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ÖZET 

İZMİR İLİNDE BULUNAN ELATERIDAE (COLEOPTERA) 

FAMİLYASINA BAĞLI TÜRLER ÜZERİNDE SİSTEMATİK 

ARAŞTIRMALAR 

GÜLPERÇİN, Nilay 

Doktora Tezi, Bitki Koruma Bölümü 

Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Serdar TEZCAN 

Aralık 2006, 195 sayfa 

 İzmir İlinde bulunan Elateridae familyasına bağlı türlerin 

saptanmasına yönelik bu çalışma 2003-2005 yıllarında yürütülmüştür. 

Çalışma sonunda Pyrophorinae altfamilyasına bağlı Lacon Castelnau, 

Calais Castelnau, Drasterius Eschscholtz ve Aeoloderma Fleutiaux; 

Denticollinae altfamilyasına bağlı Athous Eschscholtz ve Hemicrepidius 

Germar; Cardiophorinae altfamilyasına bağlı Cardiophorus Eschscholtz 

ve Dicronychus Brullé; Negastriinae altfamilyasına bağlı Zorochros 

Thomson ve Quasimus Des Gozis; Elaterinae altfamilyasına bağlı 

Synaptus Eschscholtz, Peripontius Gurjeva, Adrastus Eschscholtz, 

Ampedus Dejean, Agriotes Eschscholtz ve Pittonotus Kiesenwetter; 

Melanotinae altfamilyasına bağlı Melanotus Eschscholtz cinslerine ait 

toplam 42 tür ortaya konmuştur. Bunlardan Ampedus elongatulus 

(Fabricius) ve Cardiophorus ruficollis (Linnaeus) Türkiye faunası için 

yeni kayıt niteliğindedir. Ayrıca Lacon punctatus (Herbst), Calais 

parreyssi (Steven), Aeoloderma crucifer (Rossi), Athous vittatus 

(Fabricius), A. haemorrhoidalis (Gmelin), Hemicrepidius hirtus 

(Herbst), Cardiophorus syriacus (Linneus), C. antennalis Germar, 

Dicronychus cinereus (Herbst), D. rubripes (Germar), Synaptus 
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filiformis (Fabricius), Peripontius terminatus (Erichson), Adrastus 

limbatus (Fabricius), Ampedus elegantulus (Schönherr), Agriotes 

paludum Kiesenwetter, A. gurgistanus Faldermann, A. lineatus 

(Linnaeus), Pittonotus theseus (Germar) Melanotus brunnipes 

(Germar), M. villosus (Brullé), M. castanipes (Paykull) ve M. 

punctolineatus (Pelerin) türlerinin İzmir İlinde bulunduğu ilk kez ortaya 

konmuştur. 

 En çok yakalanan türler arasında L. punctatus (31 örnek), A. 

limbatus (29 örnek), P. terminatus (28 örnek), Drasterius bimaculatus 

(Rossi, 1790) (27 örnek) ve Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806) (22 

örnek) bulunmaktadır. A. haemorrhoidalis, C. ruficollis, Adrastus 

rachifer (Geoffroy in Fourcroy, 1785) ve M. brunnipes türlerine ait 

sadece birer örnek toplanmıştır. Çalışma materyali orman ağaçları ve 

diğer orman bitkileri, meyve ağaçları, yabancı otlar, çalılar ile diğer 

kültür bitkileri üzerinden toplanmış olup, materyalin bu alanlardaki 

bolluğu sırasıyla % 24.58, % 20.18, % 14.56, % 8.27 ve % 5.44 olarak 

bulunmuştur. Bu çalışmada 183 örnek % 51.36’lık oranla darbe 

yöntemiyle; 70 örnek % 21.67’lik oranla atrap yöntemiyle toplanmıştır. 

Ayrıca besin, çukur, sarı yapışkan ve ışık tuzakların, sırasıyla materyalin 

% 0.51, % 2.30, % 2.69 ve % 7.64’ünün toplanmasında kullanıldığı 

anlaşılmıştır. Diğer örnekler ise % 13.83’lük oran oluşturmakta ve toprak 

üzerinden, kabuk altı ve taş altından toplanmış bulunmaktadır. Çalışma 

sırasında incelenen her tür için, o türün sinonimleri, morfolojileri, 

yayılışları ve üzerinden toplandığı bitkiler verilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Elateridae, sistematik, İzmir, Türkiye, yeni kayıt 
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ABSTRACT 

SYSTEMATIC INVESTIGATIONS ON THE SPECIES 

BELONGING TO ELATERIDAE (COLEOPTERA)                        

IN IZMIR PROVINCE OF TURKEY 

GÜLPERÇİN, Nilay 

Ph. D. in Plant Protection 

Supervisor: Prof. Dr. Serdar TEZCAN 

December 2006, 195 pages 

This study was carried out during the years of 2003-2005. The 

purpose of this study is to determine the species of Elateridae occuring in 

Izmir province of Turkey. As a results of this study totaly 42 species 

belonging to genera of Lacon Castelnau, Calais Castelnau, Drasterius 

Eschscholtz and Aeoloderma Fleutiaux of Pyrophorinae; Athous 

Eschscholtz and Hemicrepidius Germar of Denticollinae; Cardiophorus 

Eschscholtz and Dicronychus Brullé of Cardiophorinae; Zorochros 

Thomson and Quasimus Des Gozis of Negastriinae; Synaptus 

Eschscholtz, Peripontius Gurjeva, Adrastus Eschscholtz, Ampedus 

Dejean, Agriotes Eschscholtz and Pittonotus Kiesenwetter of Elaterinae; 

Melanotus Eschscholtz of Melanotinae have been determined. Two of 

them namely Ampedus elongatulus (Fabricius) and Cardiophorus 

ruficollis (Linnaeus) have been shown as new records for Turkish fauna. 

Twenty five of them namely Lacon punctatus (Herbst), Calais parreyssi 

(Steven), Aeoloderma crucifer (Rossi), Athous vittatus (Fabricius), A. 

haemorrhoidalis (Gmelin), Hemicrepidius hirtus (Herbst), 

Cardiophorus syriacus (Linneus), C. antennalis Germar, Dicronychus 

cinereus (Herbst), D. rubripes (Germar), Synaptus filiformis (Fabricius), 
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Peripontius terminatus (Erichson), Adrastus limbatus (Fabricius), 

Ampedus elegantulus (Schönherr), Agriotes paludum Kiesenwetter, A. 

gurgistanus Faldermann, A. lineatus (Linnaeus), Pittonotus theseus 

(Germar), Melanotus brunnipes (Germar), M. villosus (Brullé), M. 

castanipes (Paykull) ve M. punctolineatus (Pelerin) have been 

determined for the first time in İzmir district.  

The most abundant species in the collecting of this study are L. 

punctatus (31 specimens), A. limbatus (29 specimens), P. terminatus 

(28 specimens), Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790) (27 specimens) 

and Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806) (22 specimens). Only one 

specimen of A. haemorrhoidalis, C. ruficollis, Adrastus rachifer 

(Geoffroy in Fourcroy, 1785) and M. brunnipes were collected. Studied 

material were collected from forest trees and the other forest plants; fruit 

orchards, weeds, shrubs and on the other cultural plants. The abundances 

of material in these areas 24.58 % , 20.18 % , 14.56 %, 8.27 %  and 

5.44 % respectively. This study has shown that 183 specimens were 

colected by knock down method and their percentage was 51.36 %; 70 

specimens were collected by sweeping net and their percentage was 

21.67 %. Also bait, pitfall, sticky yellow and light traps were used 

successsively. Their percentages were 0.51 %, 2.30 %; 2.69 % and 

7.64 %, respectively. The percentage of material collected on was 

13.83 % ground, under bark of trees and under stones. The synonyms, 

general characteristics, distribution and the plants on which the 

specimens were collected are also given for each species in text. 

Keywords: Elateridae, systematics, Izmir, Turkey, new record 
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1. GİRİŞ 

Kutup Bölgeleri dışında dünyanın hemen her tarafında yayılış 

gösteren Elateridae familyası türleri, Türkçe’de “Telkurtları, Takla 

böcekleri, Kipe yapan böcekler ve Cambaz böcekler” isimleriyle 

anılmaktadır. Bu familyaya bağlı bazı türlerin larvaları bitki kökleri, 

yumruları ya da bitkinin toprak yüzeyine yakın kısımlarında beslenmeleri 

nedeniyle ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  

Elateridae familyası, Palearktik Bölgede yaklaşık 7 000 tür kaydı 

ile oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir (Imms, 1925; Lodos, 1998). 

Laibner (2000) dünyada 750 cins içinde tanılanmış 10 000’den fazla 

türün, 37 tribus’u kapsayan 12-15 altfamilya içinde bulunduğunu 

bildirmiştir. Palearktik Bölgede ise Elateridae familyasının 20-23 tribus 

içinde 12 altfamilyaya ait 1 200 türünün yer aldığı aynı yazar tarafından 

belirtilmiştir. 

Türkiye’de bulunan Elateridae familyasına bağlı türlerle ilgili 

çalışmalar oldukça eski yıllara uzanmaktadır. Ancak bu çalışmalar, kısa 

süreli geziler sırasında elde edilen materyalin ve yapılan gözlemlerin 

bildirilmesi şeklindedir. Bunlar arasında Heyden et al. (1906), Sahlberg 

(1912-1913), Winkler (1924-1932), Schenkling (1925-1927), Leseigneur 

(1972), Tarnawski (1984), Guglielmi & Platia (1985), Platia & Gudenzi 

(2000), Cate et al. (2002), Preiss & Platia (2003) ve Dusanek & Mertlik 

(2004)’in çalışmaları verilebilir. Bunun yanında yerli araştırıcılardan 

Acatay (1948), Yüksel (1970), Gül-Zümreoğlu (1972), Tuatay et al. 

(1972), Çanakçıoğlu (1983), Lodos (1998) ve Kabalak & Sert (2005)’in 

de belirli bazı türlere ilişkin gözlem ve bulguları bulunmaktadır.   
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Türkiye Elateridae faunası üzerinde değişik araştırıcılar tarafından 

yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde Sahlberg (1912-1913)’in 13; 

Schenkling (1925-1927)’in 2; Guglielmi & Platia (1985)’nın 5 ve Gül-

Zümreoğlu (1972)’nun 4 türün İzmir İlinden bulunduğunu bildirdiği 

görülür.  

Elateridae familyasına bağlı türlerle ilgili yapılan çalışmaların 

yetersizliği göz önüne alınarak bu konunun ayrıntıyla ele alınması 

gerektiği düşünülmüştür. İzmir İlinde 2003-2005 yıllarında yürütülen bu 

çalışmayla bulunan Elateridae familyasına bağlı türlerin ayrıntılı bir 

şekilde belirlenmesi ve bu türlerin biyolojik zenginliklerimiz içindeki 

yeri ve öneminin ortaya konması amaçlanmıştır.  

Ele alınan türlerin ergin sistematiği üzerinde durulmuş olup, 

İzmir’de bulunan Elateridae familyasına bağlı altfamilya, cins ve türlere 

ilişkin tanı anahtarları yapılmış, taksonomik kategorilerin sinonimleri 

verilerek genel özelliklerine değinilmiş, türlerin gerek dünyada gerekse 

Türkiye’deki yayılışları ve konukçuları belirtilmiştir. Ayrıca çok önemli 

olan türlere ilişkin bazı gözlem sonuçlarına da yer verilmiş olup, buradan 

elde edilen sonuçlarla ileride yapılacak biyolojik ve ekolojik çalışmalara 

zemin oluşturulması hedeflenmiştir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışma materyalini Ocak 2003-Ağustos 2005 tarihleri arasında 

İzmir İli sınırları içindeki çeşitli bitkiler üzerinden toplanmış olan 

örneklerle, E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Niyazi 

LODOS Entomoloji Müzesi (LEMT)’nde korunmakta olan Elateridae 

familyasına bağlı türlere ait örnekler oluşturmuştur. 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Materyalin Toplanması  

Türlere ilişkin bilgiler, konuyla ilgili yerli ve yabancı yayınların 

yanısıra süreli yayınlardan, Entomology Abstracts, Agricultural 

Entomology, Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, CAB 

Abstracts’ın ve konuyla ilgili diğer veri tabanlarının taranmasıyla elde 

edilmiştir. 

Bu çalışmanın başlamasından önce Anabilim Dalı’nda görev 

yapan akademisyenler ve diğer kurumlardaki kişiler tarafından doğadan 

toplanarak E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde bulunan ve 

Prof. Dr. Niyazi LODOS’un ölümünden sonra adı verilerek LEMT 

kısaltmasıyla anılan Lodos Entomoloji Müzesi, Türkiye’de korunmakta 

olan tanılı ve tanısız materyalin incelenmesine özen gösterilmiştir. LEMT 

kısaltması tüm tezde bu müzeyi belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca 

diğer projelerde besin, çukur, ışık ve sarı yapışkan tuzaklarla toplanarak 

LEMT’de korunmakta olan bazı türlere ilişkin materyal de çalışmaya 

dahil edilmiştir. 

Çalışma alanı, ilçeler bazında dört altbölge halinde ele alınarak 

çalışmalar yürütülmüştür. İklim, bitki örtüsü özellikleri ve ulaşım 
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kolaylığı göz önüne alınarak oluşturulan bu dört altbölgenin içerdiği 

ilçeler, idari yapıdaki son değişiklikler de dikkate alınarak Çizelge 2.1 ve 

Şekil 2.1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2.1. İzmir İlinde araştırmanın yürütüldüğü ilçeler ve bağlı bulundukları 

altbölgeler 

Altbölgeler  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

İl
çe

le
r 

Aliağa 

Bergama 

Dikili 

Foça 

Kınık 

Bornova 

Karşıyaka 

Kemalpaşa 

Menemen 

 

Balçova 

Buca 

Çeşme 

Gümüldür 

Güzelbahçe 

Karaburun 

Konak 

Menderes 

Narlıdere 

Seferihisar 

Urla 

Bayındır 

Beydağ 

Kiraz 

Ödemiş 

Selçuk 

Tire 

Torbalı 

 

Doğa çalışmalarının yürütülmesi sırasında her altbölgedeki tüm 

ilçelerin değişik yönlerinden olmak üzere bu altbölgeleri temsil edecek 

özellikte mümkün olduğunca fazla sayıda alandan örnek toplanmış ve 

etiketlenmiştir. Bu sırada olanaklar ölçüsünde birbirinden farklı iklim, 

yükseklik ve bitki örtüsüne sahip habitatlarda çalışılmasına özen 

gösterilmiş ve bu nedenle de tarım arazilerinin yanı sıra terkedilmiş 
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alanlarla, tarıma açılmamış alanlar ve orman alanlarından da materyal 

toplanmıştır. Çalışmalar İzmir ve ilçelerinde bulunan yumuşak ve taş 

çekirdekli meyve ağaçları, tarla bitkileri, sebzeler, yabancı otlar, orman 

ağaçları ve diğer orman bitkileri üzerinde yürütülmüştür. Böceklerin aktif 

olmadıkları dönemlerde ise gizlendikleri kök boğazı, dal ve gövdelerdeki 

çatlak, yarık, kabuk altı kısımlarıyla, belirli derinlikteki toprak tabakası 

araştırılmıştır. 

 
Şekil 2.1. İzmir İlinde araştırmanın yürütüldüğü ilçeler ve bağlı   bulundukları 

altbölgeler. 
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Doğa çalışmalarında yoğunluk mart-ekim aylarında olmuş, 

bununla birlikte yılın tüm aylarında araziye çıkılarak örnek toplanmaya 

çalışılmıştır. Araştırmanın yürütülmesi Çizelge 2.2’ de verilen programa 

göre, Çizelge 2.1’de belirtilen altbölgeler için aynı yere farklı zamanlarda 

gidilerek gerçekleştirilmiştir.  
 

Çizelge 2.2. Araştırmanın yürütüldüğü İzmir İlinin altbölgelerine göre 

düzenlenmiş survey programı 
Aylar 

              

Yıllar O
ca

k 

Şu
ba

t 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay
ıs

 

H
az

ira
n 

Te
m

m
uz

 

A
ğu

st
os

 

Ey
lü

l 

Ek
im

 

K
as
ım

 

A
ra

lık
 

2003 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 

2004 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 

2005    3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2    

 

Doğa çalışmaları sırasında kavlamış kabuk ve taş altında 

rastlanan erginler penset yardımıyla elle toplanmıştır. Alçak boylu kültür 

bitkileriyle yabancı otlar üzerinde atrap sallama yönteminden; yüksek 

boylu ağaç ve çalı formundaki bitkilerde japon şemsiyesiyle toplama 

yönteminden yararlanılmıştır. Bundan başka zarar gören bitki kısımları, 

bitki döküntüleri ve bitkilerin dip kısımlarında incelemede bulunularak 

örnekler toplanmıştır. 

Gerek atrapla yakalanan gerekse japon şemsiyesi üzerine düşen 

materyal, aspiratör yardımıyla alınarak etil asetatlı öldürme şişelerinde 

öldürülmüştür. Öldürülen erginler iğnelenmiş; lokalitesi, toplanma tarihi 

ve üzerinden toplandığı bitki ismi, etiketlerine yazılıp etüvlendikten 

sonra naftalinli koleksiyon dolaplarına alınmıştır.  
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Laboratuvar ortamına canlı olarak getirilen materyal ise 50 cm 

yükseklikte ve 20 cm çapında, üst kısmı açık kültür kavanozlarına 

konulmuştur. Üst açıklığın üzeri, açıklığı kapatacak şekilde kesilmiş ince 

delikli tülle örtülüp paket lastikleri ile çıkışın olamayacağı şekilde 

sıkıştırılmıştır. Bu şekilde hazırlanan kavanozların içine, örneklerin 

bulunduğu bitkilerden alınan bitki parçaları toprak içine dik olarak 

yerleştirilerek canlı materyal toprak zemine bırakılmış ve davranışları 

gözlenerek kaydedilmiştir. Kültür kavanozlarında gözlem yapılan 

örneklerden ölenler iğnelenerek koleksiyona dahil edilmiştir. 

Koleksiyonları hazırlanmış olan bu örnekler, stereo binoküler 

mikroskop altında incelenmiş ve LEMT’de korunmakta olan Jacques 

Chassain, Elena Leonidovna Guryeva, CMF von Hayek, Niyazi Lodos ve 

Guiseppe Platia tarafından daha önce tanılanmış örneklerden ve Brooks 

(1960), Leseigneur (1972), Mardzhanyan (1976) ve Laibner (2000)’in 

yayınlardan yararlanılarak tanıları yapılmıştır. Daha sonra bu materyal, 

tanısında zorlanılan örneklerle birlikte Elateridae sistematiği üzerinde 

uzman olan Dr. Rudiger Preiss (İngiltere)’a gönderilerek doğrulanmaları 

ve tanılanmaları gerçekleştirilmiştir. 

2.2.2. Materyalin Tanıya Hazırlanması 

Uzunluğu 7 mm veya daha kısa boyda olan örnekler karton bir 

yüzey üzerine yapıştırılmıştır. Boyları 7 mm’den büyük olan örnekler ise 

boyutlarına göre değişik çaplarda ve 3 cm uzunluğundaki böcek iğneleri 

ile iğnelenmiştir. Böceklerin iğne üzerindeki konumları yükseklik 

bloklarından yararlanılarak ayarlanmıştır. Materyale ait etiket bilgileri 

bilgisayar ortamına işlenerek, her bir örneğe ilişkin arazi etiketi ve varsa 

tanı etiketi, üç kademeli çelik blok yardımı ile eşit aralıklarla iğne 
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üzerine eklenmiştir. Bu aşamadan sonra materyal, böcek çekmecelerine 

alınmıştır. 

Materyalin incelenmesi ve tanılanması ise Olympus Zeiss SZ60 

marka stereo binoküler mikroskopla yapılmıştır. Türlere ait fotoğrafların 

çekilmesinde Olympus marka ve 5.0 Megapiksel çözünürlüğe sahip 

digital fotoğraf makinası kullanılmıştır. Vücut parçaları eksik olan 

örneklerin orijinal fotoğraflarının yerine başka kaynaklardan elde edilen 

fotoğraflar konmuştur. 

Karakterlere ait ölçümler aynı mikroskopla ve oküler mikrometre 

yardımıyla 10 erkek ve 10 dişi birey üzerinden, eğer toplanan birey sayısı 

10’dan az ise mevcut birey sayısı üzerinden yapılmıştır. Ölçümlerde 

minimum ve maksimum değerlerle birlikte ortalama değerlere de yer 

verilmiş ve erkek ya da dişi örnek sayısının yetersizliği durumunda 

koleksiyonda bulunan ve İzmir İli dışından toplanmış bireylerin 

ölçümlerinden yararlanılmıştır. 

2.2.3. Örneklerin Tanılanması ve Tanı Anahtarlarının 

Hazırlanması 

Materyalin tanı anahtarlarının hazırlanmasında ve altfamilya 

düzeyinde tanılanmasında Brooks (1960), Leseigneur (1972) ve Laibner 

(2000); cins düzeyinde tanılanmasında Brooks (1960), Mardzhanyan 

(1976) ve Laibner (2000); altcins düzeyinde tanılanmasında Laibner 

(2000) ve tür düzeyinde tanılanmasında ise Brooks (1960), Mardzhanyan 

(1976) ve Laibner (2000)’den yararlanılmıştır. 

Tez içinde yer alan altfamilya, cins ve türlerle ilgili tüm tanı 

anahtarları, çalışma alanıyla ilgili taksonları kapsayacak şekilde ilgili 

literatürden de yararlanılarak hazırlanmış ve anlaşılırlığı sağlamak için 
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Elateridae familyasına ilişkin morfolojik karakterler Lodos (1998) ve 

Laibner (2000)’den; daha alttaksonlara ilişkin morfolojik karakterler ise 

Brooks (1960), Leseigneur (1972) ve Laibner (2000)’den yararlanılarak 

açıklayıcı şekillerle verilmiştir. 

Böceklerin bilimsel isimlerine ilişkin sinonimlerin saptanmasında 

Heyden et al. (1906), Sahlberg (1912-1913), Winkler (1924-1932) ve 

Schenkling (1925-1927) tarafından hazırlanan kataloglar esas alınmış, 

ayrıca Leseigneur (1972), Platia (1994), Platia & Gudenzi (1997; 2002), 

Cate et al. (2002) ve Preiss & Platia (2003)’dan da yararlanılmıştır. 

Türlerin konukçularıyla ilgili olarak literatürden alıntılar yapılmış 

ve bu çalışma sırasında örneklerin üzerinden toplandığı bitkiler de 

konukçu olup olmadığı ayrımı yapılmaksızın verilmiştir. Ayrıca tez 

içinde yer alan bitkilere ilişkin bazı bilgiler çalışma sonunda toplu halde 

Ek Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Böceklerin üzerinden toplandığı bitkilerin tanınmaları, Ege 

Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı 

öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır. İncelenen türlerin üzerinden 

toplandığı bitkilerin bilimsel isimlerinin verilmesinde Bedevian (1936), 

Akalın (1952) ve Davis (1965, 1967, 1970, 1975, 1978, 1982)’den; böcek 

türlerinin Türkçe isimlerinin verilmesinde ise Önder et al. (1987) ve 

Lodos (1998)’dan yararlanılmıştır. 
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3. ELATERIDAE FAMİLYASI HAKKINDA GENEL 

BİLGİLER 

Familya: Elateridae Leach, 1815 

 Familya ismi köken itibariyle Yunanca olup, araba sürücüsü 

anlamına gelmektedir. Almanca Schnellkäfer; Fransızca Taupinis ve 

Élatéridés gibi isimlerle anılmaktadırlar. İngilizce çoğunlukla click 

beetles isminin kullanılması bu böceklerin sırt üstü yere düştüklerinde 

“çıt” sesine benzer bir ses çıkarmalarındandır. Türkçe olarak bu böcekler, 

orman entomolojisinde takla böcekleri olarak anılmaktadır (Acatay, 

1969). Lodos (1998) bu böcekler için kipe böceği ve cambaz böceği, 

Önder et al. (1987) ise demirciböceği ismini kullanmışlardır.  

Bu böceklerin tarım entomolojisinde çalışanlar tarafından yaygın 

olarak telkurtları şeklinde isimlendirildiği de görülmüştür. Telkurtları 

deyimi Elaterid’lerin sadece larva dönemlerini yansıtan, larvaların 

vücutlarının tele benzetilmesi nedeniyle kullanılan bir isimdir. 

Dolayısıyla erginler için familya ismi olarak kullanılması doğru değildir. 

Nitekim İngilizce olarak bu böceklerin larvalarına wireworms; Almanca 

drahtwürmer; Fransızca ise vers fil de ger isimleri verilmiştir ki hepsi 

Türkçe’de olduğu gibi telkurtları anlamındadır. Büyük olasılıkla larvalara 

verilen bu ismin de yukarıdaki dillerden Türkçe’ye çevrilmiş olması 

mümkündür (Lodos, 1998).  

Elateridae familyası, Coleoptera takımının büyük familyalardan 

biri olup, kutup bölgeleri ve sürekli karlarla örtülü yüksek sıra dağlar 

dışında dünyanın hemen her bölgesinde yayılış göstermekte ve türlerinin 

sayısı yaklaşık 7 000’i bulmaktadır (Imms, 1925; Lodos, 1998). Laibner 
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(2000)’e göre dünyada yaklaşık 750 cins içinde tanılanmış 10 000’den 

fazla tür, 12-15 altfamilya içindeki 37 tribus’ta yer almaktadır. Palearktik 

Bölgede ise Elateridae familyasının, 12 altfamilyaya ait 20-23 tribus 

içinde 1 200 türü bulunmaktadır. 

