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merkezinde büyük ve küçük aksonların bir araya gelip oluşturduğu sinir ağı şeklindeki nöropil 
kısmı yer alır. FG’da bulunan sinir hücreleri ganglionun periferalinde yer almaktadır. 

FG’un böceklerde iki temel görevi vardır. Bunlar beslenme ve deri değiştirme üzerinedir. FG ön 
bağırsak kaslarını sinirle donatarak bağırsak boyunca besin geçişine ve kursağın boşaltılmasına 
olanak sağlar. Ayrıca deri değiştirme esnasında hava yutma davranışı sergileyerek bağırsağın 
havayla dolmasını sağlamaktır. Böylelikle içten vücut duvarına yapılan basınç sonucu böcek 
eski derisini atabilmekte ve yeni kutikula ile kanatlar genişleyebilmektedir. Deri değiştirme 
esnasında gerekli olan ecdysis-uyarıcı hormon, pre-ecdysis uyarıcı hormon, eklosion hormonu ve 
crustacean cardioactif peptidinin farklı konsantrasyonlarda uygulanması sonucu frontal ganglionun 
çalışma ritminde inhibe edici ve uyarıcı etkiler gözlenmiştir. Eklosion hormonu FG ritmini inhibe 
ederken, diğer peptitlerin ganglionun aktivitesini arttırdığı belirtilmiştir. Allatostatin böceklerde 
jüvenil hormon üretimini engelleyen ve besin alınımının azalmasına neden olan nöropeptit bir 
hormondur. Düşük konsantrasyonlarda bile bağırsak kasılmalarını engelleyebilir. Bu hormonun 
farklı konsantrasyonlarda frontal gangliona uygulanması sonucu ganglionun çalışma ritminde artış 
meydana geldiği bildirilmiştir. Ayrıca böceklerde bağırsak kaslarının hareketlerinin ve aktivitesinin 
ayarlanmasından sorumlu olan octopamin hormonunun ise allatostatinin aksine, ganglionun 
çalışma ritminde inhibisyona neden olduğu gösterilmiştir.

Sonuç: Frontal ganglionun genel özelliklerinin ve fonksiyonlarının ortaya konmaya çalışıldığı bu 
çalışma ile ileride yapılacak diğer çalışmalara katkıda bulunacağımızın kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Böcek, frontal ganglion, deri değiştirme, beslenme, hormon 
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Amaç: Nylanderia Emery cinsi, yüksek enlemler hariç tüm coğrafik bölgelerde dağılıma sahip, 
1-4cm boyda, açık sarıdan siyaha kadar değişen renkte türler içeren, çöllerden yağmur ormanlarına 
kadar çok farklı habitatlarda yaşayan ve bazı türlerinin zararlı özelliklerinden dolayı ekolojik 
olarak ta oldukça önemli bir cinstir. Tüm dünyada 130 aktüel tür ve alttür ile 2 fosil türü bilinen 
Nylanderia cinsi, Türkiye’de sadece Donisthorpe, 1950 tarafından Malatya ve İstanbul illerinden 
kayıt edilmiş N. vividula Nylander, 1846 ile temsil edilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye 
karınca faunası için yeni tür olan Nylanderia cinsine ait N. jaegerskioeldi Mayr, 1904 türünü 
kaydetmek ve morfolojisi ve ekolojisi hakkında değerlendirme yapmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerinde ev içleri ve insanların 
yaşadıkları yerleşim yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Materyal gerek el gerekse emgi tüpleri 
yardımıyla toplanmış ve %96 etil alkol tüplerinde laboratuara taşınmıştır. Laboratuarda yuvaları 
tespit edilen kolonilerdeki kastlar (işçi-dişi-erkek)’dan varsa birer örnek hem teşhiste kullanılmak, 
hem de müze materyali olarak saklanmak üzere her yönden incelenmelerine olanak sağlayacak 
şekilde ucu sivri üçgen etiketlere suda çözünebilen özel bir tutkal ile yapıştırılarak iğnelenmiş ve 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1015

sek materyal haline getirilmiştir. Geriye kalan örnekler ise % 96 etil alkol içeren küçük stok tüplerin 
içerisine konarak stok materyal halinde muhafaza edilmiştir.

