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Results: The Black Sea Region is one of Turkey’s seven census-defined geographical regions. It is 
bordered by the Marmara Region to the west, the Central Anatolia Region to the south, the Eastern 
Anatolia Region to the southeast, the Republic of Georgia to the northeast, and the Black Sea to the 
north. The Black Sea region has a steep, rocky coast with rivers that cascade through the gorges of the 
coastal ranges. A few larger rivers, those cutting back through the Pontic Mountains (Eastern Black 
Sea Mountains), have tributaries that flow in broad, elevated basins. Access inland from the coast is 
limited to a few narrow valleys because mountain ridges, with elevations of 1,525 to 1,800 meters in 
the west and 3,000 to 4,000 meters in the east in Kaçkar Mountains, form an almost unbroken wall 
separating the coast from the interior. The higher slopes facing northwest tend to be densely forested. 
Because of these natural conditions, the Black Sea coast historically has been isolated from Anatolia.

The North Anatolian Mountains in the north are an interrupted chain of folded highlands that 
generally parallel the Black Sea coast. In the west, the mountains tend to be low, with elevations 
rarely exceeding 1,500 meters, but they rise in an easterly direction to heights greater than 3,000 
meters south of Rize. Lengthy, trough-like valleys and basins characterize the mountains. Rivers flow 
from the mountains toward the Black Sea. The southern slopes—facing the Anatolian Plateau—are 
mostly unwooded, but the northern slopes contain dense growths of both deciduous and evergreen 
trees.So, the Pontic Mountains (Eastern Black Sea Mountains) is generated a geographical barrier 
between the populations of nominotypical subspecies and C. pumila meltemae ssp. n..

As a result of the present work, the species Cortodera pumila Ganglbauer, 1882 has three subspecies 
now as the nominotypical subspecies that distributes in Azerbaijan, Armenia, Georgia, European 
Russia and NE Turkey (Anatolia); C. pumila crataegi Holzschuh, 1986 that distributes only in Iran 
and the new subspecies C. pumila meltemae ssp. n. that distributes in NW Anatolia. 

Conclusion and Discussion: A new subspecies, Cortodera pumila meltemae ssp. n., described 
from Turkey. Also, a short key to the identification of all subspecies of the species proposed.
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Amaç: Avrupa ve Asya arasında geçiş bölgesinde bulunan ülkemizin sahip olduğu biyolojik 
çeşitlilik çok iyi bilinmemektedir. Bu çalışma ile ülkemizin biyolojik çeşitlilik envanterine katkıda 
bulunmak amacıyla Van Gölü Havzası’nda Scarabaeidae familyası Aphodiinae alt familyasına ait 
türleri belirlemek için faunistik ve sistematik bir çalışma yürütülmüştür.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Doğu Anadolu Bölgesi Van Gölü Havzası’ndan toplanan 
163 Aphodiinae örneği oluşturmaktadır. Örnekler 2007-2010 yılları arasında Nisan ayı sonundan 
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Ekim ayı başına kadar Van ve Bitlis ili, merkez ve diğer ilçeleri ile köylerinde meralardan, 
çayırlardan, özellikle büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde hayvan dışkılarından 
toplanmıştır. Toplanan örnekler iyice yıkanarak direk içlerinde etil asetat emdirilmiş pamuk veya 
talaş bulunan örnek tüplerine alınmıştır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek teşhis edilmiştir. 

Bulgular: Aphodiinae alt familyasına ait Türkiye’den 14 cins ve 154 tür taksonu bilinmektedir. 
Bu çalışmada, Euheptaulacus sus (Herbst, 1783), Colobopterus erraticus (Linné, 1758), 
Eupleurus subterraneus (Linné, 1758), Calamosternus granarius (Linné, 1767), Esymus pusillus 
(Herbst, 1789), Nialus varians (Duftschmid, 1805), Acanthobodilus immundus (Creutzer, 1799), 
Chilothorax distinctus (Müler O.F., 1776), Eudolus quadriguttatus (Herbst, 1783), Bodilus 
punctipennis (Erichson, 1848), Bodilus lugens (Creutzer, 1799), Melinopterus prodromus (Brahm, 
1790), Acrossus luridus (Fabricius, 1775), Aphodius fimetarius (Linné, 1758) ve Planolinellus 
vittatus (Say, 1825) türleri Van Gölü Havzası’nda belirlenmiştir.

Sonuç: Aphodiinae alt familyasına ait 14 cinse ait 15 tür tespit edilmiştir.
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Amaç: Biyolojik mücadelede kullanılacak olan böcek türlerinden maksimum dişi birey elde etmek 
için farklı amino asit oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) nın eşey 
oranı üzerine olan etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Eşey oranının belirlenmesi için amino asit karışımı 0.0, 1.5, 3.0 (kontrol) 
ve 4.5g/100 ml olacak şekilde 4 farklı besin hazırlanmıştır. Deneylerde 10 dişi ve 5 erkek birey 
alınarak etrafı telle çevrili 25x25x25 cm boyutundaki kafeslere konuldu. Deney böceklerin kafeslere 
alınmasını takip eden 10. günden itibaren yapılmaya başlandı ve her üç günde bir bu işlem tekrar 
edilerek 34. güne kadar devam edildi. Her bir deney serisinin her tekrarında P. turionellae dişilerinin 
yumurtalarını bırakması için 10 adet tel kafesle çevrilmiş G. mellonella pupası kafeslerinde bırakıldı, 
yumurta bırakma işlemi sonunda laboratuar koşullarında bekletilen parazitlenmiş pupalardan çıkan 
erkek ve dişi bireyler tespit edilerek parazitlenmenin yapıldığı gündeki veriler olarak kaydedildi. 

Bulgular: Kontrol besindeki amin oasit karışımının %50 arttırılarak 100 ml lik besinde 4.5 g olması 
veya tamamen besinden çıkartılması, toplam ergin çıkışını kontrole göre önemli düzeyde azaltmıştır. 
Maksimum ergin çıkışı ise kontrol besindeki amino asit oranının %50 azaltılmasıyla (1.5 g/100 ml 
besin) elde edilen besinde %85.18 olarak gerçekleşmiştir. Adı geçen besinden elde edilen değer 
kontrol ve denenen diğer besinlere oranla istatistik açıdan önemlidir. Ergin dişi birey çıkışlarında da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Besinde amino asidin olmaması dişi çıkışının % 20.49 gibi düşük bir 