Türkiye Elateridae faunası üzerinde bugüne kadar yapılan 

çalışmalar oldukça azdır. Bu konuda yabancı ve Türk araştırıcıların 

Coleoptera takımına bağlı türlerle ilgili faunistik çalışmalar yaparken 

buldukları Elateridae familyası türlerine de değindikleri ve bunlara ait 

kısa ve genel bilgiler verdikleri bilinmektedir. Türkiye Elateridae faunası 

üzerinde değişik araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalar 

değerlendirildiğinde Heyden et al. (1906) tarafından 25, Sahlberg (1912-

1913) tarafından 35, Winkler (1924-1932) tarafından 83, Schenkling 

(1925-1927) tarafından 97, Tarnawski (1984) tarafından 79, Guglielmi & 

Platia (1985) tarafından 98, Cate et al. (2002) tarafından 26, Preiss & 

Platia (2003) tarafından 29 ve Dusanek & Mertlik (2004) tarafından 101 

türün Türkiye’de bulunduğunun bildirildiği görülmektedir. Yerli 

araştırıcılardan ise Acatay (1948) tarafından 5, Yüksel (1970) tarafından 

11, Gül-Zümreoğlu (1972) tarafından 6, Tuatay et al. (1972) tarafından 5, 

Çanakçıoğlu (1983) tarafından 4, Lodos (1998) tarafından 253 ve son 

olarak Kabalak & Sert (2005) tarafından 24 türün bulunduğuna 

değinilmektedir. Ayrıca Lodos (1998) yaptığı çalışmada 124 türün adını 

anarak önemli olanların biyolojisi ve zararını belirtmiştir.  

Elateridae familyasına ait türlerin erginleri değişik boylarda olup, 

genellikle yassı vücutludur. Palearktik Bölgede ve Türkiye’de de bulunan 

Quasimus Des Gozis cinsine bağlı türlerin boyları 2 mm; Afrika’ya özgü 

Tetralobus Champion cinsine ait afrotropikal türlerin uzunlukları ise 
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80 mm’dir. Türkiye’de de bulunan Calais Castelnau cinsine bağlı bazı 

türlerde ise boy 50 mm’ye ulaşmaktadır (Lodos, 1998). 

Ilıman bölgelerde bulunan türler çoğunlukla siyah, kurşuni, 

kahverengi veya koyu kırmızı renklerdedir. Sıcak veya tropik 

bölgelerdeki türler ise parlak ve madensel renklere sahiptir. Vücutlarının 

üzeri düz, noktalı, çizgili veya kırışık olduğu gibi tüy veya pulcuklarla da 

kaplı olabilir. Bu familya içindeki bazı cinslere ait türler geceleri ışık 

yayma davranışı göstermektedir. Bu özellik Güney Amerika’nın orta ve 

kuzey bölgelerinde bulunan Photophorus Candéze ile Pyrophorus 

Billberg cinslerine bağlı türlerde en iyi şekilde görülmektedir (Şekil 3.1). 

Bu türlerde pronotum’un kaidesinin her iki yanında bulunan açık sarı, 

büyük ve yuvarlak lekeden parlak yeşil bir ışık saçılmaktadır (Imms, 

1925). Bazı türlerde abdomen’in alt yüzeyinde de ışık yayma organı 

bulunmaktadır. Bu böcekler gece sürüler halinde uçuşurlarken saçtıkları 

göz alıcı ışıklar o kadar güzeldir ki bu özellik, kıtaya ilk ayak basan 

Avrupa’lılardan başlayarak günümüze dek insanların ilgisini çekmiş ve 

bu konuda araştırmalar yapılmıştır. Sonradan yapılan araştırmalarda bu 

böceklerin yumurta ve larvalarında da ışık yayma organlarının bulunduğu 

anlaşılmıştır (Lodos, 1998). Türkiye’de Photophorus ve Pyrophorus 

cinslerine ait herhangi bir tür kaydı bulunmamaktadır. 

Ağız parçaları dıştan kolaylıkla görülen labrum’a sahip olup, dört 

segmentten oluşan maxilla palpus’u, front’un yan kenarının altından 

gözlerin önüne girmiş durumdadır. Antenler 11 ya da nadiren 12 

segmente sahiptir. Prothorax hareketli olarak mesothorax’a bağlı olup, ön 

coxa ve orta coxa’lar küre, arka coxa’lar ise birbirine çapraz femur 

plakalarına sahiptir. Abdomen 9-10 segmente sahip olup, son iki 
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segmentinin sternit’leri coriaceous isimli bir zara bağlanmaktadır. 

Tarsus’lar beş segmente sahiptir. Aedeagus üç loblu olup, basal plaka ve 

iyi gelişmiş paramer’e sahiptir (Laibner, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Pyrophorus cinsine bağlı ışık yayan bir tür (Anonymous, 2006). 

Dişilerde vücut genellikle daha uzun, geniş ve dışbükey; antenler 

daha kısadır. Testere dişli antenlere sahip türlerde dişinin uç anten 

segmentleri daha geniş ve küttür. Adrastus Eschscholtz cinsine bağlı 

türlerin erkeklerinde üçüncü anten segmenti üçgen, dişilerinde ise geniş 

bir koni şeklindedir. İkinci anten segmenti ise erkeklerinkinden daha 

uzundur. Ctenicera Latreille, Anostirus Thomson, Orithales 

Kiesenwetter cinslerine bağlı türlerin erkekleri taraklı antenlere sahip 

oldukları halde, dişiler keskin testere dişli antenlere sahiptir. 

Selatosomus melancholicus (Fabricius) dişilerinde anten segmentleri 

üçgen şeklinde genişlediği halde, erkeklerde uzayarak çan şeklini 

almaktadır. Ampedus dubius Platia, Elater Linnaeus ve Ectinus 
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Eschscholtz cinslerine bağlı türlerin erkeklerinde antenlerin alt kenarı, 

genellikle dişilerde bulunmayan yoğun ve uzun kıllar taşımaktadır 

(Laibner, 2000). 

Vücuttaki farklılıkların birçoğu abdomen’in son segmentinde 

görülmektedir. Zorochros Thomson cinsine bağlı türlerin dişilerinde 

abdomen’in ilk segmentinin ortasında birkaç adet kıl bulunmaktadır. 

Denticollis Piller & Mitterpacher cinsi türlerinin erkekleri ise altı 

abdomen segmentine sahiptir. Dişilerde pronotum üzerinde kırmızı bir 

alan taşıyan Cardiophorus discicollis (Herbst)’in erkeklerinde bu alan 

bulunmamaktadır. Sericus brunneus (Linnaeus)’un erkek bireylerinde 

pronotum renksiz olup, dişi bireylerin hypomeron’u kırmızımsı 

kahverengi iki çizgiye sahiptir (Laibner, 2000). 

3.1. Sistematikteki Yeri (Imms, 1925 ve Borror et al., 1964’ye göre) 

 Şube  : Arthropoda (Eklembacaklılar) 

 Sınıf  : Insecta (Böcekler) 

 Altsınıf : Pterygota (Kanat taşıyanlar) 

 Takım  : Coleoptera (Kınkanatlılar) 

 Alttakım : Polyphaga 

 Üstfamilya : Elateroidea Leach, 1815 

 Familya : Elateridae Leach, 1815 
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3.2. Morfolojileri 

3.2.1. Ergin (Şekil 3.2) 

Elateridae familyası değişik boyda türleri içerir. Türlerin 

uzunlukları 1.5 mm [Quasimus liliputanus (Germar)]’den 35 mm 

(Paracalais parreissi)’ye kadar değişir (Laibner, 2000).  

Elaterid’lerin vücutları dışbükey; uzun ve geniş olarak oval, 

sıklıkla dikdörtgen, daha nadir olarak silindir şeklindedir. 

 
Şekil 3.2. Elateridae familyasına ait bir türün vücut kısımları: a) Alttan görünümü; b) 

Üstten görünümü (Leseigneur, 1972’den). 

Elateridae familyası türleri koyu sarı, kırmızı, turuncu, kahverengi 

veya siyah, bazen de metalik renklere sahiptir. Genellikle basit noktalar 

taşıyan vücut kısımlarında renkler birbirine karışmaktadır. Erginlerin 
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rengi bazen aynı tür içinde dahi değişmektedir. Agrypnus Eschscholtz, 

Lacon Castelnau, Danosoma Thomson cinslerine bağlı türlerde vücut 

pullarla örtülüdür. Türlerin çoğunluğunda vücut yüzeyi noktalarla kaplı 

olup, noktalar arasındaki alanlarda küçük oyuklar bulunmaktadır. Vücut 

yüzeyinde bulunan parlak ya da mat noktaların şekil, büyüklük ve 

yoğunlukları türlere göre değişmektedir. Noktalar, ortasında kıl bulunan 

ya da bulunmayan bir yumru veya parlak bir uca sahip tohum 

şeklindedir. 

Baş genellikle prognathous, nadiren hypognathous tipte (Şekil 

3.3); Agriotes ve Elater cinslerine bağlı türlerle, Athous ve Ctenicera 

cinslerine ait türlerde düz ve çoğunlukla sırta doğru çökük durumdadır. 

Başın genişliği uzunluğundan fazla olup, prothorax’a belirgin olarak 

gömülüdür.  

 
 

Şekil 3.3. Başın önden görünüşü: a) Göz; b) Anten üzerindeki carina;               

c) Prothorax’ın ön  kenarı; d) Prothorax’ın ön yan kenarı; e) Anten;  

f) Alın; g) Alına ait carina; h) Dudak; ı) Mandibula (Lodos, 

1998’dan). 
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Başın hareketi, iki çift boyun sclerit’inden sağlanmaktadır. 

Burada clypeus’tan öne doğru bir kenar ile ayrılan front bulunmaktadır. 

Clypeus front’la birlikte köşeler oluşturmakta ve bazen Betarmon 

Kiesenwetter ve Procraerus Reitter cinslerine bağlı türlerde olduğu gibi 

ortada uzunlamasına bir carina ile ikiye ayrılmaktadır. Front’un kenarı 

öne doğru kesik ise iki ön anten carina’sına ayrılmakta; clypeus front’un 

uzun kısmına yerleşmiş durumda ise ortada birbiriyle kaynaşmaktadır. 

Başın alt kısmı öne doğru submentum’la çapraz olarak birleşen gula’yı 

taşımaktadır (Laibner, 2000).  

Baş uzantıları, antenler ve ısırıcı çiğneyici ağız parçalarından 

oluşmaktadır. Antenler basit, iplik, testere dişli veya tarak şeklinde (Şekil 

3.4); genellikle 11, nadiren 12 segmentli olarak gözlerin önüne ya da 

yakınına yerleşmiş durumdadır. Anten çıkıntısının üzerinde enine uzanan 

kenar, clypeus’a ulaşmamaktadır.  
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Şekil 3.4. Elaterid’lerde görülen başlıca anten tipleri: a) Dişli (Ampedus sp.); 

b) Testere dişli (Melanotus sp.); c) Boncuk dizisi veya iplik 

şeklinde (Athous sp.); d) Tarak şeklinde (Ctenicera sp.) (Lodos, 

1998’dan). 

 

Ağız parçaları üstte clypeus’a hareketli olarak bağlanan labrum 

tarafından örtülüdür. Labrum’un alt kenarı kısa; öne doğru orak şeklinde 

uzanan mandibula’ların ortası dişlidir. Maxilla’lar ağız boşluğuna lateral 

olarak yerleşmiş olup, cardo ve stipes’ten oluşmaktadır. Stipes’in dış 

kenarı palpifer üzerinde dört maxilla palpus’u taşımaktadır. Ağız 

boşluğunun alt kenarı mentum’la örtülü olup, prementum’dan oluşan 

labium ile korunmaktadır (Laibner, 2000). 

Prothorax büyük ve serbest olup, arka yan köşeleri belirgin, sivri 

bir üçgen şeklinde uzamakta ve üzerinde genellikle bir carina 

bulunmaktadır. Prothorax, mesothorax’a prosternum’dan aşağıya doğru 

cb da
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uzayan bir kısımla bağlanmaktadır. Pronotum’un yüzeyinde, genellikle 

arka kısım en az yoğunlukta ve büyüklükte olmak üzere heterojen 

yerleşmiş noktalar bulunmaktadır (Şekil 3.5) (Laibner, 2000). 

 

Şekil 3.5. Pronotum’un üstten görünüşü (Laibner, 2000’den). 

Familyanın en belirgin morfolojik özelliklerinden biri de, 

prosternum’un orta uç kısmındaki uzantı ile mesosternum’un kaidesinde, 

bu uzantının uç kısmının yerleşebileceği bir çukurun bulunmasıdır (Şekil 

3.6). Elaterid’lerin yere sırt üstü düştüklerinde aniden havaya sıçramaları, 

prosternum ve mesosternum’larında bulunan bu mekanizma sayesinde 

olur. Böcek sıçrama hareketini yaparken prosternum’daki uzantıyı 

mesosternum’daki çukur içine kaydırarak yerleştirir. Bu sırada uzantıya 

ait kasların yardımıyla onu kuvvetle itip sırtını şiddetle yere bastırarak 

havaya sıçrar. Böcek sıçrama hareketini yaparken “çıt” şeklinde bir ses 

çıkarır. Sıçrama hareketinin ilginç olan bir özelliği de, böcek havaya 

sıçradığında yere bacaklarının üzerine düşmesidir (Lodos, 1998). 

Guryeva (1974)’ya göre sıçrama organları ve özellikle mesothorax’taki 

değişiklikler, Elateridae familyasının altfamilya ve tribus’lara 

ayrılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Pronotum diski 
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Şekil 3.6. Bir Elaterid ergininin pro ve mesosternum’larıyla ilgili sıçrama 

yapısı: a) Prosternum uzantısı veya dikeni;     b) Mesosternum’da 

sıçrama sırasında dikenin girdiği çukur (Lodos, 1998’dan). 

Elytron’ların kaidesi arasına yerleşen scutellum, mesonotum’u 

örtmektedir (Şekil 3.7). Scutellum yumurta, oval, dikdörtgen, üçgen, 

çokgen, kalp veya kordon şeklinde olup, sıklıkla öne doğru ucu kesik ve 

sınırlıdır. 

 

 

 

Şekil 3.7. Mesonotum’un üstten görünüşü (Laibner, 2000’den). 

Elytron’ların yan kenarları aşağıya doğru dönük olup, farklı 

uzunluklarda epipleura taşımaktadır. Elytra’nın ucu ya ekli olarak 

yuvarlak, ya tek parça halinde uca uzamakta ya da zikzak 

oluşturmaktadır. Sol ve sağ elytron, bir dikiş ile birbirinden ayrılmakta 
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olup, çizgiler taşımaktadır. Elytron üzerindeki çizgiler arası düz, omurga 

şeklinde; noktalı, yumru ya da ağ şekilli olabilir. Elytra’ya ait bu yapı, tür 

ve bazen cins düzeyindeki ayrımda önemlidir (Laibner, 2000). 

Bacaklar coxa, trochanter, femur, tibia ve beş tarsus 

segmentinden oluşmaktadır. Coxa, bu segmente ait boşluğa gizlenen 

basal segmente bağlanmaktadır. Ön ve orta coxa’lar küre veya oval; arka 

coxa’lar çapraz, düz ve femur plakalarının altına gizlenmiş durumdadır. 

Zorochros cinsine ait türlerde tibia, tarsus segmentleri ve tırnaklarının 

şekli karakteristiktir. Özellikle Agrypninae ve Pyrophorinae 

altfamilyasına bağlı türlerde tarsus tırnaklarının arasından çıkan 

empodium, tırnak kaidesinden çıkanlarla kaynaşan kısa kıllar 

taşımaktadır. 

Abdomen’in sekizinci ve onuncu segmentleri arasındaki tergit’ler 

ve sternit’ler çiftleşme boyunca uzayan bir kapsül oluşturmaktadır. 

Yedinci segment ve pleuron’larının şekilleri tanılamada önemlidir. 

Aedeagus simetrik olarak (Şekil 3.8) bir çift paramer’e bağlanan basal bir 

platformdan oluşmaktadır. Dişide dokuzuncu ve onuncu segmentler, 

sekizinci tergit ve sternit arasına yerleşen ovipozitör’ü oluşturmaktadır. 

Ovipozitör ve dişideki bursa copulatrix’in sclerit’leri tanılamada oldukça 

önemlidir. Bu yapılar ince kıllar, dikenler ya da basit iğneler, değişik 

şekillerde plakalar veya bunların varyasyonlarıyla kombine olan 

oluşumlara sahiptir. Bunların görevi spermatophor’ları tutmaktır. 

Adrastus ve Hypnoidus cinslerine bağlı türlerde bu yapılar tamamen yok 

olmuştur. 
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Şekil 3.8. Lacon punctatus’a ait aedeagus şekli (Laibner, 2000’den). 

3.2.2. Yumurta  

Bu familyaya bağlı türlerin yumurtaları 0.4-0.6 mm 

uzunluğundadır. Genellikle oval, nadiren küresel şekillerde olup, 

bırakıldığında saydam, birkaç saat içinde süt beyazı ya da krem renge 

dönüşmektedir. Corion esnek bir yüzeye sahiptir (Laibner, 2000). 

3.2.3. Larva (Şekil 3.9) 

Bu familyaya bağlı türlerde gelişmiş olan larvalar genellikle uzun, 

oligopod tipte, silindirik bir vücuda sahiptir. Bazı türlerde vücut yassı 

olabilir. Açık sarı, kahverengi veya sarımsı kırmızı esmer renkteki 

larvalar, esneyebilen sert bir deriye sahiptir (Laibner, 2000). 

Kaide kısmı 

Penis’in kolları 

Paramer 

   Paramer’in yan kenarı 

Penis
Paramer’in yan dişleri 

Paramer’in ucu 

Penis’in ucu 
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Şekil 3.9. Lacon punctatus larvasının üstten görünüşü (Dusanek & Metlik, 

2004). 

Cardiophorus cinsine bağlı türlerin larvaları, Elateridae 

familyasına bağlı diğer türlerin larvalarından farklı görünüş ve vücut 

yapısına sahiptir. Bu türlerde vücut uzun, ince ve solucana benzer şekilde 

olup, abdomen segmentleri oldukça aralıklıdır. Elaterid larvalarına ait 

genel vücut yapısı Şekil 3.10’da verilmiştir.  

Elateridae familyasına bağlı türlerin larvaları Coleoptera takımına 

bağlı türlerden özellikle Tenebrionidae familyasına ait bazı türlerin 

larvalarına benzer. Bu türlerin larvalarına üstten bakıldığında belirgin 

şekilde şişkin ve dışbükey bir vücuda sahip oldukları ve sonuncu 

segmentlerinin uçlarının çoğunlukla kıvrık iki çengel taşıdığı dikkati 

çekmektedir.  
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Şekil 3.10.  Elaterid’lere ait larva tiplerinin üstten görünümleri a) Telkurdu 

larva tipi; b) Cardiophorus cinsine ait türlerdeki larva tipi 

(Laibner, 2000’den). 

Dorsalden bakıldığında on abdomen segmentinden sekizi, bir 

çizgi ve iki spirale sahiptir. Dokuzuncu abdomen segmenti diğerlerinden 

farklı yapıda olup, cins ve türlere göre değişiklikler göstermektedir. 

Çoğunlukla bu segment sert, kenarları dişli bir uzantıya ve alt kısmında 

bir adet yalancı bacağa sahiptir. Agriotes cinsine bağlı türlerde bu 

segment basit olup, bir çift çukurcuğa sahiptir (Lodos, 1998). 

Abdomen’in son segmentinin şekli, yüzey oyuğu ve kıl 

özellikleri, Agriotes Eschscholtz, Hemicrepidius Germar cinsi ve 

Brachygonus Buysson altcinsi türleriyle, Melanotus castaneus 

(Linnaeus), Adrastus axillaris Erichson, Cardiophorus nigerrimus 

Erichson, Denticollis borealis (Paykull) ve Megapenthes lugens 

ba
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(Redtenbacher) için ayırıcı karakterlerdir (Şekil 3.11). Onuncu segment, 

dokuzuncu segmentin altına yerleşmiş olup, üstten görülmemektedir. 

Elaterid larvaları Glen (1950) ve Rudolph (1974) tarafından incelenmiş 

olup, Orta ve Doğu Avrupa’da bulunan türlerin larva tanı anahtarları ve 

tanıtımları Guryeva (1979, 1989) ve Dolin (1978, 1982, 1988) tarafından 

yapılmıştır. 

 

Şekil 3.11. Elateridae familyasına bağlı bazı cinslerin larvalarına ait dokuzuncu 

abdomen segmentinin üstten görünüşü: a) Agriotes sp.; b) Brachygonus 

altcinsi türleri; c) Melanotus castaneus; d) Adrastus axillaris; 

e) Cardiophorus nigerrimus; f) Denticollis borealis;  g) Hemicrepidius 

sp.; h) Megapenthes lugens; ı) Dokuz ve onuncu abdomen segmentinin 

yandan görünüşü (Laibner, 2000). 
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3.2.4. Pupa (Şekil 3.12) 

Elateridae familyasına bağlı böcek türleri serbest pupa tipine 

sahiptir. Ancak bunların pupaları diğer gruplardan kolaylıkla 

ayrılmaktadır. En belirgin özellikleri daha ilk bakışta erginlerine çok 

benzemeleridir. Abdomen, elytra ve kanatlara ait özelliklerin dışında, 

özellikle prothorax’ın yapısı, anten ve bacaklar erginlerde olduğu gibi 

oldukça net görülmektedir (Lodos, 1998). 

Pupanın yüzeyi düz, yumuşak ve açık sarı ya da sarı renktedir. 

Baş, anten ve kanatlar alt kısım üzerinde yerleşmekte, bacakların ilk iki 

çifti metasternum’un üzerinde katlı ve üçüncü çifti abdomen segmentleri 

üzerine uzamaktadır (Laibner, 2000).  

 

Şekil 3.12. Melanotus rufipes’in pupasının yandan görünüşü (Anonymous, 

2005). 
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3.3. Biyolojileri 

Dişiler, çiftleşmeden 4-20 gün sonra yumurtalarını tek tek veya 

gruplar halinde ayrışmakta olan odun dokularına, bitki döküntüleri 

arasına ya da toprak içine bırakır. Elateridae familyasına bağlı türler 

gelişimlerini türlere ve ekolojik koşullara bağlı olarak genellikle 2-4 

yılda tamamlar. Toprak içinde yaşayan larvalara mevsime göre toprak 

yüzüne yakın yerlerde ya da toprak derinliklerinde rastlanır. 

Telkurtlarının toprak içindeki bu dikey hareketlerinde toprak nemi ve 

sıcaklığının etkisi olduğu bilinmektedir. Bu hareketlerin iyi bilinmesinin, 

onlara karşı uygulanacak savaşın başarılı olmasında büyük etkisi olacağı 

açıktır (Laibner, 2000).  

Gelişme döneminin uzunluğu nem, sıcaklık ve besine bağlı olarak 

değişir. Yumurta bırakıldığında ilk olarak su almakta ve açılıncaya kadar 

1.5 kat irileşmektedir. Embriyonik dönem 3-5 hafta sürmekte, larvalar 

kısa bir süre yumurta içinde beslenerek gelişip dışarı çıkmakta ve gelişim 

dönemlerinin sonuna kadar 3-6 mm uzunluğa ulaşmaktadır. Larvaların 

gelişimleri üç dönemden meydana gelmektedir. Yaklaşık 25-35 gün 

süren ilk dönemde, çoğunlukla dikey olarak hareket eden larvalar hızla 

beslenir ve 50 cm derinliğe ulaşarak burada kışlar. İkinci dönemde 

larvalar beslenmeyi bırakır ve hareketsiz kalır. Bu dönemde suyun 

absorbsiyonu nedeniyle larvaların ağırlıkları % 20-30 artar. Üçüncü 

dönemde 4-14 saat içinde thorax kutikulası uzunlamasına çıkıntı yaparak 

aşağıya itilir ve larva yeni kutikula sertleşinceye kadar hareketsiz kalır. 

Pupa döneminden önce larvalar toprakta gelişerek 3-5 cm derinlikte 

eğimli bir tünel şeklinde pupa odacığı oluşturur. Çürümüş odun 

dokusunda gelişen larvalar ise odun dokusunun sert kısmında veya kabuk 
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kısmında odacık oluşturur. Pupa dönemine yaz sonu girildiğinde ergin 

pupa odacığında kışlamakta; ilkbaharda girildiğinde pupa odacığından 

ayrılmakta ve pupa kutikulası yırtılır yırtılmaz, toprak yüzeyinde ortaya 

çıkmaktadır (Laibner, 2000). 

3.4. Beslenme ve Zarar Şekilleri 

Coleoptera takımına bağlı türler beslenme davranışları 

bakımından heterojen bir yapı göstermektedir. Aynı durum Elateridae 

familyası türleri için de geçerlidir. Elateridae familyasına bağlı türlere 

orman alanlarında, yüksek dağlık alanlarda ve tarım alanlarını içine alan 

agroekosistemlerde rastlanmaktadır. Çoğu türün erginleri gece faaliyet 

göstererek ışığa yönelmekte olup, türlerin önemli bir kısmı ılık ve güneşli 

havalarda gündüzleri faaliyet göstermektedir. Sıklıkla otlar, çalılar, 

ağaçlar, kabuk altları, ağaç oyukları, taş altları, döküntüler veya çakıl ve 

kumlarda bulunmakta; polen, nektar, çiçek kısımları, sürgünler veya genç 

bitkilerle beslenmektedirler (Laibner, 2000). 

Erginlerinin genellikle toprak üzerinde, bitkilerin dip 

kısımlarındaki nemli yerlerde, ayrışmakta olan odun dokularında, 

ağaçların kabuk altları ve oyuklarında, bitki döküntüleri ve taş altlarında 

bulundukları bilinmektedir. Bazı türlerin ise ilkbahar başında genç 

bitkilerin tomurcuk, sürgün, çiçek ve meyve gibi kısımlarını yiyerek 

zarar yaptıkları bilinmekteyse de, esas zarar larvalar tarafından yapılır. 