Bulgular: Yapılan araştırma sonucunda Şanlıurfa-Merkez-Sırrın, Mersin-Akdeniz Belediyesi-
Mersin Limanı, Mersin-Erdemli-Arpaçbaşı Beldesi ve Adana-ÇukurovaÜniversitesi-Balcalı 
Kampüsü’nde N. jaegerskioeldi Mayr, 1904 türüne rastlanmıştır. 83 işçi, 6 dişi ve 9 erkekten oluşan 
materyalin Adana ve Şanlıurfa’dakilerinin bir kısmı haricindekiler ev içlerinden elde edilmişlerdir.

Sonuç ve Tartışma: N. jaegeskioeldi Türkiye karınca faunası için yeni kayıttır. Collingwood ve 
ark. tarafından 1997 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde ev içlerinden tespit edilmeleri sebebiyle 
zararlı karınca olarak tanımlanan tür ülkemizde de genellikle ev içlerinden tespit edilmiştir. 
Çalışmada bu türe ait materyal, morfolojik ve ekolojik olarak değerlendirilerek Türkiye ile komşu 
ülkelerden bilinen Nylanderia türlerine ait tayin anahtarı hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Formicidae, yeni kayıt, Nylanderia jaegerskioeldi, zararlı, Türkiye
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Amaç: Rize ili sınırları içerisinde dağılım gösteren Deltocephalinae altfamilyasına ait türlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Rize il sınırları içerisinden toplanan Deltocephalinae örnekleri araştırma 
materyalini oluşturmaktadır. Materyaller, 2004 ve 2005 yıllarının Mayıs-Ekim aylarında yüksekliği 
deniz seviyesi ile 2800 m arasında değişen farklı habitatlardaki doğal bitki örtüsü üzerinden gündüz 
atrapla toplanmıştır. Materyaller KCN’lü zehir şişesinde öldürülerek, saklama paketçiklerine 
aktarılmış ve etiketlenmiştir. Materyaller laboratuarda standart böcek preparasyon yöntemine göre 
prepare edilmiştir. Her örneğin sahip olduğu taksonomik karakterler, Deltocephalinae taksonları 
için literatürde verilen teşhis anahtarları ve tanımlarla karşılaştırılarak örnekler teşhis edilmiştir.

Bulgular: Araştırma alanında Deltocephalinae altfamilyasına ait Balclutha punctata (Fabricius, 
1775), Macrosteles sexnotatus (Fallén, 1806), Macrosteles laevis (Ribaut, 1927), Macrosteles 
viridigriseus (Edwards, 1924), Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806), Recilia coronifera 
(Marshal, 1866), Doratura stylata (Boheman, 1847), Mocydia crocea (Herrich-Schäffer,1837), 
Euscelidius mundus (Haupt,1927), Bilusius valiko Logvinenko,1974; Arocephalus longiceps 
(Kirschbaum, 1868), Psammotettix confinis (Dahlbom,1850), Psammotettix striatus Linnaeus, 1758 
ve Diplocolenus melichari Dlabola,1951 türlerinin dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma 
alanında dağılım gösteren bu türlerden Psammotettix confinis ve Macrosteles viridigriseus türlerinin 
populasyon yoğunluğunun diğer türlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Sonuç: Rize il sınırları içerisinde Deltocephalinae altfamilyasının 5 tribusuna dahil 11 cinse 
ait toplam 14 türün dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Türlere ait örneklerin vücut büyüklüğü, 
şekli, renk, beneklenme, desenlenme, genital yapı özelliklerinin literatürde verilen tanımlarla 


