyon iğneleri ve pensler 
yardımıyla mikroskop altında temizlenmiştir. Bu safhadan sonra % 70’lik alkol içerisine alınarak 2 
saat bekletilmiştir. Daha sonra genital yapılar çukur lam içindeki gliserin ortamına alınarak geçici 
preparat haline getirilmiştir. Üzerinde çizim aparatı bulunan Olympus marka BX41 binoküler ışık 
mikroskobunda erkek genital yapıları incelenerek çizim ataçmanı yardımı şekilleri çizilmiştir.

Bulgular: Coniopterygidae familyası dahil Coniopteryx cinsine ait Türkiye’den 11 tür bilinmektedir. 
Bu çalışmada Türkiye’nin değişik lokalitelerinden toplanan Coniopteryx (s.str.) pygmaea Enderlein, 
C. (s.str.) tineiformis Curtis, C. (Holoconiopteryx) drammonti Rousset, C. (H.) haematica McLachlan, 
C. (H.) borealis Tjeder, C.(Metaconiopteryx) arcuata Kis, C.(M.) esbenpeterseni Tjeder, C.(M.) 
lentiae Aspöck & Aspöck, C.(M.) tjederi Kimmins, C.(Xeroconiopteryx) atlasensis Meinander ve 
C.(X.) loipetsederi Aspöck türlerinin erkeklerinin dış genitali ilk defa bir arada çizilmiştir.

Sonuç: Coniopteryx cinsine ait 11 tür Türkiye’de yayılış göstermektedir. Bu türlere ait farklı 
lokalitelerden toplanan erkek bireylerin genital yapıları bu çalışmada ele alınmıştır. Coniopteryx 
cinsinin en azından Türkiye’den bilinen türlerinin genital yapıları ayrıntılı incelenerek türlerin 
ayrımında kullanılabilecek pek çok taksonomik karakter ortaya çıkarılmıştır. Bu karakterlere dayalı 
olarak da bir teşhis anahtarı düzenlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Neuroptera, Coniopterygidae, Coniopteryx, genital
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Amaç: Bu çalışma ile İç Anadolu Bölgesi’nin Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) faunasının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Gereç ve Yöntem: 2009-2011 yılları arasında, İç Anadolu Bölgesi’nde arazi çalışmaları yapılmıştır. 
Böcekler, atrap, toprak, yaprak, mantar ve döküntü elemesi, gömme tuzaklar gibi yöntemler 
kullanılarak yakalanmıştır. Toplanan tüm böcek türlerinin lokaliteleri GPS ile tespit edilmiştir. 
Arazi çalışmaları sonunda böcekler koleksiyona alınmış ve teşhisleri yapılmştır. 

Bulgular: Çalışma sonunda bu altfamilyadan 11 tribüs ve 26 cinse ait toplam 94 tür tespit edilmiştir. 
Bu türlerden, iki tanesi bilim dünyası için yeni tür, yedisi ise Türkiye için yeni kayıttır. 69 tür İç 
Anadolu Bölgesi’nden ilk defa tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin sekizi ise Türkiye’ye endemiktir. 

Sonuç: Tespit edilen türlerden Atheta (C.G. Thomson) ve Gyrophaena (Mannerheim) cinslerine 
ait birer türün bilim dünyası için yeni olduğu, bunun yanı sıra Atheta (C.G. Thomson), Brachyusa 
(Mulsant & Rey), Ischnopoda (Stephens) ve Liogluta (C.G. Thomson) cinslerine ait toplam yedi 
türün Türkiye için yeni kayıt olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada tespit edilen 94 tür içerisindeki 
Anaulacaspis pamphylica (Fagel), Cordalia fortepunctata (Assing), Oxypoda acutissima (Assing), 
Oxypoda cristata (Assing), Oxypoda fissa (Assing), Oxypoda obscuricollis (Assing), Pronomaea 
anatolica (Fagel), Tachyusa turcica (Pasnik), türleri Türkiye’ye endemiktir.

Anahtar Kelimeler: Staphylinidae, Aleocharinae, İç Anadolu Bölgesi, yeni tür, yeni kayıt

Teşekkür: Bu çalışma, 108T848 No’lu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir.
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Amaç: Henüz farklılaşmamış olan eşey kök hücreleri sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme 
yeteneğine sahiptir. Böceklerde kök hücre çalışmaları en fazla Drosophila’da odaklanmasında 
rağmen, diğer böcek türelerinde de embriyonik ve ergin kök hücreler az da olsa tarif edilmiştir. 
Bununla birlikte, böceklerde eşey kök hücrelerinin yumurta ve sperm gelişimindeki moleküler 
düzeydeki rolleri ile ilgili çalışmalar henüz başlamıştır. Bu çalışmada amaç, ipekböceği Bombyx 
mori’nin her iki üreme sisteminde de, yumurta ve sperm gelişimi sürecinde histolojik olarak 
kök hücreleri ile gelişimde çok önemli rolleri bilinen glikozaminoglikanların belirlenmesi ve 
gösterilmesidir.

Yöntem ve Gereçler: İpekböceği, Bombyx mori’nin farklı evrelerden alınan üreme organları 
histolojik olarak bouin tespit solüsyonunu takiben Mayer’in Hematoksilen Eozin boyası ve 
histokimyasal olarak Sainte-Marie tespit solüsyonunu takiben Alcian Blue boyası ile boyanarak 
hazırlanmış preparatlar Leica 4000B mikroskobu ve Olympus DP71 görüntüleme sistemi ile 
fotoğraflanmış ve değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular: Kök hücreler her iki üreme organı yapısının germaryum bölgesinde yoğun bir şekilde 
bulunur. Larval gelişim sürecinde; 4. instarda üreme organının germaryum bölgesinde testis 