Elateridae familyasına bağlı türlerde ömür 2-4 hafta kadar 

sürmekte, erginlerinin yaşam sürelerine oranla larvaların gelişme süreleri 

çok daha uzun olup, beslenme özellikleri cins ve türlere göre 

değişiklikler göstermektedir. Bu durum kültür bitkilerinde önemli 
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zararlara neden olan Agriotes cinsine bağlı türlerin larvalarında daha 

belirgin olarak görülür. Larvaların beslenme rejimleri çok değişiktir. 

Genel olarak toprak içinde, bitki döküntüleri arasında, ağaç kabukları 

altında ve ayrışmakta olan odun dokuları içinde yaşayarak 

beslenmektedirler.  

Toprak içinde yaşayan türlerin çoğu fitofagtır. Bu türler çeşitli 

kültür bitkilerinden özellikle buğdaygil ve yem bitkilerinde önemli 

zararlara neden olur. Bitki tohumları, kökleri veya yumrularında ya da 

bitkinin toprak yüzeyine yakın kısımlarında beslenen türleri de bitkilerde 

ciddi ekonomik kayıplara yol açar (Lodos, 1998). 

Fitofag türlerin çoğu genç köklere saldırmaları nedeniyle 

çimlenmeyi ve fide gelişimini engellemekte, bitkilerin zayıflamasına 

neden olmaktadır. Patates, şekerpancarı, buğdaygiller, mısır, kolza, 

şerbetçiotu, tütün, havuç ve marul zarara uğrattıkları bitkilerdir. Bu 

türlerin metrekaredeki yoğunluğu 4-5 larva’yı bulduğunda % 5 zarara; 15 

bireyi bulduğunda ise % 20-25’lik ürün kaybına neden olmaktadır 

(Laibner, 2000). Türkiye’de bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.  

Elateridae familyasının bitkilerle beslenen türlerinden başka 

zoofag, nekrofag, saprofag beslenme özelliklerine veya yaşamlarının 

belirli dönemlerinde bu beslenme alışkanlıklarının birkaçına sahip olan 

türleri de vardır (Laibner, 2000).  

Bazı türlerin larvaları orman zararlıları üzerinde predatördür. 

Predatör türler çoğunlukla Curculionidae, Buprestidae, Cerambycidae, 

Cetoniidae ve Lucanidae gibi familyalara bağlı türlerin larvalarına 

saldırmaktadır. Ayrıca Agriotes cinsine bağlı türler dışında hemen bütün 
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türlerin dişilerinin yumurta bırakmadan önce hayvansal besin aldığı 

bilinmektedir. Yani Elateridae familyası türleri karışık bir beslenme 

özelliğine sahiptir (Lodos, 1998; Laibner, 2000). 

Pyrophorinae altfamilyasına bağlı Calais Catelnau ve Paracalais 

Neboiss cinslerine ait türlerin larvaları genellikle ağaç kabukları altında 

ve çürümüş odun dokularında; Agrypnus Eschscholtz ve Conoderus 

Eschscholtz cinslerine ait türlerin larvaları ise toprakta yaşamaktadır. 

Predatör olarak yaşayan türlere odun dokusunda ve kavlamış kabuklar 

altında, fitofag türlere ise toprakta rastlanmaktadır. Bu türlerin bitkinin 

kök ve yumru gibi toprak altı kısımlarıyla beslenerek ciddi sorunlara 

neden olan tarım zararlısı türler oldukları bilinmektedir (Lawrence et al., 

2000). 

Denticollinae altfamilyasına bağlı türlerin erginleri ağaçların ve 

otsu bitkilerin çiçekleri üzerinde bulunmaktadır. Örneğin Athous 

Eschscholtz cinsine ait türlerin genç tomurcuklarla, sürgün ve taze 

yaprak ve stamenlerle beslendikleri, buğdaygillerin çiçeklerine zarar 

verdikleri bilinmektedir. Ayrıca söz konusu altfamilyaya bağlı birçok 

türe, ormanlardaki yaprağını döken ağaçların kavlamış kabukları altında 

rastlanmaktadır. Bu altfamilyaya ait odun dokusunda beslenen fitofag 

türlerin dışında, bitkiler üzerindeki larva kolonilerine saldıran Ctenicera 

virens (Schrank) gibi karnivor ve ayrıca omurgasızların ölü vücutları 

üzerinde beslenen nekrofag türler de bulunmaktadır (Laibner, 2000).  

Denticollinae altfamilyasına bağlı bazı türlerin larvaları, bazı 

orman zararlıları üzerinde predatördür. Örneğin Athous subfuscus 

(Müller, 1764), Athous zebei Bach, 1854 ve Selatosomus aeneus 
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(Linnaeus, 1758), Örgülü yaprakarılarının [Cephalcia abietis 

(Hymenoptera: Pamphiliidae)] larvaları; Prosternon tesellatum 

(Linnaeus, 1758), Neodiprion setifer (Geoffroy, 1785) (Hymenoptera: 

Diprionidae) ve Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: 

Geometridae)’un pupaları üzerinde beslenmektedir. Bu predatör türlerin 

az besin tüketmeleri nedeniyle Örgülü yaprakarılarının kontrolleri 

üzerinde etkisinin önemsiz olduğu bilinmektedir (Laibner, 2000). A. 

subfuscus, S. aeneus ve Prosternon tesellatum Türkiye faunasında yer 

alan türler olup, bu türlerin etkinlikleri konusunda herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ayrıca Kuzey Amerika’ya özgü bir tür olan Limonius 

californicus Mannerheim, Hylemyia cilicrura Rondani (Diptera: 

Anthomyiidae)’nın önemli bir predatörü (Stone, 1954) olup, bu türün 

Türkiye’de var olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Cardiophorinae altfamilyasına bağlı türlerin larvalarına toprakta 

rastlanmaktadır. Elateriform larva tipi şeklinde karakterize olan ve 

silindiri andıran ilginç vücutları ve dişli mandibula’larıyla diğer 

altfamilya türlerinin larvalarına göre oldukça farklılık göstermektedir. 

Fitofag beslenme davranışı gösteren türlerin dışındaki bazı türlerin 

larvalarının predatör olarak yaşadıkları bilinmektedir (Lawrence et al., 

1995). 

Negastrinae altfamilyasına bağlı türlerin larvaları sıklıkla nehir 

kenarlarındaki bitkiler üzerinde ya da toprak üzerinde bulunan yaprak 

döküntülerinde yaşamaktadır. Bu türlerin beslenme özellikleri ayrıntılı 

bir şekilde ortaya konmadığından bu konuda yeterli bilgi 

bulunmamaktadır (Lawrence et al., 2000). 
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Elaterinae altfamilyasına bağlı türlerin erginleri çoğunlukla 

orman içi habitatları, orman kenarlarına yakın bitki örtüsünü ya da çayır 

ve akarsu kenarındaki bitkileri tercih etmektedir. Agriotes Eschscholtz, 

Ampedus Dejean, Adrastus Eschscholtz, Synaptus Eschscholtz 

cinslerine bağlı birçok türün larvalarının bitkilerin toprakaltı kısımlarında 

zarara yol açtıkları bilinmektedir. Erginlerine ise ovalardan dağ 

tepelerine kadar tüm habitatlarda rastlanmaktadır (Laibner, 2000).  

Elaterinae altfamilyasına bağlı Dalopius marginatus (L.)’un 

larvaları Cephalcia abietis Linnaeus’in larvaları üzerinde predatördür 

(Laibner, 2000). Ancak bu türün Türkiye’de var oluşuna ilişkin kayıt 

bulunmamakta olup, C. abietis üzerindeki etkinliği konusunda herhangi 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Melanotinae altfamilyası türlerinde ise erginler yaprak ve çiçekler 

üzerinde görülmekte ve nektar ile beslenmektedir. Ayrıca larvalarının 

çürümüş odun dokularında yaşadıkları, hatta birçoğunun toprak altında 

köklerle beslendikleri bilinmekte olup, buğdaygiller, yem bitkileri ve 

şekerkamışında zararlara neden oldukları kayıtlıdır (Lawrence et al., 

2000). 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Bu çalışma ile İzmir ve ilçelerinde bulunan Elateridae familyasına 

bağlı türlerin altı altfamilya içinde yer aldığı saptanmış olup, bu 

familyaya ilişkin altfamilyalar tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Elateridae familyasına bağlı altfamilyaların tanı anahtarı 

1.  Tarsus tırnaklarının kaidesinde 1-3 adet kıl var (Şekil 4.1 a); kılların 

bulunmadığı durumda vücut pullarla örtülü …………..Pyrophorinae 

- Tarsus tırnaklarının kaidesinde kıl yok; vücut pullarla örtülü değil ...2 

2. Vücut tüysüz…...……………………………………………….……3 

- Vücut tüylü……………………….………..…………………………4 

3.  Baş düz, ağız parçaları ileriye uzamış ya da yatık (Şekil 4.1 b, c) 

….………………………………………………...…….Denticollinae 

-    Baş uzunlamasına dışbükey, ağız parçaları aşağıya eğik (Şekil 4.1 d)  

………………………………………………………………………..5 

4.  Prosternum dikeni geniş ve ucu küt (Şekil 4.1 e); pronotum’da basal 

buruşukluklar var; scutellum kalp şeklinde (Şekil 4.1 f) 

………..…………………….……………………….Cardiophorinae 

-   Prosternum dikeni dar ve ucu sivri (Şekil 4.1 g); pronotum’da basal 

buruşukluklar yok; scutellum kalp şeklinde değil……....Negastriinae 

5. Mesepisternum orta coxa boşluğuna ulaşmaz (Şekil 4.1 h) 

…………………………………………………………..Melanotinae 

- Mesepisternum orta coxa boşluğuna ulaşır (Şekil 4.1 ı) 

……………………………………………...…..………….Elaterinae 
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 a          b                c                        d 

                                                       

                                    
                         e                           f                  g            

                                               
   h             ı 

 
Şekil 4.1. Elateridae familyasına bağlı altfamilyaların tanı karakterleri:  a) Tarsus 

tırnaklarındaki kıllar;  b-d) Baş ve ağız parçalarının durumu; e-g) Prosternum 

dikeni; f) Scutellum’un yapısı;  h,ı) Mesepisternum’un orta coxa boşluğuna 

göre durumu (Brooks, 1960; Laibner, 2000’den). 
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4.1. Altfamilya: Pyrophorinae Candéze, 1863 

Leng, Cat. Col. Amer, 1920, p. 167 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Pyrophorites Candéze, 1863; 

Pyrophoridae Fleutiaux, 1891; 

Pyrophorini Champion, 1895; 

Pyrophorina Hyslop, 1917. 

Pyrophorinae altfamilyasına bağlı türlerde orta coxa boşlukları 

mesosternum, metasternum, mesepimeron (Şekil 4.2 a) ve 

mesepisternum ile sınırlı (Şekil 4.2 b);  front’un kenarı gelişmiş; antenler 

testere dişli; bazı türlerde, tarsus tırnaklarının kaidesi 1-3 adet kıla sahip; 

kılların bulunmadığı durumlarda vücut pullarla örtülü; vücutları pullarla 

örtülü türlerde pronotum’un arka köşelerindeki carina’lar belirgin değil; 

tüylerle kaplı olanlarda carina’lar belirgin. 

                                              

 

Şekil 4.2.  a, b) Pyrophorinae altfamilyasına bağlı türlerde mesepisternum’un 

orta coxa boşluğuna göre durumu (Laibner, 2000’den). 

Pyrophorinae altfamilyası Neotropikal Bölgede en fazla türe 

sahip, önemli derecede polimorfik ve kozmopolit türleri içeren bir 

altfamilya olup, dünyada 77 cins içinde yaklaşık 1 370 türü 

Metasternum Metasternum 

Mesosternum 
Mesepimeron 

Mesepimeron 

Mesepisternum 

a b
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bulunmaktadır. Işık yayan türleri içine alan Pyrophorini tribus’una bağlı 

türler de bu altfamilya içinde yer almaktadır (Costa, 1975). 

Bu çalışma ile İzmir ve ilçelerinde bulunan Pyrophorinae 

altfamilyasına bağlı türlerin dört cins içinde yer aldığı saptanmış olup, bu 

altfamilyaya ilişkin cinsler tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Pyrophorinae altfamilyasına bağlı cinslerin tanı anahtarı 

1. Prosternum dikişleri açık ve derin oluklu (Şekil 4.3 a); vücut pullarla 

örtülü; pronotum’un arka köşelerindeki carina’lar belirgin değil; 

antenler üçüncü segmentten itibaren geniş testere dişli; pronotum’un 

yarısından uzun; elytra ince çizgili değil; femur plakalarının arka 

kenarı dışbükey (Şekil 4.3 c); paramer’ler düz ve pürüzsüz (Şekil 4.3 

e, f) ………………………………………….....................................2 

-  Prosternum dikişleri birbirine yakın, kısa ve yüzeysel olarak öne 

doğru oyuk (Şekil 4.3 b); vücut tüylü; pronotum’un arka 

köşelerindeki carina’lar belirgin; antenler dördüncü segmentten 

itibaren hafif testere dişli ve pronotum’un tamamından uzun; elytra 

ince çizgili; femur plakalarının arka kenarı kemerli (Şekil 4.3 d), 

paramer’ler kalın ve kısa dikenli (Şekil 4.3 g) ..................................3 

2. Front’un ön kısmı çökük; elytra gümüşi parlak noktacıklı;     

prosternum dikişi derin (Şekil 4.3 h); tarsus tırnaklarının kaidesi bir 

kıla sahip ….………..……………………..........….Lacon Castelnau 

-  Front’un ön kısmı çökük değil; elytra gümüşi parlak noktacıklı değil;    

prosternum dikişi yüzeysel; tarsus tırnaklarının kaidesi bir grup kıla 

sahip (Şekil 4.3 ı) …….....................…………….… Calais Castelnau 
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3. Dördüncü tarsus segmenti bir yaprakçığa sahip; pronotum ve elytra 

üzerindeki noktalar düzensiz; pronotum’daki carina’ların ön kenarı 

sivri …………………………….………………Drasterius Eschscholtz 

-  Dördüncü tarsus segmenti bir yaprakçığa sahip değil; pronotum ve elytra 

üzerindeki noktalar düzenli; pronotum’daki carina’ların ön kenarı 

küt……………...….………………………......… Aeoloderma Fleutiaux 

 

 

          

       a        

                            

     

         

Şekil 4.3. Pyrophorinae altfamilyasına bağlı cinsleri tanılamada kullanılan bazı 

karakterler: a, b, h) Prosternum dikişleri; c, d) Femur plakalarının arka 

kenarı; e, f, g) Paramer’lerin yapısı; ı) Tarsus tırnaklarının yapısı (Laibner, 

2000 ve Brooks, 1960’dan). 

 

 

d

c

e
b

f 
g

h ı



 38 

4.1.1. Cins: Lacon Castelnau, 1836 

Castelnau, 1836 in Silbermann. Rev. Ent., 4: 11. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Adelocera Germar, 1840. 

Tip türü: Elater fasciatus Linnaeus, 1758. 

Lacon cinsine bağlı türlerde vücut uzun, genellikle siyah renkte 

ve pullarla kaplı; front’un ön kısmı çökük ya da tamamen dışa doğru 

kıvrık; antenleri içine alan prosternum dikişinin oyuğu derin; anten 

segmentleri üçüncü anten segmentinden itibaren genişler, üçüncü anten 

segmenti ikinci segmentten, ikinci anten segmenti uzunluğundan geniş ve 

üçüncü anten segmentinin yarısı kadar (Şekil 4.4); prothorax’a ait 

sternopleural oluklar antenlerin uzunluğunun 3/4’ünden kısa, yay 

şeklinde; elytra’nın tüm yüzeyi gümüşi renkte parlak noktalı, üzerindeki 

çizgiler silik; tarsus segmentleri ve tırnakları basit, tırnaklar kaidede bir 

kıl taşır (Laibner, 2000). 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4. Lacon cinsine ait türlerde ikinci ve üçüncü anten segmentinin 

görünüşü (Laibner, 2000’den). 

III. 

II.
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Lacon cinsine ait Oriental ve Neotropikal Bölgelerden saptanmış 

140, Palearktik Bölgede ise yaklaşık 28 tür bulunmaktadır (Laibner, 

2000). 

Bu çalışmada Lacon cinsine bağlı bir tür saptanmıştır. 

4.1.1.1. Lacon punctatus (Herbst, 1779) (Şekil 4.6) 

Herbst, 1779. Beschaft. Berl. Ges., 316. 

Sinonimleri: (Preiss & Platia, 2003’ya göre) 

- punctata Herbst, 1779; 

- carbonaria Schrank- Baudi, 1781; 

- pulverulentus Panzer, 1795;  

- atomaria Candéze, 1857. 

Tip yöresi: Almanya (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Uzun vücutlu, mat ve siyah renkli, gümüşi renkte 

noktalara sahip vücut seyrek beyaz pullarla kaplı; scutellum kare 

şeklinde, yan kenarlarının ortası ve arka kenar dışbükey (Şekil 4.5 b); 

elytra’nın ucu sivri; pronotum’un uçları sivri, arka köşeleri geniş (Şekil 

4.5 a); prosternum’a ait sternopleural oluklar antenlerin uzunluğunun 

3/4’ünden kısa, yay şeklinde ve ön coxa’ya ulaşır; tarsus segmentleri ve 

tırnakları basit, tırnakların kaidesinde bir kıl var. 

Boy: (♀) (n= 10) 15.74 ± 1.31 (13.70 - 18.30) mm; 

(♂) (n= 10) 15.55 ± 1.55 (13.40 - 18.90) mm. 
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                               a                             b                                      

Şekil 4.5. Lacon punctatus’u tanılamada kullanılan bazı karakterler: a) Pronotum’un 

arka köşesi; b) Scutellum. 

 

Şekil 4.6. Lacon punctatus’un ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, 

Çek Cumhuriyeti, Kafkasya, Kıbrıs, Kırım, Slovakya, Suriye ve 

Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; Sahlberg, 1912-

1913; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Schimitschek, 1953; 

Leseigneur, 1972; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & 

Tarnawski, 1987; Laibner, 2000; Preiss & Platia, 2003; Dusanek & 

Mertlik, 2004). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Adana (Bolkar Dağları), Bilecik, 

Karaman ve Kocaeli (Sapanca) (Bodemeyer, 1900); Adana (Bolkar 

Dağları) ve Karaman (Sahlberg, 1912-1913); İstanbul [Bahçeköy 

(Belgrad Ormanları), Tarabya] (Schimitschek, 1953); İstanbul [Ümraniye 

(Alemdağ)], Konya (Sertavul Geçidi) ve Mersin (Çamlıyayla) (Guglielmi 

& Platia, 1985); Adana (Pozantı) (Dusanek & Mertlik, 2004)’da 

bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca Schenkling (1925-1927), Leseigneur 

(1972), Tarnawski (1984) ve Preiss & Platia (2003) bu türün Türkiye’de 

bulunduğunu lokalite belirtmeksizin bildirmektedir.  

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.1’de verilmiştir. 

Çizelge 4.1. Lacon punctatus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı  

İlçe 

Lokalite Toplandığı Tarih Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BERGAMA  Kozak 03.07.2003 Salix sp. 1 

BEYDAĞ Merkez 04.05.2004 Pinus sp. 1 

13.05.1962 - 1 
Merkez 

03.02.1972 Olea europaea 1 
BORNOVA 

 
Çiçekli 04.09.1999 - 1 
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Çizelge 4.1’in devamı  

Toplandığı  

İlçe 

Lokalite Toplandığı Tarih Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

21.10.1999 - 1 BORNOVA  

18.11.1999 - 2 

21.02.1972 Pyrus communis 1 
Merkez 

04.02.2003 Olea europaea 1 

Armutlu 27.04.2004 Prunus avium 1 

16.04.2003     Pinus sp. 7 

12.12.2003 Taş altı 2 Kurudere 

01.03.2004 Kabuk altı 8 

KEMALPAŞA 

 

 

Nif Dağı 25.05.2004 Kabuk altı 1 

ÖDEMİŞ Bozdağ 30.04.2003 Pinus sp. 1 

SEFERİHİSAR Merkez 30.03.2004 Taş altı 1 

TOPLAM  31 

 

Lacon punctatus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir. 

Habitat Özellikleri: Erginler ovalardan dağ eteklerine kadar 

değişen habitatlardaki ağaçların kütük ve gövdelerinin kavlamış 

kabukları altında, yarık ve çatlakları arasında bulunmaktadır. Ayrıca 

orman yangınları sonucu yanan ağaçların odun dokularında larvalarına 

sıklıkla rastlanmaktadır (Laibner, 2000).  

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Çanakçıoğlu 

(1983), bu türün yapraklı ve özellikle iğne yapraklı ağaçların kabukları 

altında ve köklerinde yaşadığını ve bu nedenle de ormancılıkta önem 

kazandığını bildirmektedir. Özellikle ölü meşe [Quercus conferta Kit. 
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(Fagales: Fagaceae), Q. cerris L.  (Fagales: Fagaceae)], kestane 

[Castanea sativa Mill. (Fagales: Fagaceae)] ve kayın [Fagus orientalis 

Lipsky (Fagales: Fagaceae)] ağaçları üzerinde veya bu ağaçların 

kavlamış kabukları altında, ayrıca Cezayir’de ölü Pinus halepensis 

Miller (Pinales: Pinaceae), P.  nigra mauretanica Maire & Peyerimh. 

(Pinales: Pinaceae) ve Cedrus libanotica atlantica Manetti (Pinales: 

Pinaceae)’nın kabukları altında bulundukları Peyerimhoff (1933)’a atfen 

Schimitschek (1953) tarafından bildirilmiştir. Bodemeyer (1900), Mersin 

(Bulgar-Maden) yakınlarında kumlu dere kenarlarındaki taş altlarında; 

Sahlberg (1912-1913) ise Alnus orientalis Linnaeus (Fagales: 

Betulaceae) üzerinde bulunduğunu belirtmektedir. 

Peyerimhoff (1933)’a atfen Schimitschek (1953), Lacon 

punctatus larvalarının Belgrad Ormanları’nda Buprestidae ve 

Cerambycidae familyalarına bağlı türlerin larvaları üzerinde beslendiğini 

bildirmektedir. Bu türün larvalarına Cezayir’de Pinus maritima Mill. 

(Pinales: Pinaceae)’da bulunan Chalcophora mariana Mill. (Coleoptera: 

Buprestidae) türü üzerinde rastlanmıştır (Lucas, 1853). 

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Olea 

europea, Pinus sp. (Pinales: Pinaceae), Prunus avium Linnaeus 

(Rosales: Rosaceae), Pyrus communis Linnaeus (Rosales: Rosaceae), 

Salix sp. (Malpighiales: Salicaceae) üzerinden, kabuk ve taş altından 

toplanmıştır. 
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4.1.2. Cins: Calais Castelnau, 1836 

Castelnau, 1836 in Silbermann. Rev. Ent., 4: 11. 

Pronotum ve elytra pullarla örtülü; pronotum üzerinde bir çift 

yuvarlak siyah leke var; front’un ön kısmı çökük değil, öne doğru eğimli; 

tarsus segmentleri basit, pretarsus’larının her biri kaidesinde bir grup sert 

kıl taşır (Brooks, 1960). 

Calais cinsi tür sayısı bakımından küçük bir cins olup, Palearktik 

Bölgede dört türe sahiptir.  

4.1.2.1. Calais parreyssi (Steven, 1830) (Şekil 4.7) 

Steven, 1830. Bull. Moscou, 2: 154. 

Tip yöresi: Kırım (Ukrayna) (Preiss & Platia, 2003). 

Türkçesi: İkinoktalı taklaböceği 

Tanımı: Pronotum’un yan kenarları dışbükey, arka kenar içe 

doğru yuvarlak girintili, arka yan köşeler kısa, belirgin carina’lı, ortada 

iki büyük, arka köşelerde birer küçük olmak üzere dört yuvarlak siyah 

lekeli olup, uzun, grimsi-beyaz ve küçük pullarla örtülü; elytron’ların 

önden yaklaşık 2/3’lik kısımlarının yan kenarları birbirlerine paralel, 

arkaya doğru daralarak ucu küt şekilde son bulur, üzeri önde geniş bir 

alanda uzun ve grimsi-beyaz pullarla örtülü, üzerindeki çizgiler belirgin; 

scutellum’un ucu küt.  

Boy: (♀) (n= 4) 31.62 ± 3.87 (27.90 - 36.50) mm; 

(♂) (n= 4) 27.62 ± 1.31 (25.80 - 28.80) mm. 



 45 

 

Şekil 4.7. Calais parreyssi’nin ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Güney Rusya, İran, Kıbrıs, Suriye, 

Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et 

al., 1906; Sahlberg, 1912-1913; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-

1927; Lodos, 1998; Preiss & Platia, 2003; Dusanek & Mertlik, 2004). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Türkiye’de bulunduğu 

Schenkling (1925-1927) ve Preiss & Platia (2003) tarafından herhangi bir 

lokalite belirtmeksizin bildirilmektedir. Sahlberg (1912-1913), Adana 

(Bolkar Dağları) ve Karaman’da; Çanakçıoğlu (1983), Antalya ve Bursa 

(Orhaneli-Karıncalı)’da; Lodos (1998) ise Türkiye’nin hemen her yerinde 

yayılış gösterdiğini belirtmektedir.  

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2. Calais parreyssi’ye ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

Merkez  20.06.1981 Yabancı ot 1 BALÇOVA 

Teleferik 02.05.1978 Pinus sp. 1 

BORNOVA Çiçekli 23.05.1999 - 1 

Çambel  22.06.2004 Besin tuzak 1 
KEMALPAŞA 

Kurudere 16.04.2003 Pinus sp. 1 

TOPLAM 5 

 

Calais parreyssi’nin İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Sahlberg (1912-

1913) tarafından Alnus orientalis; Çanakçıoğlu (1983) tarafından Pinus 

cinsine bağlı türlerden özellikle Pinus brutia gövdeleri üzerinde 

saptanmıştır. 

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Pinus sp., 

yabancı otlar üzerinden ve besin tuzaklardan toplanmıştır. 

4.1.3. Cins: Drasterius Eschscholtz, 1829 

Eschscholtz, 1829 in Thon, Ent. Arch., 2: 33. 

Tip türü: Elater bimaculatus Rossi, 1790. 

Pronotum farklı şekil ve büyüklüklerde noktalara sahip, 

üzerindeki carina’lar belirgin değil; propleuron’un arka ucu ince ve sivri 

çıkıntılı, orta ve arka pleuron, ön coxa boşluklarını çevreler; front’un 

kenarı dışbükey; ikinci anten segmenti, üçüncü segment ile dördüncü 
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segmentin toplam uzunluğundan kısa; scutellum oval, kaide kısmı 

dışbükey; elytra çizgileri birbirlerinden uzak; prosternum dikişleri düz, 

çift kat ve dışa doğru kıvrık; arka coxa plakası, bacakların kaidesinde 

daha geniş bir alana sahip, iç kenarı dar olan orta coxa plakasının serbest 

köşesi yuvarlak; tarsus segmentleri ve tırnakları basit, dördüncü tarsus 

segmenti dar bir loba sahip.  

 Bu çalışmada Drasterius cinsine bağlı bir tür saptanmıştır. 

4.1.3.1. Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790) (Şekil 4.9) 

Rossi, 1790. Fauna Etr., 1: 182.  

Sinonimleri: (Leseigneur, 1972’den) 

- breviusculus Desbrochers, 1869;  

- propinquus Desbrochers, 1870;  

- lateralis Reitter, 1890;  

- montandoni Buysson, 1890; 

- trimaculatus Ragusa, 1893;  

- trisignatus Chobaut, 1897. 

Tip yöresi: İtalya (Toskana) (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Vücut oval, bacaklar kırmızımsı sarı renkte; baş 

üzerindeki noktalar, pronotum diski üzerindeki noktalardan küçük; front 

dışbükey, öne doğru eğimli; ikinci anten segmenti üçüncüsünden dar, 

aynı uzunlukta (Şekil 4.8); pronotum siyah, köşeleri kırmızımsı, 

uzunluğu genişliğine eşit veya uzunluğu genişliğinden dar, kısa ve yoğun 

kıllarla kaplı olan alan üzerinde basit noktalar var; scutellum oval, ön 

kısmı dışbükey; elytra çizgileri üzerindeki noktalar, çizgiler arasındaki 
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noktalardan daha büyük, üzerindeki kırmızımsı kahverengi ve sarı 

noktalar simetrik şekiller oluşturmakta. 

Boy: (♀) (n= 10) 4.71 ± 0.44 (4.20 – 5.20) mm; 

(♂) (n= 10) 4.35 ± 0.46 (3.80 – 5.20) mm. 

 

Şekil 4.8. Drasterius bimaculatus’u tanılamada kullanılan anten karakteri 

(Laibner, 2000’den). 

 

  Şekil 4.9. Drasterius bimaculatus’un ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, 

Filistin, İran, Kafkasya, Kıbrıs, Macaristan, Mısır, Slovakya, Suriye, 

Tunus ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; 

Sahlberg, 1912-1913; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; 

Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; 

Laibner, 2000; Cate et al., 2002; Preiss & Platia, 2003; Dusanek & 

Mertlik, 2004). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Adana (Bolkar Dağı) ve Mersin 

(Tarsus) (Sahlberg, 1912-1913); Adapazarı, İstanbul ve İzmir (Bornova) 

(Gül-Zümreoğlu, 1972); Adana (Pozantı), Amasya, Artvin (Borçka), 

Aydın (Selçuk-Efes), Bitlis, Bolu, Bursa (İnegöl), Isparta, İzmir, 

Erzurum (Kopdağı Geçidi), Eskişehir (Sivrihisar), Gaziantep (Islahiye), 

Kastamonu, Mersin (Çamlıyayla), Muğla (Yatağan), Samsun (Bafra) ve 

Trabzon (Maçka) (Guglielmi & Platia, 1985)’da bulunduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca Heyden et al. (1906), Winkler (1924-1932), Schenkling (1925-

1927), Penev & Tarnawski (1987), Laibner (2000), Cate et al. (2002) ve 

Dusanek & Mertlik (2004) tarafından lokalite belirtmeksizin bu türün 

Türkiye’de bulunduğu bildirilmiştir. 

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.3’de verilmiştir. 

Çizelge 4.3. Drasterius bimaculatus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

05.09.1963 Işık tuzak 3 
BORNOVA Merkez 

06.06.1975 Populus sp. 1 
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Çizelge 4.3’ün devamı 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

21.02.1972 Pyrus communis 1 

17.05.2005 Sarı yapışkan tuzak 1 Merkez 

24.05.2005 Sarı yapışkan tuzak 1 
KEMALPAŞA 

 Armutlu 12.09.2003 Çukur tuzak 3 

KINIK Merkez 18.05.1973 Apiaceae 1 

KİRAZ Merkez 25.01.1972 Taş altı 1 

MENDERES Gümüldür  01.01.1972 Toprak 3 

Toprak 7 
ÖDEMİŞ Merkez 29.12.1971 

Taş altı 1 

Merkez  28.12.1971 Taş altı 1 
SEFERİHİSAR 

Sığacık 23.12.1971 Zea mays 2 

URLA Merkez  01.01.1972 Toprak 1 

TOPLAM 27 

 

Habitat Özellikleri: Erginlerin çakıl-kum üzerinde ve nehir 

kenarındaki döküntüler arasında bulunduğu ve ışığa yönelim gösterdiği 

belirtilmiştir (Laibner, 2000). 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Gül-Zümreoğlu 

(1972), bu türün Beta vulgaris L. (Caryophyllales: Chenopodiaceae) 

üzerinde bulunduğunu bildirmiştir. 

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Populus sp. 

(Malpighiales: Salicaceae), Pyrus communis, Zea mays Linnaeus 

(Poales: Poaceae), Apiaceae familyasına bağlı bitkiler üzerinden, 
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topraktan ve taş altından toplanmıştır. Ayrıca bu türün toplanmasında 

çukur, ışık ve sarı yapışkan tuzaklardan da yararlanılmıştır. 

4.1.4. Cins: Aeoloderma Fleutiaux, 1928 

Fleutiaux, 1928. Encycl. Ent. Col., 3: 135. 

Tip türü: Elater crucifer Rossi, 1790. 

Aeoloderma cinsine ait türlerde pronotum üzerindeki noktalar 

homojen, pronotum sivri uçlu, ön kenardaki carina belirgin değil; 

dördüncü tarsus segmenti katlı görünümde (Leseignuer, 1972). 

Bu çalışmada Aeoloderma cinsine bağlı bir tür saptanmıştır. 

4.1.4.1. Aeoloderma crucifer (Rossi, 1790) (Şekil 4.10) 

Rossi, 1790. Fauna Entr., 1: 183. 

Tip yöresi: İtalya (Toskana) (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Vücut sarımsı kahverenkte; front koyu kahverengi; 

pronotum ve elytra üzerindeki koyu kahverengi lekeler bilateral simetrik; 

pronotum’un üzerindeki noktalar homojen, ön kenardaki carina belirgin 

değil; elytra’daki çizgiler belirgin; anten ve bacaklar sarımsı kahverengi; 

tarsus segmentleri basit yapıda. 

Boy: (♀) (n= 10) 3.33 ± 0.14 (3.10 – 3.50) mm; 

(♂) (n= 10) 3.88 ± 0.20 (3.60 – 4.20) mm. 
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Şekil 4.10. Aeoloderma crucifer’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Güney Rusya, İran, İtalya, 

Kafkasya, Kıbrıs, Mısır, Romanya, Suriye, Tunus, Türkiye ve 

Yunanistan’da yayılış göstermektedir  (Leseigneur, 1972; Tarnawski, 

1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; Cate et al., 

2002; Preiss & Platia, 2003; Dusanek & Mertlik, 2004). 

Türkiye’deki Yayılışı: Burdur (Çeltikçibeli) ve Antalya (Avlan 

Gölü, Elmalı) (Guglielmi & Platia, 1985)’dan kayıtlı olan bu tür, 

Leseigneur (1972), Penev & Tarnawski (1987), Cate et al. (2002) ve 

Dusanek & Mertlik (2004) tarafından lokalite belirtilmeksizin 

Türkiye’den bildirilmiştir.  

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.4’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.4. Aeoloderma crucifer’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer veya 

Bitki 

Birey 

Sayısı 

ÖDEMİŞ Gereli  25.01.1972 Cydonia sp. 6 

SEFERİHİSAR Sığacık  23.12.1971 Zea mays 4 

TOPLAM 10 

 

Aeoloderma crucifer’in İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Cydonia sp. 

(Rosales: Rosaceae) ve Zea mays (Poales: Poaceae) üzerinden 

toplanmıştır. 
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4.2. Altfamilya: Denticollinae Stein & Weise, 1877 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Campylini Seidl, 1888; 

Campylidae Fleutiaux, 1891; 

Campylites Candéze, 1891; 

Lepturoidites Candéze, 1891; 

Denticollini Reitter, 1905; 

Denticollina Jacobson, 1905-16 (1913); 

Epturoidini Schwarz in Wytsman, 1906;  

Lepturoidina Hyslop, 1917; 

Campylinae Fleutiaux, 1919. 

Denticollinae altfamilyasına bağlı türlerde orta coxa boşlukları, 

mesosternum, metasternum ve lateral olarak mesepimeron ile sınırlı 

(Şekil 4.11 a, b); orta coxa boşlukları arasındaki alan, ön coxa boşlukları 

arasındaki alandan dar. 

 

 

 

               a                  b 

Şekil 4.11. a, b) Denticollinae altfamilyasına bağlı türlerde orta  coxa boşluğu 

ile mesepisternum’un birbirine göre durumu (Laibner, 2000’den). 

Baş prognathus (Şekil 4.12 a) tipte; ağız parçaları ileriye doğru 

uzamış ya da yatık; yaka öne doğru dışbükey; ağız parçalarını örter; 

front’un ön kenarı clypeus’tan ayrılır (Şekil 4.12 b); tarsus tırnaklarının 

Orta coxa boşluğu

Mesepisternum 
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kaidesi kıllara sahip değil; vücut tamamen ya da kısmen seyrek tüylerle 

kaplı (Laibner, 2000). 

 

          

     a            b 

Şekil 4.12. Denticollinae altfamilyasına bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı 

karakterler: a) Başın yapısı; b) Front’un yapısı (Laibner, 2000’den). 

Denticollinae altfamilyasının dünyada 9 tribus’a bağlı 230 cins 

içinde yaklaşık 2 000 türü bulunmaktadır. Palearktik Bölgedeki türleri 5 

tribus, Avrupa’da bulunan türleri ise 4 tribus içinde yer almaktadır 

(Laibner, 2000).  

Denticollinae altfamilyasının İzmir İlinde bulunan türleri Athous 

ve Hemicrepidius cinsleri içinde incelenmekte olup, bu altfamilyaya 

ilişkin cinsler tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Denticollinae altfamilyasına bağlı cinslerin tanı anahtarı 

1.  Antenler dördüncü segmentten itibaren geniş testere dişi şeklinde 

(Şekil 4.13 a)……….……..….………………….Athous Eschscholtz  

-   Antenler üçüncü segmentten itibaren ucu sivri testere dişi şeklinde 

(Şekil 4.13 b) ……...……..…………………. Hemicrepidius Germar  
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      a                 b 

Şekil 4.13. Denticollinae altfamilyasına bağlı cinsleri tanılamada kullanılan 

bazı karakterler: a) Athous cinsine bağlı türlerde anten yapısı; b) 

Hemicrepidius cinsine bağlı türlerde anten yapısı (Laibner, 

2000’den). 

4.2.1. Cins: Athous Eschscholtz, 1829 

Eschscholtz, 1829 in Thon, Ent. Arch., 2: 33. 

Athous cinsine ait türlerde baş, kalkık ön ucun arkasında bir 

sıkışma gösterir; antenler 11 segmentli; pronotum üzerindeki tüyler 

ileriye doğru uzar; prosternum dikişleri basit ve dar (Şekil 4.14); yakanın 

arka köşeleri çentiksiz; arka coxa dışa doğru daralır; tarsus tırnakları 

basit; aedeagus’un paramer’leri uca doğru diş şeklinde genişler (Laibner, 

2000). 

 

 

 

 
 

Şekil 4.14. Athous cinsine ait türlerde prosternum dikişlerinin yapısı (Laibner, 

2000’den). 
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Athous cinsi çok sayıda türe sahip bir cins olup, dünyada 

çoğunlukla Neotropikal ve Oriental Bölgelerde yayılış göstermektedir. 

Özellikle Palearktik ve Nearktik Bölgelerde olmak üzere 260’dan fazla 

türü bilinmektedir. Bu türlerin büyük bir kısmı Batı Palearktik Bölgede, 

birkaçı ise Orta ve Güney Amerika’da bulunmaktadır. Palearktik 

Bölgeden şimdiye kadar 10 altcins içinde yaklaşık 160 tür bildirilmiştir. 

Athous cinsi Nearktik Bölgede Becker (1974, 1979), Iber 

Yarımadası ve Balear Adaları’nda Sanchez Ruiz (1996), Doğu Adriyatik 

Bölgede Müller (1912) tarafından gözden geçirilmiştir. Reitter (1905) 

tarafından yapılan anahtar ise Avrupa ve Asya’da bulunan türleri 

kapsamaktadır. 

Erginler yabancı otlar, çalılar, ağaçların alçak dalları, otsu bitkiler 

ve özellikle Achillea sp. ve Apiaceae familyalarına bağlı bitkilerin 

çiçekleri üzerinde bulunur (Laibner, 2000). 

Bu cinse bağlı türlerin çoğunun ekonomik önemleri halen ortaya 

konmamıştır. Bazı türlerin larvalarının toprak içinde bulunup, bitkilerin 

köklerinde zarar yaptıkları bilinmektedir.  

Orta Avrupa, İskandinavya’nın Güney kesimleri ile Fransa’da 

bulunan Athous mutilatus Rosenhauer’un erginlerinin orman ve 

parklardaki ağaçların gövdelerindeki kabukların altında bulunduğu, 

buralarda Cerambycidae, Lucanidae, Cetoniidae, Elateridae vb. diğer 

familyalara bağlı türlerin larvalarına saldırdığı bilinmektedir. Husler 

(1940), erginlerine çok az rastlanmasını, bu türün larvalarında 

kannibalizm davranışı olduğuna bağlamaktadır. Türkiye’de de bulunan 

A. subfuscus larvaları bazı araştırıcılara göre soğuk veya serin yerlerde 
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toprak içinde yaşamakta ve rastladıkları genç bitkilerde oldukça zarar 

yapmaktadır. A. vittatus (Gmelin) larvaları ise toprak içinde yaşamakta 

olup, Poaceae familyasına bağlı bitki türleri başta olmak üzere bazı genç 

bitkilerin köklerinde zarar yapmaktaysa da populasyonu fazla olmadığı 

için bu zarar hiçbir zaman ekonomik düzeye ulaşmamaktadır. 

Azerbaycan’ın Dağıstan Bölgesiyle Güney Rusya’da bulunan Athous 

daghestanicus Reitter larvalarının buğday, mısır ve sorgum gibi Poaceae 

familyasına bağlı bitki türlerinde bazı yıllar % 50’yi aşan zarar yaptığı 

Blunck & Mülhmann (1954) tarafından bildirilmektedir. 

Athous cinsine bağlı türlerin çoğunun biyolojileri çok az 

bilinmekte veya hiç bilinmemektedir. Fitofag olan türlerden A. 

haemorrhoidalis, kültür bitkilerinde bazı yıllar önemli zararlara neden 

olmaktadır. 

Bu çalışmada, Athous cinsine bağlı iki tür saptanmış olup, bu 

türlere ilişkin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Athous cinsine bağlı türlerin tanı anahtarı  

1. İkinci ve üçüncü anten segmenti eşit uzunlukta; üçüncü segment 

dördüncüsünden kısa; maksilla palpus’unun son segmenti dar ve 

önceki segmentten 1.5-1.6 kat uzun; pronotum diski üzerindeki 

çukurcuklar 1-2 çukurcuk çapı aralıklı; pronotum’da orta carina 

yok ya da kaidede belirgin değil.....….... Athous vittatus (Gmelin) 

- Üçüncü anten segmenti ikinci segmentten uzun, dördüncüsünden 

kısa; maksilla palpus’unun son segmenti geniş, önceki 

segmentten 1.2-1.3 kat uzun; pronotum diski üzerindeki 

çukurcuklar 0.5-1.0 çukurcuk çapı aralıklı; pronotum’daki orta 
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carina pronotum’un ortasına ya da ön kenara ulaşır 

………………..…………….Athous haemorrhoidalis (Fabricius) 

4.2.1.1. Athous vittatus (Fabricius, 1792) (Şekil 4.15) 

Fabricius, 1792. Ent. Syst., 2: 224.  

Tanımı: Vücut ve antenler kahverengi; front ise koyu kahverengi; 

maksilla palpus’unun son segmenti dar, önceki segmentten 1.5-1.6 kat 

uzun; ikinci ve üçüncü anten segmentlerinin uzunlukları eşit, üçüncü 

anten segmenti dördüncü segmentten kısa; pronotum’un orta carina’sı 

yok ya da kaidede belli belirsiz carina benzeri bir yapı var, üzerindeki 

çukurcuklar yüzeysel, aralarındaki uzaklık 1-2 çukurcuk çapı kadar; 

elytron’ların ortasında boyuna açık kahverengi bant şeklinde çizgiler var; 

bacaklar sarımsı kahverengi; 

Boy: (♀) (n= 2) 8.90 ± 0.71 (7.20 – 9.60) mm. 

 

Şekil 4.15. Athous vittatus’un ergini (Dusanek & Mertlik, 2004). 
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Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Kafkasya, Slovakya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 

1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Gül-Zümreoğlu, 

1972; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 

1987; Laibner, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Kastamonu, Ordu (Gürgentepe 

Geçidi), Tokat ve Trabzon (Maçka)’da yayılış gösterdiği Guglielmi & 

Platia (1985) tarafından bildirilmiştir. Ayrıca Heyden et al. (1906), 

Winkler (1924-1932), Schenkling (1925-1927) ve Tarnawski (1984) 

lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.5’de verilmiştir. 

Çizelge 4.5. Athous vittatus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

ÇEŞME Merkez 01.05.2005 Pelargonium sp. 1 

ÖDEMİŞ Bozdağ-Büyükçavdar 19.06.2003 Juglans regia 1 

TOPLAM 2 

 

Athous vittatus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir.  

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Juglans regia 
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(Juglandales: Juglandaceae) ve Pelargonium sp. (Geraniales: 

Geraniaceae) üzerinden toplanmıştır. 

4.2.1.2. Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) (Şekil 4.16) 

Fabricius, 1801. Syst. El., 2: 235. 

Sinonimleri: (Platia, 1994’ya göre) 

- ruficaudis Gyllenhal, 1808. 

Tip yöresi: Avusturya (Preiss & Platia, 2003). 

Türkçe ismi: Kırmızıkarınlı cambazböcek 

Tanımı: Vücut dar ve uzun, parlakımsı siyah ve altı kırmızımsı 

kahverengi olması nedeniyle de bu türe Türkçe Kırmızıkarınlı 

cambazböcek ismi verilmiştir (Lodos, 1998). Vücudun üst kısmı kısa ve 

ince, üzerindeki tüyler yatık ve sarı ya da gümüşi gri; baş, ortası 

çukurcuklu ve sarı kıllarla kaplı, yandan görünüşü düz; birinci maksilla 

palpus’unun son segmenti bir öncekinden 1.2-1.3 kat uzun; antenler kısa, 

erkekte pronotum’un arka kenarını geçer, dişide arka kenara ulaşmaz, 

anten segmentleri ikinci ve üçüncü segmentten itibaren silindir şeklinde, 

üçüncü segment dördüncüsünden kısa, ikincisinden çok az uzun, 4.-10. 

segmentler uca doğru genişler, uzunca üçgenimsi şekil alır; pronotum 

dikdörtgen şeklinde, ön köşeleri çıkık ve küt, arka köşeleri kısa ve sivri, 

uzunluğu genişliğinden fazla, ortadaki carina belirgin, üzerindeki 

çöküntü V şeklinde; scutellum’un uzunluğu genişliğinden fazla, “U” 

şeklinde, ön kenarının ortası çukurcuklu, uzun sarı kıllarla kaplı; elytra 

koyu kahverengi; prosternum’un ortası çukurcuklarla kaplı, çukurcuklar 
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0.5-1 çukurcuk çapı aralığında, uzantısı elips şeklinde; yakanın ön kenarı 

dışbükey, ön kısmı sık, arka kısmı seyrek noktalarla kaplı; vücudun alt 

kısmı kırmızımsı kahverengi, abdomen segmentleri dışındaki kısımlar 

koyu kahverengi; metasternum ve abdomen seyrek ve yoğun sarı kıllarla 

kaplı; bacaklar koyu kahverengi, ikinci ve üçüncü tarsus segmentleri uçta 

genişler, dördüncü segment kısa ve üçüncü segment tarafından alt 

kısımdan örtülü. 

Boy: (♀) (n= 5) 11.30 ± 0.63 (10.30 – 12.40) mm; 

(♂) (n= 4) 10.67 ± 0.72 (10.00 – 11.40) mm. 

 

Şekil 4.16. Athous haemorrhoidalis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Güney 

Rusya, Kafkasya, Kıbrıs, Sibirya, Slovakya, Suriye ve Türkiye’de yayılış 

göstermektedir (Bodemeyer, 1900; Heyden et al., 1906; Sahlberg, 1912-
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1913; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Penev & Tarnawski, 1987; Lodos, 1998; Laibner, 2000; Preiss & Platia, 

2003; Dusanek & Mertlik, 2004). 

Türkiye’deki Yayılışı: Türkiye’nin büyük bir bölümünde 

bulunursa da nadiren rastlanan bir türdür. Yüksel (1970) bu türün 

Türkiye’de ilk kez kendisi tarafından bulunduğunu bildirmişse de, 

Bodemeyer (1900) çok öncelerden bu türün Türkiye’de bulunduğu 

yerleri açık olarak belirtmiş olup, Sahlberg (1912-1913) Denizli 

(Babadağ)’de; Kabalak & Sert (2005) Ankara (Akyurt, Çubuk, 

Kızılcahamam)’da bulunduğuna işaret etmiştir. Ayrıca Tarnawski (1984), 

Lodos (1998), Preiss & Platia (2003) ve Dusanek & Mertlik (2004) 

lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.6’da verilmiştir. 

Çizelge 4.6. Athous haemorrhoidalis’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

20.05.1970 Yabani buğdaygil 1 
ÖDEMİŞ Bozdağ 

18.05.2004 Prunus persica 1 

TOPLAM 2 

 

Athous haemorrhoidalis’in İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir  
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Habitat Özellikleri: Laibner (2000) bu türün Çek Cumhuriyeti 

ve Slovakya’da yaygın olarak dağlık bölgeler, park, bahçe ve çöplük 

alanlarda rastlandığını bildirmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Larvalarına 

bahçe ve tarlalara oranla, çayır ve meralarda daha çok rastlanır. Bu 

alanlardaki bitkilerin kökleriyle beslenerek zararlı olurlar. Özellikle 

Poaceae familyasına bağlı bitki türlerinin köklerinde zarar yapsa da, 

domateslerin toprak üstü kısımlarında ve daha çok toprak yüzüne yakın 

yerlerinde beslenir. Çileklerin köklerinde, patateslerin yumrularında zarar 

yaptıkları, ancak bu gibi bitkilerde zararlı Agriotes türleriyle birlikte 

bulunduğunda zarara ortak olduğu için önem kazandıkları bilinmektedir. 

Genel olarak larvaların yaptığı zarar bölgelere göre değişir. Türkiye’de 

şimdiye kadar ciddi zarara yol açtığına ilişkin herhangi bir kayıt 

bulunmamaktadır. Bulunduğu başka ülkelerde de ekonomik düzeyde 

zarar yaptığına ilişkin oldukça az kayıt vardır. D’Aguilar (1962), 

larvaların fitofag veya zoofag beslenme rejimine sahip olduğunu ve kışı 

pupa halinde geçirdiğini bildirmiştir. Larvalar gelişimlerini iki yılda 

tamamlamakta, yerine göre kışın 3-10 cm toprak derinliğine kadar 

inmektedir. Eski döl erginleri doğada nisan sonlarıyla haziran başlarında, 

yeni döl erginleri ise temmuz ortasıyla ağustos başlarında görülmektedir. 

Bunlar daha çok ağaç ve ağaçcıkların dallarında japon şemsiyesi ile veya 

bitkilerin köklerine yakın yerlerden elle toplanır. Geceleri ışığa çok 

gelirler. Genel olarak doğada erginlerine az rastlanır.                                    

A. haemorrhoidalis’in biyolojisi iyi bilinmemektedir (Lodos, 1998). 
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Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Prunus 

persica Linnaeus (Rosales: Rosaceae) ve Poaceae familyasına bağlı 

yabancı otlar üzerinden toplanmıştır. 

4.2.2. Cins: Hemicrepidius Germar, 1839 

Germar, 1839. Zeitschr. Ent., 1: 212. 

Hemicrepidius cinsine ait türlerde front’un ön kenarınının ortası 

çökük, orta kısımda dar, clypeus’la üst üste gelir; yaka’nın arka kenarı 

düz, arka köşesi dışbükey. 

Hemicrepidius cinsi Holoarktik Bölgede 34, çoğunluğu Asya ve 

Kafkasya’da olmak üzere Palearktik Bölgede 22 türe sahiptir. Avrupa’da 

4 türü bulunmaktadır. 

Bu çalışmada İzmir İlinde Hemicrepidius cinsine bağlı bir tür 

saptanmıştır. 

  4.2.2.1. Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784) (Şekil 4.18)  

Herbst, 1784 in Füessly. Arch. Insectengesch., 5: 114. 

Tip yöresi: Avrupa (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Prosternum uzantısının aşağıda kalan kenarı prosternum 

seviyesinde, vücudun ortasının yakınında kıvrılır (Şekil 4.17); 

erkeklerde antenler, pronotum’un arka köşesinin ucunu bir anten 

segmenti kadar geçer; dişide ise pronotum’a ulaşmaz. 

Boy: (♀) (n= 2) 11.15 ± 0.07 (11.10 – 11.20) mm; 

(♂) (n= 4) 13.10 ± 0.29 (12.70 – 13.40) mm. 
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Şekil 4.17. Hemicrepidius  hirtus’a ait prosternum uzantısının yapısı (Laibner, 

2000’den). 

 

Şekil 4.18. Hemicrepidius  hirtus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İran, 

Kafkasya, Kıbrıs, Rusya, Sibirya, Slovakya ve Türkiye’de yayılış 

göstermektedir (Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 

1925-1927; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Laibner, 2000; 

Cate et al., 2002; Preiss & Platia, 2003; Dusanek & Mertlik, 2004). 
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Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Türkiye’de bulunduğu 

Schenkling (1925-1927), Tarnawski (1984), Preiss & Platia (2003) ve 

Dusanek & Mertlik (2004) tarafından herhangi bir lokalite belirtmeksizin 

bildirilmektedir. Guglielmi & Platia (1985) ise bu türün Manisa 

(Bozdağ)’da bulunduğunu belirtmektedir. 

Bu çalışmada Ödemiş (Bozdağ-Büyükçavdar)’den 19.06.2003 

tarihinde Urtica sp. (Urticales: Urticaceae) üzerinden toplanan iki örnek 

incelenmiştir. 

Hemicrepidius hirtus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir. 

Habitat Özellikleri: Bu türe orman-step bölgelerinde, düz 

arazilerde ve yüksek habitatlarda yaprağını dökmeyen karışık ağaçların 

bulunduğu ormanlarda rastlanmaktadır. Erginleri aktif dönemleri 

boyunca park ve bahçelerde bulunan çayır ve çalılıklarda, ormanlardaki 

Apiaceae familyasına ait bitki türlerinin çiçekleri üzerinde görülmektedir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Çamlarda 

beslenen bir tür olduğu Laibner (2000) tarafından bildirilmiştir.  
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4.3. Altfamilya: Cardiophorinae Candéze, 1859 

Leng, Cat. Col. Amer, 1910, p. 175 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Cardiophorites Candéze, 1860; 

Cardophorini Champion, 1895; 

 Ethesopinae Fleutiaux, 1919. 

Cardiophorinae altfamilyasına bağlı türlerde orta coxa’ya ait 

boşluklar mesosternum ve metasternum’a bitişik; baş dışbükey; ağız 

parçaları öne doğru eğimli; front dışbükey bir kenara sahip; prosternum 

dikişi öne doğru kapalı, dar bir çizgiyle sınırlanmış; tarsus tırnakları 

kılsız; prosternum içbükey; yan kenarlarındaki dikişler dışa dönük 

(Leseigneur, 1972; Laibner, 2000); scutellum kalp şeklinde (Şekil 4.19 

a); prosternum dikeni enli, kısa, yüksek ve ucu kesik (Şekil 4.19 b); 

pronotum’un yan kenarları aşağıya kıvrılır (Şekil 4.19 c). 

   

 

Şekil 4.19. Cardiophorus ve Dicronychus cinslerine bağlı türleri tanılamada 

kullanılan bazı karakterler: a) Scutellum’un yapısı; b) Prosternum 

dikeninin yandan görünüşü; c) Pronotum’un yandan görünüşü (Laibner, 

2000). 

a b c
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Cardiophorinae altfamilyasının İzmir İlinde bulunan türleri 

Cardiophorus ve Dicronychus cinsleri içinde incelenmekte olup, bu 

altfamilyaya ilişkin cinsler tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Cardiophorinae altfamilyasına bağlı cinslerin  tanı anahtarı 

1-Tarsus tırnakları çentiksiz (Şekil 4.20 a) Cardiophorus Eschscholtz 

- Tarsus tırnakları çentikli (Şekil 4.20 b) …..…....Dicronychus Brullé 

 

           

 

Şekil 4.20. Cardiophorinae altfamilyasına bağlı cinslerde tarsus 

tırnaklarının yapısı (Laibner, 2000’den). 

4.3.1. Cins: Cardiophorus Eschscholtz, 1829 

Eschscholtz, 1829 in Thon, Ent. Arch., 2: 34. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Caloderus Stephens, 1830; 

Aplotarsus Stephens, 1830; 

Dalopius Faldermann, 1835. 

Tip türü: Elater graminaeus Scopoli, 1763. 

Pronotum’un kaidesindeki uzantıların ucu kalın veya çökük, 

üzerindeki carina’lar küçük, bazen hiç görülmez (Leseigneur, 1972); 

antenler 11 segmentli ve testere dişli, erkekte elytra’nın ortasına ulaşmaz; 

tarsus tırnakları basit, tabanı dişsiz. 

a b
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Cardiophorus cinsine bağlı Palearktik Bölgede yaklaşık 210, 

Avrupa’da 57 tür bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Cardiophorus cinsine bağlı 10 tür saptanmış olup, 

bu türlere ilişkin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Cardiophorus cinsine bağlı türlerin tanı anahtarı 

1-  Pronotum kırmızı veya siyah alanlı kırmızı renkte……………..…….2 

-    Pronotum siyah, vücut düz, üzerindeki kısa tüyler taban renklenmesini 

gizler …....…………..…………….…………………………….…....6 

2- Pronotum kırmızı; elytra kahverengimsi, siyah ve beyaz enine bantlı  

………………………..….………..Cardiophorus syriacus (Linnaeus) 

-  Kırmızı pronotum siyah alanlara sahip ………………….…………….3 

3- Pronotum’un üzerindeki siyah alan geometrik şekilli değil, üzerindeki 

noktalar çapraz bir bant şeklinde (Şekil 4.21 a); bacaklar siyahımsı 

kahverengi, tarsus’lar soluk kahverengi; paramer’in ucu dişli (Şekil 

4.21 c); bursa copulatrix’in yan sclerit’i Şekil 4.21 f, orta sclerit’i 

Şekil 4.21 e’de görüldüğü gibi .….Cardiophorus ruficollis (Linnaeus) 

- Pronotum’un üzerindeki siyah alan geometrik şekilde; pronotum’un 

1/2-1/3’lik kısmını kaplar……….……………………………..……...4 

4- Pronotum’un üzerindeki siyah alan pronotum’un 2/3’lik kısmını 

kaplar, aşağı doğru daralır.Cardiophorus cyanipennis Muls. & Wach 

-   Pronotum’un üzerindeki siyah alan, pronotum’un yarısını kaplar, ön 

kenara ulaşarak köşeli bir alan oluşturur……….…….……..………..5 
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5-  Pronotum’un üzerindeki köşeli siyah alan iğ şeklinde (Şekil 4.21 b);                                        

bursa copulatrix’in yan sclerit’i Şekil 4.21 g; orta sclerit’i Şekil 4.21 

j’de görüldüğü gibi………..…..…. Cardiophorus discicollis (Herbst)   

-  Pronotum üzerindeki köşeli siyah alan eşkenar dörtgen şeklinde 

……………..…………...…………. Cardiophorus sacratus Erichson 

6-   Bacaklar siyah….…….………………………………………..…….7 

-  Bacaklar kırmızı ya da pas renginde, tarsus segmentleri koyu; 

prosternum yaka’dan daha seyrek noktalı; elytra’nın yan kenarları 

orta uzunluğa kadar paralel; elytra’daki tüyler koyu, dikiş boyunca 

uzanan bant soluk; kıllar yana eğik; aedeagus’un uç kısmı Şekil 4.21 

d; yan sclerit Şekil 4.21 h’de görüldüğü gibi; bursa copulatrix’te orta 

sclerit yok …………….....….….. Cardiophorus vestigialis Erichson 

7.   Elytra’nın yan kenarları orta uzunluğa kadar paralel, ucu yuvarlak ...8 

-    Elytra’nın yan kenarları orta uzunluğa kadar paralel değil, ucu sivri ..9 

8. Elytra üzerindeki çizgiler kaidede daha kalın, uca doğru incelir 

.……………..………………. Cardiophorus antennalis Desbrochers 

- Elytra üzerindeki çizgiler kaideden uca kadar eşit derinlikte 

…………………….....………. Cardiophorus nigratissimus Buysson 

9. Pronotum’un üzerindeki dışbükey yapı, pronotum diskinin kaidesinde 

oluk şeklinde ize sahip………..….... Cardiophorus ruficruris (Brullé) 

-  Pronotum’un üzerindeki dışbükey yapı, pronotum diskinin kaidesinde 

oluk şeklinde ize sahip değil..Cardiophorus rotundicollis Frivaldszky 
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     a      b                  c      d  e            

                   

    f             g            h           ı        j          

   

    k                  l                                  m  

Şekil 4.21. Cardiophorus cinsine bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı karakterler: a, 

b) Pronotum’un yapısı; c-e) Paramer’in yapısı; f-ı) Bursa copulatrix’in 

yapısı; j) Bursa copulatrix’in orta sclerit’i; k) Paramer’in ucu; l) Front’un ön 

kenarı; m) Femur plakalarının yapısı (Laibner, 2000’den). 

 

4.3.1.1. Cardiophorus syriacus (Linnaeus, 1758) (Şekil 4.23) 

Linnaeus, 1758. Syst. Nat., 10: 404. 

Tanımı: Pronotum kırmızı (Şekil 4.22); elytra kahverengimsi 

siyah ve beyazımsı enine bantlı, üzerindeki kahverengi enine bantlar, 

beyaz bantlardan geniş, bantların üzerindeki tüyler elytra’nın ucu 
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yönünde yatık; front ve antenler kızılımsı kahverengi; bacaklar 

kahverengi, pretarsus’lara doğru rengi açılır. 

Boy: (♀) (n= 2) 8.70 ± 0.56 (8.30 – 9.10) mm. 

 

Şekil 4.22. Cardiophorus syriacus’un pronotum’u. 

 

Şekil 4.23. Cardiophorus syriacus’un ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, İran, Kafkasya, Suriye ve 

Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-

1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 

1985; Penev & Tarnawski, 1987). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Mersin (Çamlıyayla)’de 

bulunduğu bildirilmiştir (Guglielmi & Platia, 1985). Ayrıca, Schenkling 

(1925-1927) ve Tarnawski (1984) lokalite belirtmeksizin bu türün 

Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.7’de verilmiştir. 

Çizelge 4.7. Cardiophorus syriacus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

 İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BALÇOVA Trazlı 18.04.2005 Taş altı 1 

BORNOVA Merkez  09.04.2005 Çalı 1 

TOPLAM 2 

 

Cardiophorus syriacus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler çalılardan ve taş 

altından toplanmıştır. 
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4.3.1.2. Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) (Şekil 4.24) 

Linnaeus, 1758. Syst. Nat., 10: 405. 

Tanımı: Vücudun pronotum ve yaka dışındaki kısımları siyah, 

üzerindeki tüyler kahverengimsi siyah, alt kısımdaki tüyler grimsi 

renkte; pronotum kırmızı, ön kısmındaki siyah alan 1/2 -1/3’lik kısmını 

örter, tabana doğru köşe oluşturan ve noktalar taşıyan çapraz bir bant 

oluşturur; bacaklar siyahımsı kahverengi, bağlantı noktaları pasımsı 

kahverengi, tarsus’lar soluk renkli. 

Boy: (♂) (n= 1) 6.70 mm. 

 

Şekil 4.24. Cardiophorus ruficollis’in ergini (Dusanek & Mertlik, 2004). 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sibirya ve 

Slovakya’da yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-

1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; Penev & Tarnawski, 

1987; Laibner, 2000). 
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Türkiye’deki Yayılışı: Cardiophorus ruficollis’in Türkiye’de 

yayılışı konusunda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu tür Türkiye 

faunası için ilk kayıt niteliğindedir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada Cardiophorus ruficollis’e ait Ödemiş (Bozdağ)’ten 

30.04.2003 tarihinde Pinus sp. üzerinden toplanmış bir örnek 

incelenmiştir. 

4.3.1.3. Cardiophorus cyanipennis Mulsant & Wachanru, 1852     

(Şekil 4.26) 

Mulsant & Wachanru, 1852. Mem. Acad. Lyon, 2: 2. 

Tanımı:  Pronotum kırmızı, 2/3’lik kısmını kaplayan ve geriye 

doğru daralan siyah bir alana sahip (Şekil 4.25); elytra siyah; anten ve 

bacaklar açık kahverengi veya toprak renginde. 

Boy: (♀) (n= 4) 6.57 ± 0.26 (6.20 – 6.80) mm; 

(♂) (n= 2) 6.95 ± 0.35 (6.70 – 7.20) mm. 

 

Şekil 4.25. Cardiophorus cyanipennis’in pronotum’u. 
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Şekil 4.26. Cardiophorus cyanipennis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Kıbrıs ve Türkiye’de yayılış göstermektedir 

(Sahlberg, 1912-1913; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; 

Guglielmi & Platia, 1985; Platia & Gudenzi, 2000; Preiss & Platia, 

2003).  

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Sahlberg (1912-1913) tarafından 

Karaman ve Tarsus; Schenkling (1925-1927) tarafından İzmir ve Tarsus; 

Guglielmi & Platia (1985) tarafından Adana; Platia & Gudenzi (2000) 

tarafından Adana, Çanakkale (Gökçeada), Eskişehir, Hatay (İskenderun, 

Samandağı), Kahramanmaraş ve Mersin (Anamur); Kabalak & Sert 

(2005) tarafından Ankara (Yenimahalle)’da bulunduğu bildirilmektedir. 

Ayrıca Winkler (1924-1932), lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de 

bulunduğunu belirtmektedir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.8’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.8. Cardiophorus cyanipennis’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BORNOVA Merkez 20.04.1977 - 1 

ÇEŞME Merkez  12.05.1984 Yabancı ot 1 

NARLIDERE Merkez  11.02.1972 Olea europea 1 

KEMALPAŞA Ören  08.01.1999 Sarı yapışkan tuzak 1 

24.01.1972 Platanus sp. 1 
Merkez 

24.04.1973 Yabancı ot 2 ÖDEMİŞ 

Bozdağ   24.05.1978 Pinus sp. 1 

TOPLAM 8 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Olea europea, 

Pinus sp., Platanus sp. (Proteales: Platanaceae) ve yabancı otlar 

üzerinden toplanmıştır. Ayrıca bir örnek sarı yapışkan tuzaklar üzerinden 

toplanmıştır. 

4.3.1.4. Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806) (Şekil 4.28) 

Herbst, 1806. Natursyst. Ins. Kaf., 10: 2. 

Sinonimleri: (Platia, 1994’ya göre) 

- volgensis Fischer, 1823;  

- nigricollis Erichson, 1994.  

Tanımı: Pronotum kırmızı, üzerindeki köşeli siyah alan iğ 

şeklinde (Şekil 4.27); elytra, anten ve bacaklar siyahımsı kahverengi; 

elytra çizgileri üzerindeki kıllar yana doğru eğik, birleşerek soluk bant 
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oluşturur; dişide pronotum ve yakanın kırmızı kısımları dışındaki vücut 

siyah; elytra bronz tüylü; abdomen’in ilk segmenti pasımsı kahverengi, 

üzerindeki  tüyler gri veya grimsi kahverengi. 

Boy: (♀) (n= 10) 7.01 ± 0.39 (6.60 – 7.60) mm; 

(♂) (n= 10) 6.91 ± 0.33 (6.40 – 7.50) mm. 

 

Şekil 4.27. Cardiophorus discicollis’in pronotum’u. 

              

Şekil 4.28. Cardiophorus discicollis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

İsviçre, Kafkasya, Rodos, Rusya, Sibirya, Slovakya, Suriye, Türkistan, 

Türkiye ve Yunanistan’da yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; 
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Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; Platia, 1994; 

Laibner, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Platia & Gudenzi (2000) 

tarafından Antalya (Akseki), Çankırı (Ilgaz) ve İzmir (Selçuk); Kabalak 

& Sert (2005) tarafından Ankara (Topraksu, Nallıhan)’da bulunduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca Tarnawski (1984) ve Guglielmi & Platia (1985) 

lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.9’da verilmiştir. 

Çizelge 4.9. Cardiophorus discicollis’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer veya Bitki Birey 

Sayısı 

BALÇOVA Merkez  11.07.1971 Amygdalus communis  5 

Merkez 24.04.1973 Crataegus sp. 1 
BAYINDIR 

Söğütören 28.05.2003 Pyrus elaeagnifolia 1 

BERGAMA Merkez 14.05.1971 Yabancı ot 1 

BORNOVA Merkez  05.1962 - 1 

KEMALPAŞA Merkez  08.05.1969 Yabancı ot 1 

KİRAZ Merkez  04.04.2004 Onopordum sp. 3 

MENDERES Gümüldür  09.04.1973 Yabancı ot  1 

Merkez  24.04.1973 Rubus sp. 2 

Mespilus germanica 2 ÖDEMİŞ 
Bozdağ  18.05.2004 

Prunus persica 4 

TOPLAM 22 
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Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Amygdalus 

communis Linnaeus (Rosales: Rosaceae), Crataegus sp. (Rosales: 

Rosaceae), Mespilus germanica (Rosales: Rosaceae), Onopordum sp. 

(Asterales: Asteraceae), Prunus persica, Pyrus elaeagnifolia Palas 

(Rosales: Rosaceae), Rubus sp. (Rosales: Rosaceae) ve yabancı otlar 

üzerinden toplanmıştır. 

4.3.1.5. Cardiophorus sacratus Erichson, 1840 (Şekil 4.30) 

Erichson, 1840. Zeitschr. Ent., 2: 284.  

Sinonimleri: (Preiss & Platia, 2003’ya göre) 

- aeratus Erichson, 1840; 

- nigricornis Baudi, 1859. 

Tip yöresi: Mezopotamya (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Pronotum kırmızı, ortasındaki siyah eşkenar dörtgen 

şeklindeki alan yarısını kaplar, ön kenara incelerek ulaşır (Şekil 4.29); 

front, elytra, anten ve bacaklar siyahımsı kahverengi.  

Boy: (♀) (n= 4) 6.07 ± 0.47 (5.40 – 6.50) mm; 

(♂) (n= 7) 5.28 ± 0.18 (5.20 – 5.40) mm. 
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Şekil 4.29. Cardiophorus sacratus’un pronotum’u. 

             

Şekil 4.30. Cardiophorus sacratus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Ermenistan, Filistin, İran, Kafkasya, Kıbrıs, 

Suriye ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Sahlberg, 1912-1913; 

Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Guglielmi & Platia, 1985; 

Mardzyanhan, 1987; Platia & Gudenzi, 2000; Preiss & Platia, 2003). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu tür Batı Anadolu, İzmir ve Karaman 

(Sahlberg, 1912-1913); Adana, İzmir [Selçuk (Efes)] ve Nevşehir 

(Guglielmi & Platia, 1985); Adana, Gaziantep, Hatay (İskenderun, 

Yayladağı), İzmir, Mersin (Silifke) ve Nevşehir (Platia & Gudenzi, 

2000); Ankara (Ayaş) (Kabalak & Sert, 2005)’da yayılış göstermektedir. 
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Ayrıca Preiss & Platia (2003) lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de 

bulunduğunu bildirmektedir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada Cardiophorus sacratus’a ait LEMT’de bulunan ve 

Ödemiş’ten 14.05.1970 tarihinde yabancı ot üzerinden toplanmış iki 

örnek incelenmiştir. 

4.3.1.6. Cardiophorus antennalis Germar, 1843 (Şekil 4.32) 

Germar, 1843. Zeitschr. Ent., 4: 98. 

Tanımı: Pronotum (Şekil 4.31), front, elytra, anten ve bacaklar 

siyah; pronotum’un ön kısmı dışbükey, üzerindeki noktalar yaka üzerinde 

bulunan noktalardan seyrek; elytra uca doğru sivrilir, üzerindeki çizgiler 

kaidede kalın ve uca doğru incelir; yan kenarları ortada paralel, uçta 

yuvarlak. 

Boy: (♀) (n= 10) 6.46 ± 0.33 (5.90 – 6.90) mm; 

(♂) (n= 10) 6.21 ± 0.25 (4.90 – 6.10) mm. 

 

Şekil 4.31. Cardiophorus antennalis’in pronotum’u. 
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Şekil 4.32. Cardiophorus antennalis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Filistin, Türkiye ve Ürdün’de yayılış 

göstermektedir (Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Guglielmi 

& Platia, 1985). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Çorum’da bulunduğu Guglielmi 

& Platia (1985) tarafından bildirilmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, LEMT’de bulunan ve Ödemiş’ten 25.04.1973 tarihinde Crataegus 

sp. üzerinden toplanmış iki örnek incelenmiştir. 

Cardiophorus antennalis’in İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla 

ilk kez belirlenmiştir. 
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4.3.1.7. Cardiophorus nigratissimus Buysson, 1891 (Şekil 4.34) 

Buysson, 1891. Exchange, 7: 134. 

Tip yöresi: Türkiye (Platia & Gudenzi, 2002). 

Tanımı: Front, elytra ve bacaklar siyah renkte; pronotum parlak 

siyah renkte, dışbükey (Şekil 4.33), üzeri çukurcuksuz; elytra üzerindeki 

çizgiler kaideden uca kadar eşit derinlikte, yan kenarları ortaya kadar 

paralel, uçta yuvarlak son bulur; antenler uzun, pronotum’un arka 

köşelerini dört anten segmenti kadar geçer. 

Boy: (♀) (n= 10) 5.39 ± 0.64 (4.40 – 6.20) mm; 

(♂) (n= 10) 5.40 ± 0.40 (4.80 – 6.20) mm. 

 

Şekil 4.33. Cardiophorus nigratissimus’un pronotum’u. 
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Şekil 4.34. Cardiophorus nigratissimus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Azerbaycan, Filistin, İran, Suriye, Türkiye 

ve Türkmenistan’da yayılış göstermektedir (Sahlberg, 1912-1913; 

Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Guglielmi & Platia, 1985; 

Platia & Gudenzi, 1999; Cate et al., 2002; Platia & Gudenzi, 2002). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Denizli (Babadağ, Sarayköy), 

İzmir (Menemen, Menderes)’de yayılış gösterdiği Sahlberg (1912-1913); 

Amasya, Ankara (Elmadağ, Kalecik), Antakya (Güvenç), Çorum 

(Boğazkale), Eskişehir (Sivrihisar), Gümüşhane (Bayburt), İzmir (Efes) 

ve Mersin (Çamalan, Mut, Tarsus)’de yayılış gösterdiği Guglielmi & 

Platia (1985); Adana (Seyhan), Erzincan (Gölbaşı), Erzurum 

(Gavurdağı), Hakkari (Şemdinli), Hatay (Kırıkhan), Kahramanmaraş 

(Narlı), Mersin (Çamalan, Gülek, Tarsus), Nevşehir (Namrun), 

Osmaniye, Siirt, Sivas (Suşehri) ve Şanlıurfa’da yayılış gösterdiği Platia 

& Gudenzi (2002); Ankara (Nallıhan)’da yayılış gösterdiği Kabalak & 
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Sert (2005) tarafından bildirilmiştir. Ayrıca Platia & Gudenzi (1999) 

lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada İzmir İlinde bulunduğu bilinen bu türe ilişkin 

herhangi bir örneğe rastlanamamıştır. 

Bu türün tanınmasına ilişkin tanı karakterleri ve boy ölçümleri 

için İzmir dışından toplanmış ve LEMT’de korunmakta olan örneklerden 

yararlanılmıştır.  

4.3.1.8.  Cardiophorus ruficruris (Brullé, 1832) (Şekil 4.36) 

Brullé, 1832. Exped. Moree Ent., 3:140. 

Sinonimleri: (Platia & Gudenzi, 2002’ye göre) 

- tibialis Erichson, 1840; 

- tenellus Reiche-Baudi, 1871. 

Tip yöresi: Yunanistan (Platia & Gudenzi, 2002). 

Tanımı: Pronotum (Şekil 4.35), front, elytra, anten ve bacaklar 

siyah; pronotum’un ön kısmı dışbükey; scutellum, ön kenarından orta 

kısma kadar uzanan derin bir iz taşır.  

Boy: (♀) (n= 10) 4.49 ± 0.35 (4.00 – 5.20) mm; 

(♂) (n= 10) 6.68 ± 0.24 (6.40 – 7.10) mm. 
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Şekil 4.35. Cardiophorus ruficruris’in pronotum’u. 

              

Şekil 4.36. Cardiophorus ruficruris’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’da yayılış 

göstermektedir (Platia & Gudenzi, 2002). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Ankara (Nallıhan), Aydın 

(Aydın Dağları), Denizli (Merkez, Pamukkale) ve İzmir (Bozdağ, 

Ödemiş, Selçuk, Torbalı)’de yayılış gösterdiği Platia & Gudenzi (2002) 

tarafından bildirilmiştir. 
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Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.10’da verilmiştir. 

Çizelge 4.10. Cardiophorus ruficruris’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı  

İlçe 

Lokalite Toplandığı Tarih Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BAYINDIR Merkez  14.04.1967 Yabancı ot 2 

ÖDEMİŞ Merkez  24.04.1973 Rubus sp. 7 

TOPLAM 9 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Rubus sp. ve 

yabancı otlar üzerinden toplanmıştır. 

4.3.1.9.  Cardiophorus rotundicollis Frivaldszky, 1845 (Şekil 4. 38) 

Frivaldszky, 1845. A’Kiral Mag., 181. 

Sinonimleri: (Platia & Gudenzi, 2002’ye göre) 

- turgescens Buysson, 1891.  

Tip yöresi: Yunanistan, Kırım, Türkiye (Platia & Gudenzi, 

2002). 

Tanımı: Pronotum (Şekil 4.37), front, elytra, antenler ve bacaklar 

siyah renkte; pronotum ve elytra dışbükey; elytra’nın yan kenarları 

kaideden 2/3’lik kısma kadar paralel ve uca doğru incelir.  

Boy: (♀) (n= 6) 6.35 ± 0.68 (5.50 – 7.40) mm. 
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Şekil 4.37. Cardiophorus rotundicollis’in pronotum’u. 

    

 Şekil 4.38. Cardiophorus rotundicollis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Kırım, Macaristan, Yunanistan ve 

Türkiye’de yayılış göstermektedir (Schenkling, 1925-1927; Platia & 

Gudenzi, 2002). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Aydın (Aydın Dağları), Bursa 

(Karacabey), İzmir (Efes, Gümüldür, Seferihisar, Selçuk), Muğla 
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(Bodrum, Milas) ve Zonguldak (Sultançayır)’da yayılış gösterdiği Platia 

& Gudenzi (2002) tarafından bildirilmiştir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.11’de verilmiştir. 

Çizelge 4.11. Cardiophorus rotundicollis’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı  

İlçe 

Lokalite Toplandığı Tarih Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BAYINDIR Merkez  14.04.1967 Yabancı ot 1 

Merkez  09.04.1973 - 1 GÜMÜLDÜR 

Cumaovası 09.04.1973 Yabancı ot 4 

SEFERİHİSAR Merkez  20.04.1972 Matricaria sp. 1 

TOPLAM 7 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Matricaria sp. 

(Asterales: Asteraceae) ve yabancı otlar üzerinden toplanmıştır.   

4.3.1.10. Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 (Şekil 4.40) 

Erichson, 1840. Zeitschr. Ent., 2: 293. 

Sinonimleri: (Preiss & Platia, 2003’ya göre) 

- atramentarius Erichson, 1840;  

- tenellus Reiche, 1856; 

- erichsoni Buysson, 1901; 

- nijazi Dolin & Agajew, 1983.  
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Tanımı: Vücut siyah, bazen bronz renkte; front’un ön kenarı 

dışbükey; erkekte antenler pronotum’un köşesinin ucuna ulaşır, dişide bir 

anten segmenti kadar geride; pronotum koyu kahverengi (Şekil 4.39), en 

dar kısmı yan kenarlarının orta hizasında, üzerindeki noktaların 

büyüklüğü ve şekli homojen değil, disk üzerindeki küçük noktalar 

arasındaki uzaklık, geniş noktalar arasındaki uzaklıktan daha az; 

elytron’ların yan kenarları ortaya kadar paralel, üzerindeki tüyler koyu, 

dikiş boyunca uzanan soluk bir bant oluşturur; prosternum’daki noktalar 

yaka üzerindekilerden daha seyrek; bacaklar siyah ya da siyahımsı 

kahverengi, tarsus segmentleri soluk kahverengi. 

Boy: (♀) (n= 10) 6.40 ± 0.13 (5.70 – 7.70) mm; 

(♂) (n= 10) 5.39 ± 0.51 (4.70 – 6.30) mm. 

 

Şekil 4.39. Cardiophorus vestigialis’in pronotum’u. 
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Şekil 4.40. Cardiophorus vestigialis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, 

Çek Cumhuriyeti, İran, Kafkasya, Kıbrıs, Mısır, Portekiz, Slovakya, 

Tunus ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; 

Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; Laibner, 2000; 

Platia & Gudenzi, 2002; Preiss & Platia, 2003). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Türkiye’de bulunduğu Winkler 

(1924-1932), Schenkling (1925-1927), Tarnawski (1984) ve Preiss & 

Platia (2003) tarafından herhangi bir lokalite belirtmeksizin 

bildirilmektedir. Gül-Zümreoğlu (1972) bu türün İzmir (Bornova), 

Guglielmi & Platia (1985) ise Ankara (Kazan), Kars (Değirmendere) ve 

Mersin’de bulunduğunu bildirmiştir. 
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Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.12’de verilmiştir. 

Çizelge 4.12. Cardiophorus vestigialis’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

 İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

NARLIDERE Merkez  11.02.1972 Pyrus elaeagnifolia 1 

ÖDEMİŞ Merkez  24.01.1973 Platanus sp. 1 

SEFERİHİSAR Merkez  20.04.1972 Cydonia vulgaris 4 

TOPLAM 6 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Cydonia 

vulgaris Pers. (Rosales: Rosaceae), Platanus sp. ve Pyrus elaeagnifolia 

üzerinden toplanmıştır.  

4.3.2. Cins: Dicronychus Brullé, 1832 

Brullé, 1832. Exped. Moree, Ent., 138. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Platynychus Motschulsky, 1858; 

Gauroderus Thomson, 1859. 

Tip türü: Elater cinereus Herbst, 1784. 

Dicronychus cinsine bağlı türleri, Cardiophorus cinsine bağlı 

türlerden ayıran en belirgin özellik tarsus tırnaklarının içe doğru bir 

çentik taşımasıdır (Leseigneur, 1972). 
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Paleartik Bölgede yaklaşık  40, Oriental Bölgede 30, Avrupa’da 

16-17 türü bulunan Dicronychus cinsine bağlı Orta Avrupa ve 

Bulgaristan’a ait türler Laibner (1974b, 1983, 1985) tarafından ayrıntıyla 

incelenmiştir. 

Bu çalışmada, Dicronychus cinsine bağlı iki tür saptanmış olup, 

bu türlere ilişkin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Dicronychus cinsine bağlı türlerin tanı anahtarı 

1.  Front’un ön kenarı düz (Şekil 4.41 a); elytra’daki çizgiler yüzeysel, 

üzerindeki noktalar zayıf ve ince; paramer’lerin uçtaki dişleri kaba ve 

yanda yerleşik (Şekil 4.41 c, d); bursa copulatrix’in  orta sclerit’i 

koni şeklinde (Şekil 4.41 g), yan sclerit’leri Şekil 4.41 h’de 

görüldüğü gibi………..…….…...…...Dicronychus cinereus (Herbst) 

-    Front’un ön kenarı köşeli (Şekil 4.41 b); elytra’daki çizgiler ince, eşit 

derinlikte ve noktalı; paramer’lerin uçtaki dişleri küçük ve üstte 

yerleşik (Şekil 4.41 e); bursa copulatrix’in orta sclerit’i yaprak 

şeklinde (Şekil 4. 41 f); yan sclerit’i Şekil 4.41 ı’da görüldüğü gibi 

…………………..…………………. Dicronychus rubripes (Germar) 
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                               a                          b                     c                d                      

           
           e                         f                           g                   h              ı 

Şekil 4.41. Dicronychus cinsine bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı 

karakterler: a, b) Front’un ön kenarı; c) Paramer’in yapısı; d, e) 

Paramer’in ucu; f, g) Bursa copulatrix’in orta sclerit’i; h, ı) Bursa 

copulatrix’in yan sclerit’i (Laibner, 2000’den). 

 

4.3.2.1. Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) (Şekil 4.42) 

Herbst, 1784 in Füessly. Arch. Insectengesch, 5: 114. 

Sinonimleri: (Platia, 1994’ya göre) 

- pilosus Paykull, 1800;  

- equiseti Herbst, 1806;  

- abesus Brullé, 1832;  

- weberi Waltl, 1838;  

- agnatus Candéze, 1860. 

Tanımı: Pronotum’un tamamı siyah, elytra kırmızımsı 

kahverengi; pronotum’un yan kenarındaki dikişler kısa ve kıvrık; 

elytra’daki orta çizgiler yüzeysel, üzerindeki noktalar belirgin ve seyrek; 
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vücut üzerindeki tüyler gri, sarı ve pas rengi; front’un ön kenarının ortası 

düz; anten ve bacaklar koyu kahverengi;  

Boy: (♀) (n= 10) 8.73 ± 0.83 (7.80 – 10.20) mm; 

(♂) (n= 8) 8.65 ± 0.39 (8.10 – 9.30) mm. 

 

Şekil 4.42. Dicronychus cinereus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kafkasya, 

Slovakya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Schenkling, 1925-1927; 

Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; 

Platia, 1994; Laibner, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Mersin (Çamlıyayla)’de bulunduğu 

Guglielmi & Platia (1985); Ankara (Bala)’da bulunduğu Kabalak & Sert 

(2005) tarafından bildirilmiştir. Ayrıca Schenkling (1925-1927) ve Platia 

(1994) tarafından lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğu 

bildirilmiştir. 
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Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.13’de verilmiştir. 

Çizelge 4.13.  Dicronychus cinereus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı  

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

Prunus cerasus 1 
Armutlu 27.04.2004 

Rubus sp. 3 KEMALPAŞA 

Yukarıkızılca 11.06.2003 Juglans regia 2 

Castanea sativa 1 
24.05.1972 

Crataegus sp.  1 

24.05.1978 Castanea sativa 1 
Bozdağ 

15.06.2004 Castanea sativa 1 

Castanea sativa 1 

ÖDEMİŞ 

Hacıhasanlı 01.06.2004 
Prunus cerasus 4 

TOPLAM 15 

 

Dicronychus cinereus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Castanea 

sativa, Crataegus sp., Juglans regia, Prunus cerasus Linnaeus (Rosales: 

Rosaceae) ve Rubus sp. üzerinden toplanmıştır. 
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4.3.2.2. Dicronychus rubripes (Germar, 1824) (Şekil 4.43) 

Germar, 1824. Ins. Spec. Nov., 59. 

Sinonimleri: (Platia, 1994’ya göre) 

- pollux Germar, 1824;  

- messenicus Brullé, 1832. 

Tanımı: Vücut siyah, antenler koyu kahverengi-pas renginde; 

Vücut üzerindeki tüyler gri, bronz ya da pas renginde; front’un ön 

kenarının ortası köşeli; elytra üzerindeki çizgiler ince, eşit derinlikte ve 

noktalı; bacaklar kırmızımsı kahverengi. 

Boy: (♀) (n= 6) 7.81 ± 1.59 (6.00 – 9.60) mm; 

(♂) (n= 6) 6.85 ± 1.11 (5.80 – 9.00) mm. 

 

Şekil 4.43. Dicronychus rubripes’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Slovakya ve Türkiye’de yayılış 

gösterdiği Penev & Tarnawski (1987), Platia (1994) ve Laibner (2000) 

tarafından bildirilmiştir. 
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Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Ankara (Güdül, Sorgun Yaylası 

Yolu, Tahtaörencik)’da yayılış gösterdiği Kabalak & Sert (2005) 

tarafından bildirilmiştir. Ayrıca Platia (1994) bu türün Türkiye’de 

bulunduğunu lokalite belirtmeksizin bildirmektedir.  

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.14’de verilmiştir. 

Çizelge 4.14. Dicronychus rubripes’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı  

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

24.05.1972 Crataegus sp. 1 

14.05.1973 Yabancı ot 1 ÖDEMİŞ Bozdağ 

24.05.1978 Pinus sp. 4 

TOPLAM 6 

 

Dicronychus rubripes’in İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Crataegus sp., 

Pinus sp. ve yabancı otlar üzerinden toplanmıştır. 
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4.4. Altfamilya: Negastriinae Nakane & Kishii, 1956 

 Negastriinae altfamilyasına bağlı türlerde ağız parçaları aşağıya 

doğru sarkık; front’un kenarı tam; antenler geniş tarak şeklinde; orta coxa 

boşlukları mesosternum ile sınırlı; prosternum dikişleri çift veya üç kat; 

prosternum dikeni dar ve düz; pronotum’un kaidesindeki basal 

buruşukluklar belirgin değil; tarsus segmentlerinin kaidesi kılsız. 

Negastriinae altfamilyasına bağlı yaklaşık 25 cins içinde yer alan 

400 tür, Avustralya dışında dünyanın her tarafına yayılmış durumdadır. 

Palearktik Bölgede 15 cins içinde 150 türü bulunmaktadır. Avrupa’da ise 

Negastriinae altfamilyasına bağlı türler 5 cins içinde yer almaktadır.  

Negastriinae altfamilyasının İzmir İlinde bulunan türleri 

Zorochros ve Quasimus cinsleri içinde incelenmekte olup, bu 

altfamilyaya ilişkin cinsler tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Negastriinae altfamilyasına bağlı cinslerin tanı anahtarı 

1. Elytra çizgili, araları düz ya da hafif dışbükey; pronotum kabarık 

noktalı (Şekil 4.44 a, b) …...…….....……….…...Zorochros Thomson 

-  Elytra çizgilere sahip değil; pronotum noktasız ....Quasimus Des Gozis 
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   Şekil 4.44. a, b) Zorochros cinsine ait türlerde pronotum üzerindeki görünüm 

(Laibner, 2000). 

 

4.4.1. Cins: Zorochros C. G. Thomson, 1859 

C. G. Thomson, 1859. Skand. Col., 106.  

Zorochros cinsine bağlı türlerde pronotum’un tamamı ya da en 

azından ön kısmı kabarık noktalı (Şekil 4.44 a, b); elytra’nın üzeri çizgili, 

düz ya da hafif dışbükey, üzerindeki noktalar düzensiz olarak yayılmış; 

bursa copulatrix sclerit’lere sahip değil (Laibner, 2000). 

Dolin (1982)’e göre Zorochros cinsine bağlı dünyaya yayılmış 

yaklaşık 100, Palearktik Bölgede ise 50 tür bulunmaktadır. Dolin (1995), 

Zorochros cinsine bağlı Orta Asya ve Transkafkasya’dan yeni türler 

tanıtmıştır. Leseigneur (1970)’ün revizyonuna göre bu cinse bağlı 

Avrupa’da 15 tür bulunmaktadır.  

Schenkling (1925-1927) tarafından Zorochros cinsi Hypnodius 

Steph. cinsi içinde bir altcins olarak verilmiştir.  

 Bu cinse bağlı türler gelişimlerini çoğunlukla dağ ve dağ etekleri, 

vadi ve ovalarda, nehir kıyıları boyunca kumlu ve çakıllı topraklarda 

a b
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sürdürmektedir. Larvalar karnivor ve nekrofagtır. Erginler toplu halde 

döküntüler altında, çakıllar içinde ya da toprak üzerinde, ayrıca düzenli 

olarak akan dere kenarlarında bulunmaktadır. 

 Bu çalışmada, Zorochros cinsine bağlı bir tür saptanmıştır. 

        4.4.1.1. Zorochros alysidotus (Kiesenwetter, 1858) (Şekil 4.45) 

   Kiesenwetter, 1858. Naturgesh. Ins. Deutschl. Col., 4: 368. 

Tip yöresi: Dalmaçya (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Vücut koyu kahverenkte; pronotum’daki kabarık 

noktalar kaideye doğru daha yoğun; elytra üzerindeki çizgiler hafif 

dışbükey, üzerindeki noktalar heterojen olarak yayılmış; bacaklar 

kızılımsı renkte.  

Boy: (♀) (n= 6) 3.93 ± 0.23 (3.50 – 4.20) mm; 

(♂) (n= 4) 4.12 ± 0.66 (3.50 – 4.80) mm. 

 

Şekil 4.45. Zorochros alysidotus’un ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Avusturya, Bulgaristan, Dalmaçya, 

Ermenistan, Güney Fransa, İran, İtalya, Kafkasya, Kıbrıs, Suriye, 

Türkiye ve Yunanistan’da yayılış göstermektedir (Sahlberg, 1912-1913; 

Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Guglielmi & Platia, 1985; Mardzyanhan, 1987; Penev & Tarnawski, 

1987; Platia, 1994; Preiss & Platia, 2003). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Türkiye’de bulunduğu Platia 

(1994) ve Preiss & Platia (2003) tarafından herhangi bir lokalite 

belirtmeksizin bildirilmektedir. Sahlberg (1912-1913) Batı Anadolu ve 

İzmir’de; Guglielmi & Platia (1985) Malatya ve Van (Erciş)’da; Kabalak 

& Sert (2005) Ankara (Ayaş-İlhanköy)’da bulunduğunu bildirmiştir. 

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.15’de verilmiştir. 

Çizelge 4.15. Zorochros alysidotus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Bulunduğu 

Tarih 

Toplandığı yer veya 

Bitki 

Bitki 

Sayısı 

Merkez 17.05.2005 Sarı yapışkan tuzak 1 

Armutlu 12.09.2003 Çukur tuzak 2 

21.08.1994 Sarı yapışkan tuzak 1 

01.06.1998 Çukur tuzak 1 Ören 

02.11.1998 Sarı yapışkan tuzak 1 

KEMALPAŞA 

Örnekköy 12.09.1994 Sarı yapışkan tuzak 1 

TOPLAM 7 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 
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olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireylerin 

toplanmasında çukur ve sarı yapışkan tuzaklardan yararlanılmıştır. 

4.4.2. Cins: Quasimus Des Gozis, 1886 

Gozis, 1886. Rech. Typ. Col., 22. 

Quasimus cinsine bağlı türlerde elytra üzerinde tüm yüzeye 

yayılmış düzensiz şekil ve büyüklüklerde noktalar bulunmaktadır. 

Bu cins çoğunluğu Holoarktik Bölgeye, bazıları Oriental Bölgeye 

yerleşmiş 40’tan fazla türü içine almaktadır. Palearktik Bölgede iki 

altcins içinde yaklaşık 30 türü bulunur. 

Bu çalışmada  Quasimus cinsine bağlı bir tür saptanmıştır. 

4.4.2.1. Quasimus minutissimus (Germar, 1822) (Şekil 4.47) 

Germar, 1817. Fauna Ins. Eur., 6: 8. 

Tip yöresi: Avusturya (Dusanek & Mertlik, 2004). 

Tanımı: Vücut siyah ya da siyahımsı kahverengi, üzerindeki 

tüyler gri ve kısa; anten ve bacaklar açık kahverenkte; birinci anten 

segmenti kalın, ikinci anten segmenti birincisinden uzun ve 

üçüncüsünden dar; pronotum noktalı, uzunluğundan geniş; scutellum 

beşgen şeklinde; prosternum dikişleri üç kat (Şekil 4.46 a); bursa 

copulatrix’in sclerit’leri Şekil 4.46 b’de, aedeagus Şekil 4.46 c’de 

görüldüğü gibi (Laibner, 2000). 

Boy: (♀) (n= 10) 2.00 ± 0.22 (1.60 – 2.20) mm; 

(♂) (n= 10) 2.07 ± 0.18 (1.80 – 2.40) mm. 
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Şekil 4.46. Quasimus cinsine bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı karakterler: 

a) Prosternum dikişinin yapısı; b) Bursa copulatrix’in yapısı;             

c) Aedeagus’un yapısı (Laibner, 2000). 

 

Şekil 4.47.  Quasimus minutissimus’un ergini (Dusanek & Mertlik, 2004). 

Dünyadaki Yayılışı: Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

İran, İtalya, Japonya, Kafkasya, Macaristan, Polonya, Sibirya, Slovakya, 

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’da yayılış göstermektedir (Heyden 

et al., 1906; Sahlberg, 1912-1913; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 

a b c 
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1925-1927; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & 

Tarnawski, 1987; Preiss & Gudenzi, 1999; Laibner, 2000; Dusanek & 

Mertlik, 2004) 

Türkiye’deki Yayılışı: Batı Anadolu ve İzmir (Yamanlar Dağı) 

(Sahlberg, 1912-1913); Bolu (Akçakoca), Çorum (Boğazkale), Ordu 

(Gürgentepe Geçidi), Sinop (Dranaz Geçidi) ve Trabzon (Maçka) 

(Guglielmi & Platia, 1985)’dan bildirilen bu türün Schenkling (1925-

1927) ve Tarnawski (1984) tarafından lokalite belirtmeksizin Türkiye’de 

bulunduğu belirtilmiştir. 

İlgili literatürde İzmir’de bulunduğu belirtilmişse de, bu 

çalışmada Quasimus minutissimus’a ilişkin herhangi bir örnek 

toplanamamıştır. 

Bu türün tanınmasına ilişkin bilgiler ve boy ölçümleri İzmir 

dışından toplanmış ve LEMT’de korunmakta olan örneklerden 

yararlanılarak verilmiştir.  

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye 

rastlanmamıştır. 

Habitat Özellikleri: Erginler yıllık ortalama sıcaklığı 8ºC 

üzerinde olan kireçli topraklara sahip bölgelerde gelişmiş çayırlık alanları 

tercih etmektedir (Burakowski, 1976).  
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4.5. Altfamilya: Elaterinae Leach, 1815 

Leng, Cat. Col. Amer., 1920, p. 173 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Elaterides urais Lacord, 1857; 

Elaterides Candéze, 1859;  

Elaterides C. G. Thomson, 1864;  

Elateridae Fleutiaux, 1891;  

Elaterini Champion, 1895;  

Elaterina Reitter, 1905. 

Elaterinae altfamilyasına bağlı türlerde baş aşağıya uzamış; 

front’un ön kenarı, ya clypeus’tan ayrı (Şekil 4.48 a) ya da iki karina’ya 

ayrılarak clypeus’la kaynaşmış (Şekil 4.48 b); orta coxa boşluğu 

mesosternum, metasternum ve mesepimeron’la sınırlı, mesepisternum ön 

lateral köşeye değer (Şekil 4.48 c) veya değmez (Şekil 4.48 d); 

prosternum dikişleri basit; mesonotum’un ön kenarının ortası dişli; 

mesosternum oluğunun kenarlarının ortasında düz ve dar bir çıkıntı var; 

arka coxa’ların kaidesindeki kenar iç kenardan daha dişli, üç kat geniş.  

 

 

     a        b            c   d 
Şekil 4.48. a, b) Elaterinae altfamilyasına bağlı türlerde front ve clypeus’un birbirine 

göre durumu; c, d) Mesepisternum’un orta coxa boşluğuna göre durumu 

(Laibner, 2000’den). 

Elaterinae altfamilyasının İzmir İlinde bulunan türleri Synaptus, 

Peripontius, Adrastus, Ampedus, Agriotes ve Pittonotus cinsleri içinde 



 109 

incelenmekte olup, bu altfamilyaya ilişkin cinsler tanı anahtarı aşağıda 

verilmiştir. 

Elaterinae altfamilyasına bağlı cinslerin tanı anahtarı 
1.  Tarsus tırnakları taraklı (Şekil 4.49 a)……..…………………………2 

-    Tarsus tırnakları basit………………………………...………………4 

2. Üçüncü tarsus segmenti, dördüncü segmenti örten küçük yaprakçığa 

sahip (Şekil 4.49 b)..……….……………….…... Synaptus Eschscholtz 

-    Üçüncü tarsus segmenti yaprakçığa sahip değil…..…………...……… 3 

3.  Dördüncü tarsus segmenti, üçüncü tarsus segmentine doğru geniş ve 

derin oyuklu; maxilla palpus’larının sonuncu segmentinin ucu tarak 

şeklinde; paramer’lerin ucu geniş (Şekil 4.49 c, d); bursa copulatrix 

süslü ve iki geniş plakalı (Şekil 4.49 j)…..…….....Peripontius Gurjeva 

- Dördüncü tarsus segmenti basit; maxilla palpus’larının sonuncu 

segmentinin ucu sivri; bursa copulatrix sclerit’lere sahip değil; 

paramer’lerin ucu küt (Şekil 4.49 e-ı) …………...Adrastus Eschscholtz 

4.  Front’un kenarı tam, clypeus’tan ayrı, bazen oldukça aşağıda (Şekil 

4.49 k) ……...………………….…...………………...Ampedus Germar 

-  Front’un  kenarı tam değil, clypeus front’la kaynaşmış durumda (Şekil 

4.49 l, m) ……..…………………………...………..………...………….5 

5.  Prosternum dikişlerinin ön kısmı ince, geniş ve düz; oluk şeklinde bir                        

kenar ile sınırlı (Şekil 49 n)…..........…………….Agriotes Eschscholtz                                        

- Prosternum dikişlerinin ön kısmı kalın, dışa doğru sınırlı (Şekil 49 o)  

……………...…………..…….………………Pittonotus Kiesenwetter 
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Şekil 4.49. Elaterinae altfamilyasına bağlı cinsleri tanılanmada kullanılan bazı 

karakterler: a)Tarsus tırnakları; b)Tarsus segmentleri; c-ı) 

Paramer’lerin yapısı; j) Bursa copulatrix’in yapısı; k-m) Front’un 

yapısı; n, o) Prosternum dikişleri  (Leseigneur, 1972 ve Laibner, 

2000’den). 

 

a 

b d c 

ı h g f e j 

k l m 

n o 
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4.5.1. Cins: Synaptus Eschscholtz, 1829 

Eschscholtz, 1829 in Thonn, Ent. Arch., 2: 32. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Ctenonychus Stephens, 1830. 

Tip türü: Elater filiformis Fabricius, 1781.  

Üçüncü tarsus segmentinin altında, küçük, dördüncü segmentin 

gerisinde kalmış, onychium’un ortasına doğru uzanan geniş, uzun ve 

yuvarlak bir yaprakçık var; dişide bursa copulatrix süslü ve geniş iki 

dikene sahip; vücut uzunluğu 9 mm dolayında (Leseigneur, 1972).  

 Bu çalışmada, Synaptus cinsine bağlı bir tür saptanmıştır. 

4.5.1.1. Synaptus filiformis (Fabricius, 1781) (Şekil 4.50) 

Fabricius, 1781. Spec. Ins., 270. 

Sinonimleri: (Platia, 1994 ve Cate et al., 2002’ye göre). 

- incola Herbst, 1806; 

- cinereus Illiger, 1807;  

- ungulisserris Gyllenhal, 1817;  

- hirsutus Stephens, 1830. 

Tanımı: Vücut, anten ve bacaklar kahverengi, elytra daha soluk ya 

da kırmızımsı kahverengi, üzerindeki tüyler uzun, gri ya da sarı; baş 

yoğun çukurcuklarla ve grimsi sarı kıllarla kaplı; front ile clypeus 

kaynaşmış; antenler kahverengi, uzun sarı kıllı, erkekte pronotum’un 

arka köşeleri boyunca iki anten segmenti uzar, dişide pronotum’un arka 

köşelerine ancak ulaşır, birinci anten segmenti kalın ve uzun, ikinci ve 

üçüncü segment aynı boyda; pronotum genişliğinden uzun, carina taşır; 
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bacaklar kahverengi, üçüncü tarsus segmenti genişleyerek dördüncü 

tarsus segmentini örter; pretarsus’lar seyrek dişli; vücudun altı 

kahverengi; abdomen segmentleri yoğun ve grimsi sarı kıllı. 

Boy: (♀) (n= 10) 10.28 ± 0.71 (9.20 – 11.20) mm; 

(♂) (n= 10) 10.08 ± 0.80 (8.70 – 11.20) mm. 

 

Şekil 4.50. Synaptus filiformis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, 

İran, İtalya, Kafkasya, Sibirya, Slovakya, Suriye, Türkistan ve 

Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-

1932; Schenkling, 1925-1927; Grandi, 1951; Sekendiz, 1974; Tarnawski, 

1984; Guglielmi & Platia, 1985; Mardzyanhan, 1987; Penev & 

Tarnawski, 1987; Platia, 1994; Laibner, 2000; Cate et al., 2002). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Batı Anadolu Bölgesi, Denizli 

(Babadağ) ve Karaman (Sahlberg, 1912-1913); Marmara ve Trakya 

Bölgeleri, Kocaeli, Osmaniye ve Sakarya (Akyazı) (Sekendiz, 1974); 

Çanakkale (Küçükkuyu), Kastamonu (Merkez, Ilgazdağı Geçidi), 
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Malatya (Eski Malatya), Samsun (Bafra), Zonguldak ve Karabük 

(Guglielmi & Platia, 1985); Ankara (Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, 

Kızılcahamam, Nallıhan) (Kabalak & Sert, 2005)’da bulunduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca Winkler (1924-1932), Schenkling (1925-1927), 

Tarnawski (1984) ve Platia (1994), lokalite belirtmeksizin bu türün 

Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir.  

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.16’da verilmiştir. 

 Çizelge 4.16. Synaptus filiformis’e ilişkin etiket bilgileri  

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı  

Tarih 

Toplandığı 

Yer veya Bitki 

Birey  

Sayısı 

Merkez 20.04.1993 Yabancı ot 1 

Pınarbaşı 03.06.1970 Juglans regia 1 BORNOVA 

Zeytinköy 12.05.1972 Juglans regia 2 

Merkez  25.05.1973 Juglans regia 1 

20.05.1970 Mentha sp. 1 ÖDEMİŞ 
Bozdağ 

24.05.1978 Yabancı ot 1 

TOPLAM 7 

 

Synaptus filiformis’in İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir.  

Habitat Özellikleri: Erginler çalılar üzerinde, çoğunlukla su 

kaynaklarının yakınındaki çiçekli ağaçlarda ve özellikle Apiaceae 

familyasına ve Crataegus (Rosales: Rosaceae) cinsine bağlı bitkilerde 

bulunmaktadır (Laibner, 2000).  
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Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Grandi (1951) 

tarafından bu türün erginlerinin, İtalya Po Havzasında bulunan kavak 

ağaçlarında zarar yaptıkları saptanmıştır.  

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Juglans 

regia, Mentha sp. (Lamiales: Lamiaceae) ve yabancı otlar üzerinden 

toplanmıştır. 

4.5.2.Cins: Peripontius Gurjeva, 1979 

Prosternum dikişleri ikiye bölünmüş, geniş ve oluk şeklinde, düz 

alanın ortası carina’lı; maxilla palpus’larının sonuncu segmenti tarak 

şeklinde; üçüncü tarsus segmentinin altında yaprak şeklinde bir yapı yok, 

dördüncü tarsus segmenti üçüncü tarsus segmentine doğru onychium’un 

altında geniş ve derin bir oyuğa sahip. 

Bu çalışmada, Peripontius cinsine bağlı bir tür saptanmıştır. 

4.5.2.1. Peripontius terminatus (Erichson, 1842) (Şekil 4.51) 

Erichson, 1842. Zeitschr. Ent., 3: 118. 

Tip yöresi: Hırvatistan (Istria) (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Vücut turuncumsu kahverenkte; baş siyahımsı 

kahverenkte, çukurcuklu, altın sarısı kıllara sahip; front clypeus ile 

birleşmiş durumda; antenler sarımsı kahverenkte, çok sayıda sarı kıla 

sahip; pronotum uzun sarı kıllı, arka köşelerindeki carina’lar belirgin 

değil, köşelerde diş şeklinde kısa bir girinti var; scutellum beşgen 

şeklinde, arka ucu sivri, dış kenarları kahverengi, uzunluğu genişliğinden 

fazla, sivri olarak son bulur; elytra’nın kaidesi pronotum genişliğinde; 

üzerindeki çizgiler kahverengi, yüzeysel çukurcuklarla örtülü, 
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çukurcukların genişlikleri kaideden uca doğru daralır; prosternum 

dikeninin dış kenarları kademeli olarak daralır, kahverengi bir hatla 

çevrili; yakanın kenarı dışbükey ve kahverengi; basit ve yüzeysel 

çukurcuklarla kaplı; metasternum koyu kahverengi; bacaklar turuncumsu 

kahverenkte, çok sayıda sarı kıllara sahip, dördüncü tarsus segmenti 

beşinci ile birleşirken genişler, femur plakaları ortada genişler; uca doğru 

daralır. 

Boy: (♀) (n= 8) 5.33 ± 0.62 (4.40 – 6.30) mm; 

(♂) (n= 8) 5.16 ± 0.26 (4.70 – 5.40) mm. 

 

Şekil 4.51. Peripontius terminatus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Kıbrıs, Suriye ve Türkiye’de 

yayılış göstermektedir (Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; Platia, 1994; Preiss 

& Platia, 2003). 
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Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Türkiye’de bulunduğu 

Tarnawski (1984), Platia (1994), Lodos (1998) ve Preiss & Platia (2003) 

tarafından herhangi bir lokalite belirtmeksizin bildirilmiştir. Ayrıca bu tür 

Guglielmi & Platia (1985)’ya göre Adana (Gülek), Mersin (Çamalan, 

Çamlıyayla)’de; Kabalak & Sert (2005)’e göre Ankara (Beypazarı)’da 

yayılış göstermektedir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.17’de verilmiştir. 

 Çizelge 4.17. Peripontius terminatus’a ilişkin etiket bilgileri  

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı 

Yer veya Bitki 

Birey  

Sayısı 

BEYDAĞ Merkez  04.06.2004 Rubus sp. 1 

BORNOVA Merkez  10.09.1983 Yabancı ot 1 

KARABURUN Mordoğan  08.06.2003 Prunus persica 3 

Merkez 15.05.2003 Juglans regia 1 

15.05.2003 Rubus sp. 3 

11.06.2003 Prunus cerasus 1 Armutlu 

27.04.2004 Prunus cerasus 6 

Çambel 25.05.2004 Quercus sp. 4 

Nif Dağı 25.05.2004 Juglans regia 2 

KEMALPAŞA 

Ören  11.05.1999 Sarı yapışkan tuzak 1 

Birgi 01.06.2003 Cupressus sp. 1 

Bozdağ- Gündalan 17.07.2003 Urtica sp. 1 

Kemerköy  01.06.2004 Quercus sp. 1 
ÖDEMİŞ 

Kırkoluk 29.05.2003 Ulmus sp. 1 

SEFERİHİSAR Merkez 28.12.1971 Taş altı 1 

TOPLAM 28 
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Peripontius terminatus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Cupressus sp. 

(Cupressales: Cupressaceae), Juglans regia, Prunus cerasus, P. persica, 

Quercus sp. (Fagales: Fagaceae), Rubus sp., Ulmus sp., Urtica sp., 

yabancı otlar üzerinden ve taş altından toplanmıştır. Ayrıca tek örnek sarı 

yapışkan tuzaklardan alınmıştır. 

4.5.3. Cins: Adrastus Eschscholtz, 1829 

Eschscholtz, 1829 in Thon, Ent. Arch., 2: 35. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Cataphagus Stephens, 1830. 

Tip türü: Elater limbatus Fabricius, 1776. 

Maxilla palpus’larının son segmentinin ucu sivri; prosternum 

dikişleri ikiye bölünmüş ve dar, ortası carina’sız; üçüncü tarsus 

segmentinin altında yaprak şeklinde yapı yok, dördüncü tarsus segmenti 

basit, onychium’un altına uzamaz; bursa copulatrix’te sklerit oluşumu 

yok; aedeagus’taki paramer’lerin uç kısımları genişlemez (Leseigneur, 

1972). 

 Bu çalışmada, Adrastus cinsine bağlı üç tür saptanmış olup, bu 

türlere ilişkin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 
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Adrastus cinsine ait türlerin tanı anahtarı 

1.  Pronotum düz, üstten Şekil 4.52 a’da, yandan Şekil 4.52 c’de 

görüldüğü gibi; erkekte antenler pronotum’un arka köşelerinden 3-4, 

dişide iki anten segmenti ileride .……Adrastus limbatus (Fabricius)     

-     Pronotum dışbükey, üstten Şekil 4.52 b’de, yandan Şekil 4.52 d ve 

e’de görüldüğü gibi; erkekte antenler pronotum’un arka 

köşelerinden iki, dişide bir anten segmenti ileride …..………….…2 

2.    Pronotum’un yan kenarlarının 1/3’lik kısmı eğik ve dışbükey, arka 

köşesi düz veya hafif kıvrık; paramer’in dış kenarı dışbükey (Şekil 

4.52 n); 4.-10. anten segmenti genişliğinden 1.3-1.6 kat uzun; 

erkekte antenler Şekil 4.52 f, h ve ı; dişide Şekil 4.52 g’de 

görüldüğü gibi …...……..Adrastus rachifer (Geoffroy in Fourcroy)   

-      Pronotum’un yan kenarlarının 3/4’lük kısmı birbirine paralel ve arka 

köşesi kıvrık (Şekil 4.52 e); pronotum’un arka köşeleri birbirinden 

uzak; 5.-10. anten segmentleri erkekte eninden 1.7-2.0 kat uzun 

(Şekil 4.52 j), dişide Şekil 4.52 k’da görüldüğü gibi; paramer’in dış 

kenarı düz (Şekil 4.52 m) ………..…....Adrastus pallens (Fabricius) 
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Şekil 4.52. Adrastus cinsine bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı karakterler: a, b) 

Pronotum üzerindeki işaret; c-e) Pronotum’un yapısı; f-k) Antenlerin yapısı; 

l-n) Paramerler’in yapısı (Leseigneur, 1972 ve Laibner, 2000’den). 

 

4.5.3.1.  Adrastus limbatus (Fabricius, 1776) (Şekil 4.54) 

Fabricius, 1776. Gen. Ins., 235. 

Tanımı: Pronotum, soluk siyah ya da sarımsı kahverengi, elytra 

sarımsı kahverengi, vücut üzerindeki tüyler altın sarısı renkte; anten 

segmentlerinin kaidesi ya da tamamı ve bacaklar koyu sarı; elytra 

üzerindeki noktalar, ucundakilerden belirgin ve daha geniş çaplı (Şekil 

4.53), ucunda büyük bir nokta var, elytra çizgisi uca kadar belirgin ve 

a 

b 

c 

d 

e 

g f

h j ı k 
l m n
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derin noktacıklara sahip; erkekte üçüncü anten segmenti ikinci 

segmentten 1.6-1.7 kat dar. 

Boy: (♀) (n= 10) 3.66 ± 0.19 (3.40 – 4.10) mm; 

(♂) (n= 8) 3.70 ± 0.28 (3.40 – 4.30) mm. 

 

Şekil 4.53. Adrastus limbatus’un elytron’unun üzerindeki çukurcukların durumu 

(Laibner, 2000’den). 

 

 
   Şekil 4.54. Adrastus limbatus’un ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Kuzey Afrika, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Kafkasya, Sibirya, Slovakya, Suriye ve Türkiye’de yayılış 

göstermektedir (Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 

1925-1927; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & 

Tarnawski, 1987; Laibner, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Samsun (Gül-Zümreoğlu, 1972); Artvin 

(Ardeşen, Borçka), Bolu (Abant Gölü) ve Rize (Merkez) (Guglielmi & 

Platia, 1985)’de yayılış gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca bu türün, 

Schenkling (1925-1927) ve Tarnawski (1984) tarafından lokalite 

belirtmeksizin Türkiye’de bulunduğu bildirilmiştir. 

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.18’de verilmiştir. 

Çizelge 4.18.  Adrastus limbatus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandğı 

Tarih 

Toplandğı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BAYINDIR Merkez 28.05.2003 Prunus persica 4 

Armutlu 11.06.2003 Prunus avium 6 

Ören 11.06.2003 Prunus avium 3 

Juglans regia 7 

Pinus sp. 1 

Platanus sp. 2 

KEMALPAŞA 

Yukarıkızılca 11.06.2003 

Prunus avium 4 

SELÇUK Belevi 21.05.2003 Prunus persica 2 

TOPLAM 29 
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Adrastus limbatus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir.  

Habitat Özellikleri: Polifag olan larvalarının lokal olarak zarar 

yaptıkları ve özellikle orman-step alanlarında ve tarım arazilerinde 

bulundukları bilinmektedir (Laibner, 2000). 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Juglans regia, 

Pinus sp., Platanus sp., Prunus cerasus ve P. persica üzerinden 

toplanmıştır. 

4.5.3.2. Adrastus rachifer (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (Şekil 4.55) 

Geoffroy, 1785 in Fourcroy. Ent. Paris, 1: 39. 

Tanımı: Vücut siyahımsı kahverenkte, üzerindeki tüyler sarımsı 

pas renginde; anten ve bacaklar sarımsı kahverengi; 4.-10. anten 

segmentleri genişliklerinden 1.3-1.6 kat uzun; pronotum soluk renkli, 

arka köşeleri düz veya sondan 1/3’lik kısmı aşağıya doğru kıvrık; elytra 

sarı veya toprak renginde; paramer’in üst kısmının 1/2 ‘lik kısmı 

dışbükey. 

Boy: (♀) (n= 1) 4.30 mm. 
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Şekil 4.55. Adrastus rachifer’in ergini (Dusanek & Mertlik, 2004). 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kafkasya, 

Slovakya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; 

Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Amasya, Bolu (Akçakoca), 

İzmir (Zeytindağ), Kastamonu (Ilgazdağı Geçidi), Malatya (Eski 

Malatya) ve Samsun (Bafra)’da yayılış gösterdiği Guglielmi & Platia 

(1985) tarafından bildirilmiştir.  

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye 

rastlanmamıştır. Bu çalışmada, bu türe ait LEMT’de bulunan ve 
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Bornova’dan 07.07.1978 tarihinde Rubus sp. üzerinden toplanmış bir 

örnek incelenmiştir. 

4.5.3.3. Adrastus pallens (Fabricius, 1792) (Şekil 4.56) 

Fabricius, 1792. Ent. Syst., 2: 232. 

Sinonimleri: (Laibner, 2000’e göre) 

- nitidulus (Marsham, 1802).  

Tanımı:  Vücut siyah ya da toprak rengi, üzerindeki tüyler 

pasımsı sarı renkte; 5.-10. anten segmentleri erkekte eninden 1.7-2.0 kat 

uzun; pronotum kahverengimsi siyah, genişliği uzunluğundan 1-2 kat fazla, 

dışbükey, arka köşeleri birbirinden uzak, yan kenarları aşağıya doğru 

kıvrık, yan kenarının 3/4’lük kısmı paralel, arka köşelere ulaşmaz; elytra 

tamamıyla toprak rengi, koyu çizgili veya tamamıyla kahverengimsi siyah 

renkte, soluk noktalı, uzun ve arka uca doğru daralır; antenler ve bacaklar 

sarı veya toprak rengi.  

Boy: (♀) (n= 10) 3.55 ± 0.24 (3.30 – 4.00) mm; 

(♂) (n= 10) 3.56 ± 0.13 (3.40 – 3.80) mm. 
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Şekil 4.56. Adrastus pallens’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Kuzey Afrika, Çek Cumhuriyeti, Sibirya, 

Slovakya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Sahlberg, 1912-1913; 

Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Laibner, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Batı Anadolu Bölgesi’nde 

Denizli (Babadağ) ve İzmir (Selçuk-Efes)’de yayılış gösterdiği Sahlberg 

(1912-1913) tarafından bildirilmiştir. Ayrıca Schenkling (1925-1927) 

lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir. 

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.19’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.19. Adrastus pallens’e ilişkin etiket bilgileri  

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı  

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BORNOVA Pınarbaşı  03.06.1970 Juglans regia 15 

ÖDEMİŞ Pirinçci  28.05.1969 Yabancı ot 1 

TOPLAM 16 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Juglans regia 

ve yabancı otlar üzerinden toplanmıştır. 

4.5.4. Cins: Ampedus Germar, 1844 

Germar, 1844. Zeitschr. Ent., 5: 153. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Brachygonus Buysson, 1912. 

Tip türü: Elater sanguineus Linnaeus, 1758. 

Elytra kiremit rengi, kırmızımsı sarı veya sarı, diğer vücut 

kısımları siyah; pronotum’un lateral ucu ileri olarak sternopleural 

dikişten ayrılır (Şekil 4.57 a), üst ve yan kısma ayrılmış carina var, 

propleuron’un arka ucu ince-sivri çıkıntılı, ön ve orta pleuron, orta coxa 

boşluklarını çevrelemek için birleşmemiş; scutellum oval veya uzunca; 

arka coxa’ya ait plaka, bacakların kaidesine doğru genişlemiş;prosternum 

dikişleri içe doğru kıvrık; tarsus segmentlerinde zarımsı yastık yok; 
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tarsus tırnaklarının kaidesi dişsiz (Leseigneur, 1972), bursa copulatrix 

diken sıralarına sahip (Şekil 4.57 b, c) (Laibner, 2000). 

   

Şekil 4.57. Ampedus cinsine bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı 

karakterler: a) Pronotum’un yapısı; b, c) Bursa copulatrix’in 

yapısı (Brooks, 1960 ve Laibner, 2000’den). 

 Bu çalışmada, Ampedus cinsine bağlı iki tür saptanmış olup, bu 

türlere ilişkin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Ampedus cinsine bağlı türlerin tanı anahtarı 

1. Elytra sarı; kaide ucu siyah lekeli….Ampedus elegantulus (Schönherr) 

- Elytra kızıl-pas veya kızıl-turuncu; kaide ucu siyah lekesiz 

…………………………………….. Ampedus elongatulus (Fabricius) 

4.5.4.1. Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) (Şekil 4.58) 

Schönherr, 1817. Syn. Ins., 3: 303. 

Sinonimleri: (Platia, 1994’ya göre) 

- adustus Eschscholtz, 1829; 

- austriacus Castelnau, 1840;  

- austriacus Ghiliani, 1887. 

a 
b c
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Tanımı: Vücut sarı ve parlak siyah renkte; baş parlak siyah ve 

çukurcuklarla kaplı, çukurcuklar arası alan 1-1.5 çukurcuk çapında; 

antenler testere dişli, dördüncü segmentten sonra üçgen şeklinde, erkekte 

üçüncü anten segment küçük üçgen şeklinde, ikinci ve üçüncü segment 

açık kahverenkte, birinci anten segmentinin ucu açık kahverengi, 4.-10. 

segmentler koyu kahverengi; uzun sarı kıllı; pronotum parlak siyah 

renkte; arkaya doğru yoğunlaşan basit çukurcuklu, uzun sarı kıllı; 

scutellum kahverengimsi siyah ve daire şeklinde, sarı kıllı; elytra parlak 

sarı, uç kısmı siyah; prosternum ve yakadaki çukurcukların ortası 

dışbükey; bacaklar koyu kahverengi, birinci tarsus segmenti, ikinci ve 

üçüncü’nün toplamı kadar ya da biraz uzun; vücudun alt kısmı açık 

kahverengi; beşinci abdomen segmenti dışında diğer segmentler parlak 

siyahımsı kahverengi ve uzun sarı kıllı. 

Boy: (♀) (n= 2) 8.50 ± 1.08 (7.40 – 9.60) mm. 
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Şekil 4.58. Ampedus elegantulus’un ergini (Dusanek & Mertlik, 2004). 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, 

Kafkasya, Slovakya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 

1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Penev & Tarnawski, 

1987; Platia, 1994;  Laibner, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Schenkling (1925-1927), lokalite 

belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir. Ayrıca 

bu türün Anadolu’da (Laibner, 2000) ve Ankara (Akyurt, Çubuk) 

(Kabalak & Sert, 2005)’da yayılış gösterdiği bildirilmiştir.  

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.20’de verilmiştir. 
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 Çizelge 4.20. Ampedus elegantulus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Bitki 

veya Yer 

Birey 

Sayısı 

24.05.1978 Urtica sp. 1 
ÖDEMİŞ Bozdağ 

30.04.2003 Pinus sp. 1 

TOPLAM 2 

 

Ampedus elegantulus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir.  

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Pinus sp. ve 

Urtica sp. üzerinden toplanmıştır. 

4.5.4.2. Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787) (Şekil 4.59) 

Fabricius, 1787. Mant. Ins., 1: 174.  

Tanımı: Vücut siyah, üzerinde tüyler siyah; anten segmentleri 

kısa ve kalın; elytra kırmızı, pronotum’dan 2.6-2.7 kat uzun; 1/3’lik 

kısmı koyu lekeli, aralıkları yumru şeklinde;  yaka üzerindeki noktalar ön 

köşelerde yoğunlaşır. 

Boy: (♀) (n= 4) 10.65 ± 1.04 (9.40 – 11.70) mm. 
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Şekil 4.59. Ampedus elongatulus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Batı, Güney ve Orta Avrupa ile Sibirya’da 

yayılış gösterdiği Tarnawski (1984) tarafından bildirilmiştir. 

Türkiye’deki Yayılışı: Ampedus elongatulus’un Türkiye’de 

yayılış gösterdiğine ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu tür 

Türkiye faunası için ilk kayıt niteliğindedir. 

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.21’de verilmiştir. 

Çizelge 4.21. Ampedus elongatulus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Bitki 

veya Yer 

Birey 

Sayısı 

Merkez 25.05.2004 Kabuk altı  1 
KEMALPAŞA 

Kurudere 16.04.2003 Pinus sp. 1 

ÖDEMİŞ Bozdağ   30.04.2003 Pinus sp. 2 

TOPLAM 4 
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Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Pinus sp. 

üzerinden ve kabuk altından toplanmıştır. 

4.5.5. Cins: Agriotes Eschscholtz, 1829 

Eschscholtz, 1829 in Thon, Ent. Arch., 2: 34. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Ectinus  Eschscholtz, 1829; 

Cataphagus Stephens, 1830; 

Pedetes Kirby, 1837; 

Dalopius (in part) Leconte, 1858; 

Agriodrastus Reitter, 1911; 

Timecus Fleutiaux, 1939. 

Tip türü: Elater sputator Linnaeus, 1758. 

 Pronotum’un yan kenarı ileriye doğru sternopleural dikiş ile 

birleşmiş (Şekil 4.60 a); front dışbükey; antenlerin önü carina’sız (Şekil 

4.60 b); prothorax’a ait carina’nın yanı prothorax’ın kenarının altından 

ileriye doğru çukurlaşır; pronotum’un yan kenarı “S” şeklinde aşağıya 

döner, gözlerin altında ya da önde son bulur; mesosternum oluğu, 

coxa’lar arasından çıkan kenarlarla çevrili; bursa copulatrix, simetrik ya 

da asimetrik kısa dikenlerle örtülü, iki düz plaka taşır (Şekil 4.60 c, d) 

(Brooks, 1960).  
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  Şekil 4.60. Agriotes cinsine bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı karakterler: a) 

Pronotum’un yapısı; b) Front’un yapısı; c, d) Bursa copulatrix’in yapısı 

(Brooks, 1960 ve Laibner, 2000’den). 

Pronotum’un kaidesinin her iki yanında bulunan carina’nın uçları 

basit; labrum üstten görülmez; tarsus tırnakları basit; üzerinde tarak veya 

diş yok. 

Lodos (1998)’a göre Agriotes cinsine bağlı türler dünyada daha 

çok kuzey yarıkürede yayılış göstermektedir. Essig (1954), her ne kadar 

dünyadaki tür sayısını 230 olarak bildirmişse de, sonradan yapılan 

araştırmalarla çoğu türün Agriotes cinsine bağlı olmadığı anlaşılmış ve 

bunlar ait oldukları başka cinslere aktarılmıştır. Palearktik Bölgede 

Agriotes cinsine bağlı türlerin sayısı ise Guryeva (1972, 1973)’nın 

yaptığı araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu yazar, Palearktik Bölgede 

bulunan türlerin sayısını 76 olarak göstermektedir ki, bu sayı Palearktik 

Bölgeyi tür itibariyle en zengin bölge durumuna getirmiştir. Ancak bu 

araştırıcının yaptığı çok dikkatli araştırmalara rağmen, yine de beş türü 

bu cins içine yerleştirip yerleştiremeyeceği konusunda karar 

verememiştir. Türkiye’de bugüne kadar Agriotes cinsi üzerinde faunistik, 

taksonomik ve ekonomik entomoloji konusunda kapsamlı bir araştırma 

a b c d
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yapılamamıştır. Agriotes cinsine bağlı türler ile ilgili çalışmalarda daha 

çok şekerpancarı zararlılarıyla uğraşan entomologların araştırmaları 

dikkat çekmektedir. Bunlar arasında İyriboz (1935), A. lineatus ve A. 

sputator’dan kısaca söz etmiş; Gediz (1940) ve Öge (1959) yalnızca A. 

lineatus üzerinde durmuş; Tokmakoğlu (1974) A. lineatus, A. obscurus, 

A. sputator ve A. ustulatus gibi türlere değinmiş; Yüksel (1970) ise bu 

cinse bağlı Türkiye’de bulduğu A. lineatus A. obscurus, A.sputator ve A. 

pilosus’u sistematik olarak incelenmiştir. Bodenheimer (1958) ise 

tarımsal zararlı olarak sadece, A. lineatus’tan söz etmiş, diğer birçok 

araştırıcı ise Agriotes cinsine, cins düzeyinde dahi değinmemiştir.  

Bu çalışmada, Agriotes cinsine bağlı altı tür saptanmış olup, bu 

türlere ilişkin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Agriotes cinsine bağlı İzmir İlinde bulunan türlerin tanı anahtarı 

1. Pronotum’un boyu eninden uzun……………………………………...2 

-  Pronotum’un boyu eninden uzun değil……………………………......3 

2.Pronotum diski’nin kaidesinde oluk şeklinde bir iz var 

...……...……………………………….Agriotes paludum Kiesenwetter 

- Pronotum diski’nin kaidesinde oluk şeklinde bir iz yok      

...……………………..…………...…...…… Agriotes turcicus Candéze 

3.  Elytra üzerindeki çizgi araları dar…………………………………….4 

-    Elytra üzerindeki çizgi araları geniş…...……………………………..5 

4. 5.-8. anten segmentlerinin yan kenarları birbirine paralel; pronotum’un  

arka yan köşelerinin önü dar; prosternum’un arka kenarında girinti 

yok………………………......................…. Agriotes kraatzi Schwarz  
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-  5.-8. anten segmentlerinin yan kenarları birbirine paralel değil; 

pronotum’un arka köşeleri geniş….Agriotes gurgistanus Faldermann 

5.  Metathorax’ın uzunluğu genişliğine eşit; vücudun üst kısmı sarımsı 

esmer, nadiren esmerimsi siyah; anten ve tarsus’lar açık renk; 

vücudun alt kısmı esmerimsi siyah; sarımsı krem tüylü 

……………………..………………..… Agriotes lineatus (Linnaeus) 

-  Metathorax’ın genişliği uzunluğundan fazla; prothorax’ın genişliği 

uzunluğundan fazla; prothorax’ın ön kısmının yan kenarları dar, arka 

kısmının yan kenarları birbirine paralel; pronotum diski üzeri küçük 

çukurcuklarla kaplı; elytra’nın yan kenarları dışbükey 

……………………………………………... Agriotes brevis Candéze 

4.5.5.1. Agriotes paludum Kiesenwetter, 1859 (Şekil 4.61) 

Kiesenwetter, 1859. Berl. Ent. Zeitschr., 3: 18. 

Tanımı: Vücut ve uzantıların tümü sarımsı kahverengi, tamamı 

sarımsı tüylerle kaplı; antenler pronotum’un arka köşelerini geçer; 

pronotum diskinin kaidesinde oluk şeklinde bir iz var; scutellum 

yuvarlak, üzeri tüylü. 

Boy: (♀) (n= 10) 8.22 ± 0.44 (7.40 – 8.70) mm; 

(♂) (n= 10) 8.30 ± 0.70 (7.10 – 9.20) mm. 



 136 

 

Şekil 4.61. Agriotes paludum’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Macaristan, Slovakya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan’da yayılış 

göstermektedir (Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 

1925-1927; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; 

Tarnawski, 1987; Platia & Gudenzi, 1997; Laibner, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu tür Guglielmi & Platia (1985)’ya göre 

Adana (Merkez), Afyon (Merkez), Kocaeli (Hereke) ve Mersin 

(Namrun)’de; Dusanek & Mertlik (2004)’e göre Konya (Beyşehir)’da 

yayılış göstermektedir. 

Agriotes paludum’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 
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olup, bu çalışmada LEMT’de bulunan ve Ödemiş’ten 24.04.1973 

tarihinde Matricaria sp. üzerinden toplanmış iki örnek incelenmiştir. 

4.5.5.2. Agriotes turcicus Candéze, 1863 (Şekil 4.62) 

Candéze, 1863. Mon., 4: 379. 

Tanımı: Vücut açık kahverengiden siyahımsı kahverengiye kadar 

değişen renklerde, üzerindeki tüyler pronotum diski üzerinde 

yoğunlaşmış; elytra, antenler, bacaklar ve abdomen daha açık renkte; 

antenler pronotum’un arka köşelerini geçmez; pronotum dışbükey, arka 

köşeleri sivri, kaidesi ve arka köşelerindeki carina’lar açık kahverengi, 

kaidedeki basal buruşukluklar belirgin; scutellum koyu kahverenkte, 

yuvarlak, ortada çökük;  

Boy: (♀) (n= 3) 9.10 ± 0.37 (8.90 – 9.40) mm; 

(♂) (n= 3) 10.90 ± 0.96 (9.80 – 11.60) mm. 

 

Şekil 4.62. Agriotes turcicus’un ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Dalmaçya, Kafkasya ve 

Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; Sahlberg, 1912-

1913; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Penev & Tarnawski, 1987). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu tür Sahlberg (1912-1913)’e göre İzmir 

(Menderes) ve Denizli (Sarayköy)’de; Dusanek & Mertlik (2004)’e göre 

Isparta (Yukarıköydere-Davraz Dağı)’da yayılış göstermektedir. 

Bu çalışmada Agriotes turcicus’a ilişkin herhangi bir örnek 

yakalanamamıştır. 

Bu türün tanınmasına ilişkin karakterler ve boy ölçümleri için 

İzmir dışından toplanan ve LEMTde korunmakta olan örneklerden 

yararlanılmıştır.  

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye 

rastlanmamıştır. 

4.5.5.3. Agriotes kraatzi Schwarz, 1891  

Schwarz, 1891. Deutsche Ent. Zeitschr., 85. 

Tanımı: Pronotum’un arka yan köşelerinin önü dar; beşinci 

segmentten sekizinci segmente kadar olan anten segmentleri uzun, yan 

kenarları birbirine paralel; scutellum’un ucu daralarak son bulur; 

prosternum’un arka kenarında girinti bulunmaz.  

Boy: (♀) (n= 2) 3.45 ± 0.07 (3.40 - 3.50) mm. 

Dünyadaki Yayılışı: Suriye ve Türkiye’de yayılış göstermektedir 

(Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Platia & Gudenzi, 1997). 
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Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün İzmir [Selçuk (Efes)]’de 

bulunduğu Sahlberg (1912-1913) tarafından bildirilmiştir. Daha sonra 

Platia & Gudenzi (1997) Adana (Gülek), Antalya (Alarahan) ve Mersin 

(Ovacık)’de yayılış gösterdiğini belirtmiştir. Ayrıca Schenkling (1925-

1927) ve Winkler (1924-1932) tarafından lokalite belirtmeksizin bu türün 

Türkiye’de bulunduğu bildirilmiştir. 

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.22’de verilmiştir. 

 Çizelge 4.22. Agriotes kraatzi’ye ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

 Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

ÖDEMİŞ Bozdağ-Büyük Çavdar 17.07.2003 Urtica sp. 2 

SEFERİHİSAR Sığacık  28.12.1971 Zea mays 1 

TOPLAM 3 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Urtica sp. ve 

Zea mays üzerinden toplanmıştır. 

4.5.5.4. Agriotes gurgistanus Faldermann, 1835 (Şekil 4.63) 

Faldermann, 1835. Nouv. Mem. Moscou, 4: 161.  

Sinonimleri: (Lodos, 1998’a göre) 

-  monachus Mulsant & Godart, 1855. 

Türkçesi: Gürcistan cambazböceği 
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Tanımı: Vücudun genel rengi açık kahverengiden siyahımsı 

kahverengiye kadar değişir; vücudun üst ve alt yüzeyleri sarımsı gri 

tüylerle kaplı; antenler, bacaklar ve bazen abdomen daha açık renkte; 

beşinci segmentten sekizinci segmente kadar olan anten segmentlerinin 

uç kısımları üçgenimsi şekilde genişler, ikinci ve üçüncü anten 

segmentleri eşit uzunlukta, üçüncü segment ikincisinden uzun; 

prothorax’ın ortasındaki oluk oldukça kısa; prosternum’un arka kenarı 

girintili.  

Boy: (♀) (n= 2) 3.30 ± 0.28 (3.10 – 3.50) mm. 

 

Şekil 4.63. Agriotes gurgistanus’un ergini (Dusanek & Mertlik, 2004). 
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Dünyadaki Yayılışı: Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Gürcistan, 

İtalya, Kafkasya, Kazakistan, Rusya, Türkiye ve Türkmenistan’da yayılış 

göstermektedir (Lodos, 1998). 

Türkiye’deki Yayılışı: Lodos (1998)’a göre batıda Trakya ve 

Çanakkale’de, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde Artvin ve Kars’da 

yayılış göstermektedir.  

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.23’de verilmiştir. 

 Çizelge 4.23. Agriotes gurgistanus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BORNOVA Merkez 25.04.1984 Yabancı ot 1 

ÖDEMİŞ Bozdağ-Büyük Çavdar 17.07.2003 Urtica sp. 2 

TOPLAM 3 

 

Agriotes gurgistanus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Alekhin (1973), 

Rusya’nın Avrupa kısmının güneydoğusundaki şekerpancarı alanlarında 

saptadığı Elateridae familyasına ait 40 kadar türden en yaygın ve bol 

sayıda bulduğu beş tür arasında A. gurgistanus’u da göstermiştir. 

Bulgaristan’da her ne kadar zararlı türler arasında A. gurgistanus ismine 

rastlanmaktaysa da önemi hakkında yeterli bilgi verilmemektedir.   

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Urtica sp. ve 

yabancı otlar üzerinden toplanmıştır. 



 142 

4.5.5.5. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) (Şekil 4.64) 

Linnaeus, 1767. Syst. Nat., 12: 653. 

Sinonimleri: (Lodos, 1998’a göre) 

- segetis Bjerkander, 1779; 

- striatus Fabricius, 1781; 

- suecius Gmelin, 1788. 

Türkçesi: Çizgili cambazböceği 

Bilimsel isminden de anlaşılacağı gibi, elytra üzeri uzunlamasına 

belirgin çizgilere sahip olduğundan bu türe lineatus ismi verilmiştir. Bu 

böcek için Türkçe karşılığı olan Çizgili cambazböcek ismi 

kullanılmaktadır (Lodos, 1998). 

Tanımı: Vücut pasımsı kahverengi veya kahverengimsi siyah 

renkte, sarımsı gri renkte tüylerle kaplı; ikinci anten segmentinin 

uzunluğu üçüncü segmente eşit; anten çukurundaki carina front’un ön 

kenarına ulaşmaz; pronotum’un genişliği uzunluğuna eşit, yan kenarlar 

önde yuvarlak; elytra’nın yan kenarları yay şeklinde, ön uç kısımları 

yuvarlak, arkaya doğru daralır, üzerindeki çift sayılı çizgi araları, tek 

sayılı olanlardan dar ve dışbükey; prosternum üzerindeki çukurcuklar 

basit. 

Boy: (♀) (n= 4) 7.27 ± 0.49 (6.60 – 7.30) mm. 
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Şekil 4.64. Agriotes lineatus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Kuzey Afrika, Brezilya, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Haiti, İran, İsrail, Kafkasya, Kanada, Kazakistan, Kuzey 

Moğolistan, Lübnan, Rusya, Slovakya, Suriye, Transkafkasya, Türkistan, 

Türkiye ve Yeni Zelanda’da yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; 

Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; 

Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; Laibner, 2000).  

Türkiye’deki Yayılışı: Türkiye’de oldukça yaygın olarak 

bulunmaktaysa da Batı Anadolu Bölgesi’nde daha çok görülür. Bu tür 

Guglielmi & Platia (1985)’ya göre Bolu (Abant Gölü), Bursa (Uludağ), 

Erzurum (Aşkale, Kopdağı Geçidi), Giresun (Eğribel), Isparta 

(Şarkikaraağaç, Arak), Kastamonu (Ilgazdağı Geçidi) ve Konya 

(Beyşehir)’da; Lodos (1998)’a göre Batı Anadolu Bölgesi’nde yayılış 
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göstermektedir. Ayrıca Schenkling (1925-1927) ve Tarnawski (1984) 

lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.24’de verilmiştir. 

 Çizelge 4.24. Agriotes lineatus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

 İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Bitki 

veya Yer 

Birey 

Sayısı 

KEMALPAŞA Nif Dağı 25.05.2004 Juglans regia 1 

Bozdağ 29.05.2003 Prunus cerasus 2 
ÖDEMİŞ 

Üçler Geçidi 18.05.2004 Pyrus elaeagnifolia 1 

TOPLAM 4 

 

Agriotes lineatus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Juglans regia, 

Prunus cerasus ve Pyrus elaeagnifolia üzerinden toplanmıştır. 

4.5.5.6. Agriotes brevis Candéze, 1863 (Şekil 4.65) 

Candéze, 1863. Mon., 390. 

Tanımı: Pronotum diskinin üzeri küçük çukurcuklarla örtülü; 

prothorax’ın genişliği uzunluğundan fazla; elytra’nın yan kenarları 

dışbükey; metathorax’ın genişliği uzunluğundan fazla. 

Boy: (♀) (n= 3) 7.20 ± 0.84 (6.30 - 8.20) mm. 
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Şekil 4.65. Agriotes brevis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Galler, İran, 

Slovakya, Transkafkasya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden 

et al., 1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 

1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; Laibner, 

2000; Cate et al., 2002). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Türkiye’de bulunduğu 

Schenkling (1925-1927), Tarnawski (1984) ve Guglielmi & Platia (1985) 

tarafından herhangi bir lokalite belirtmeksizin bildirilmiştir. Sahlberg 

(1912-1913) ise Tarsus, Karaman ve İzmir’de yayılış gösterdiğini 

bildirmiştir. 

Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.25’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.25. Agriotes brevis’e ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı  Yer 

veya Tarih 

Birey 

Sayısı 

KARŞIYAKA Bayraklı  Haziran 1983 Yabancı ot 1 

Bozdağ 29.05.2003 Castanea sativa 1 
ÖDEMİŞ 

Bozdağ-Büyük Çavdar 19.06.2003 Urtica sp. 1 

TOPLAM 3 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Alekhin 

(1973)’e göre A. brevis Cand. diğer Agriotes cinsine bağlı türlerle 

birlikte az da olsa kültür bitkilerinde zarar yapmaktadır.  

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Castanea 

sativa, Urtica sp. ve yabancı otlar üzerinden toplanmıştır. 

4.5.6. Cins: Pittonotus Kiesenwetter, 1859 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Ectinus Candéze, 1863. 

 Tip türü: Elater theseus Germar, 1817. 

Pronotum’un arka köşesinin ucu kıl demeti taşır; front dışbükey; 

antenler dördüncü segmentten itibaren derin testere dişli, sonuncu antenin 

ucu daralmış, her bir kenar V şeklinde oyuk; prosternum dikişleri basit ve 

dar; üzerinde bant yok.  
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 4.5.6.1. Pittonotus theseus (Germar, 1817) (Şekil 67) 

Tip yöresi: Dalmaçya (Hırvatistan) (Preiss & Platia, 2003). 

Tanımı: Vücut kahverenkte, uzantıları açık renkte; front 

dışbükey; antenler dördüncü segmentten itibaren derin testere dişli, 

sonuncu anten segmentinin ucu dar, kenarı V şeklinde oyuk (Şekil 66); 

pronotum dışbükey, yan kenarları aşağıya doğru kıvrık, arka köşelerinin 

uç noktası kıl demeti taşır; elytra üzerindeki çizgileri oluşturan noktalar 

belirgin; vücudun alt kısmı koyu kahverenkte; prosternum dikişleri basit 

ve dar, dikişler düz veya dışa doğru belirgin, üzerinde geniş bant 

bulunmaz.  

Boy: (♀) (n= 10) 23.09 ± 1.21 (21.80 – 25.20) mm; 

(♂) (n= 10) 24.13 ± 1.79 (21.30 – 27.20) mm. 

 

Şekil 66. Pittonotus cinsine bağlı türlerde anten yapısı. 
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Şekil 67. Pittonotus theseus’un ergini (Dusanek & Mertlik, 2004). 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Dalmaçya, Macaristan, 

Karadağ, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Suriye, Türkiye ve Yunanistan’da 

yayılış göstermektedir (Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; 

Schimitschek, 1953; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev 

& Tarnawski, 1987; Preiss & Platia, 2003). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Türkiye’de bulunduğu Winkler 

(1924-1932); Tarnawski (1984) ve Preiss & Platia (2003) tarafından 

herhangi bir lokalite belirtmeksizin bildirilmektedir. Guglielmi & Platia 

(1985) Mersin (Çamlıyayla) ve Samsun (Akpınar)’da; Schimitschek 

(1953) Denizli çevresinde Menderes Vadisi’nde; Dusanek & Mertlik 

(2004) Adana (Pozantı)’da bulunduğunu bildirmiştir. 

 Bu çalışmada incelenen örneklere ait etiket bilgileri Çizelge 

4.26’da verilmiştir. 
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 Çizelge 4.26. Pittonotus theseus ait etiket bilgileri 

Toplandığı  

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

07.02.1960 - 3  

KONAK 

 

25.06.1973 Işık tuzak 1 

02.05.1962 - 1 

12.05.1962 - 1 

15.07.1963 - 1 

20.06.1979 - 1 

 

 

BORNOVA 

 

 

Merkez 

17.06.1980 Taş altı 1 

01.07.2004 Işık tuzak 1 

17.07.2004 Işık tuzak 1 

 

ÇEŞME 

 

Merkez  

02.07.2005 Işık tuzak 2 

GÜMÜLDÜR Merkez  06.06.1977 - 2 

KARABURUN Merkez 05.07.1978 Işık tuzak 1 

KEMALPAŞA Armutlu  12.09.2003 Çukur tuzak 1 

TİRE Merkez  31.07.1988 - 1 

TOPLAM                                                                                       18 

 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireylerin 

toplanmasında ışık tuzaklarla çok sayıda örnek yakalanmıştır. Ayrıca taş 

altından ve çukur tuzaktan birer örnek toplanmıştır. 
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4.6. Altfamilya: Melanotinae Candéze, 1859 

Leng, Cat. Col. Amer, 1920, p. 171 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Melanotites Candéze, 1859; 

Melanotini Champion, 1895; 

Melanotinae Jacobson, 1905-16. 

Melanotinae altfamilyasına bağlı türlerde front’un kenarı 

clypeus’tan ayrı (Şekil 4.68 a); mesepisternum, orta coxa boşluğu’ndan 

ayrılr (Şekil 4.68 b); ağız parçaları aşağıya uzamış; antenler dördüncü 

segmentten itibaren testere dişli; tarsus tırnakları tarak şeklinde (Şekil 

4.68 c). 

 

 

 

    a                b        c 

Şekil 4.68. Melanotinae altfamilyasına bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı 

karakterler: a) Front’un yapısı; b) Orta coxa boşluğu; c) Tarsus tırnakları 

(Laibner, 2000’den). 

 

Melanotinae altfamilyasına bağlı dünyada 10 cins içinde yaklaşık 

400 tür bulunmaktadır. Bu altfamilyaya bağlı çoğu tür, Oriental Bölge 

başta olmak üzere Neotropikal Bölge dışındaki tüm bölgelerde yayılış 

göstermektedir. Palearktik Bölgede bulunan türler üç cins içinde ele 

alınmaktadır (Laibner, 2000). 
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4.6.1. Cins: Melanotus Eschscholtz, 1829 

Eschscholtz, 1829 in Thon, Ent. Arch., 2: 32. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927’e göre) 

Perimecus Stephens, 1830; 

Cratonychus Lacordaire, 1835; 

Priopus Laporte de Castelnau, 1840; 

Aptonychus Motschulsky, 1859. 

Tip türü: Elater fusciceps Gyllenhal, 1871. 

Melanotus cinsine bağlı türler siyah veya koyu esmer renkte; 

üçüncü tarsus segmetinin ucunda yassı levha bulur; eşeysel dimorfizm 

görülebilir. 

Front’un ön kenarı kıvrık ve kavisli olarak clypeus’un önünden 

çıkar; pronotum’un arka köşelerindeki carina belirgin, arkaya doğru 

uzanan kıllara sahip; prescutum’un ön kenarındaki çentik derin; 

scutellum belirgin değil; elytra uca doğru incelir, üzerindeki noktalar 

birleşerek oluk şeklinde yapılar oluşturur; prosternum dikişleri düz ya da 

kıvrık; prosternum diken köşeli; mesosternum çukuru huni şeklinde 

tabana, derin ve düz duvarlara sahip; femur plakaları arka coxa’ların arka 

kenarının tabanında yuvarlak dişe sahip.  

Abdomen’in beş segmenti görülebilir durumda, yedinci abdomen 

segmenti her iki eşeyde de ön kenar ile pleura arasında bir çentiğe sahip, 

dişide sekizinci abdomen segmenti kıvrık, orta kenarlar üzerinde 

noktalar, yan kenarlar üzerinde çengel şeklinde yapı var, dişide 

dokuzuncu abdomen segmenti yok, erkekte trapez şeklindeki dokuzuncu 

abdomen segmentinin ön kenarı 10. abdomen segmentinin altından 
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çıkarak öne doğru daralır, dişide ovipozitör, iki genital plakaya sahip, 

dokuzuncu abdomen segmentinden oluşur, bir olukla kaide kısımdan 

ayrılır, iki sclerit’ten oluşan basal kısmın kaidesi kitinleşmiş ince 

kordonlara sahip, dokuzuncu abdomen segmentinin kaidesi bazen çentik 

veya kalınlaşan yapı taşır (Mardzhanyan, 1976). 

 Melanotus cinsine bağlı türlerin erginlerine çoğunlukla ağaçların 

çiçeklerinde veya Poaceae familyasına bağlı bitki türleri üzerinde 

rastlanır. Erginlerin bitkilerde zarar yapmaları söz konusu değildir. 

Bunlar genellikle öğleden sonra aktif duruma geçer ve bazı türleri 

geceleri ışığa bol olarak gelir. Dişiler yumurtalarını ağaçların yarık ve 

çatlakları arasına ya da ender olarak toprak içine bırakır. D’Aguilar 

(1962)’a göre larvaların gelişme süreleri iki yıl kadar sürer. Çoğunun 

biyolojileri iyi bilinmemektedir. 

 Melanotus cinsinin, çoğunluğu Holoarktik ve Oriental Bölgelerde 

olmak üzere 300 dolayında türü bulunmaktadır. Yaklaşık 110 tür 

Palearktik Bölgeden, 16 tür ise Avrupa’dan bildirilmiştir. Kuzey 

Amerika’daki türler Quate & Thomson (1967) tarafından yeniden gözden 

geçirilmiştir. 

 Bu çalışmada, Melanotus cinsine bağlı yedi tür saptanmış olup, 

bu türlere ilişkin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir. 

Melanotus cinsine bağlı türlerin tanı anahtarı 

1- Abdomen’in son segmentinin ucu uzun ve silindirik, üzeri seyrek kıllı 

(Şekil 4.69 a); paramer’in  ucu Şekil 4.69 f’de, bursa copulatrix Şekil 

4.69 l’de görüldüğü gibi .…………….Melanotus brunnipes (Germar) 
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-     Abdomen’in son segmenti düz ve basit (Şekil 4.69 b) ……...……….2 

2- Elytra pronotum’dan üç kat uzun; yedinci abdomen segmenti ve 

pleurit’ler kompleksi her iki eşeyde de pürüzlü ve dikdörtgen 

şeklinde; arka kenar belirgin ve lateral olarak ortadan çıkar (Şekil 

4.69 c); bursa copulatrix’in duvarı ince, öne doğru asimetrik olarak 

silindir bir çıkıntıya sahip dikenlerle örtülü; paramer’in ucu uzun, 

kenarındaki dişler genişliğinden 2.0-2.5 kat uzun…...………………3 

-  Elytra pronotum’dan 2.6 kat uzun; yedinci abdomen segmenti ve 

pleurit’ler kompleksinin arka kenarı her iki eşeyde de tam ya da ortası 

yarı elips şeklinde; bursa copulatrix’in duvarı silindir şeklinde 

yerleşen dikenlerle örtülü (Şekil 4.69 m); paramer’in ucu düz, dişlerin 

dar kenarından 1.5 kat uzun…...……….……………………………4 

3-  Erkeklerde antenler 1.5 anten segmenti, dişilerde 0.5 anten segmenti 

kadar pronotum’un arka köşelerine uzar; pronotum dışbükey, yan 

kenar orta uzunluğa kadar paralel; yedinci abdomen segmenti ve 

pleurit’ler kompleksi Şekil 4.69 d’de görüldüğü gibi; paramer’in ucu 

dar (Şekil 4.69 g); bursa copulatrix bir grup dikene sahip (Şekil 4.69 

n) ……………………………………. Melanotus villosus (Geoffroy) 

- Erkeklerde antenler 2.5 anten segmenti, dişilerde ise bir anten 

segmenti kadar pronotum’un arka köşelerine uzar; pronotum düz ve 

eşkenar yamuk şeklinde; pronotum diski üzerindeki elytra aralıkları 

dışbükey; paramer’in ucu dar (Şekil 4.69 h); bursa copulatrix dikene 

sahip değil (Şekil 4.69 o) ………….. Melanotus castanipes (Paykull) 

4-İkinci anten segmenti küre, üçüncü segment silindir şeklinde; 

ikincisinden  1.7-2 kat uzun; pronotum diski üzerindeki dar çaplı 
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noktalar arasındaki alan belirgin; paramer’in ucu Şekil 4.69 k’de, 

bursa copulatrix Şekil 4.69 s’de görüldüğü gibi 

…………………………..…………Melanotus crassicollis (Erichson) 

 -  İkinci anten segmenti küre, üçüncü segment uca doğru daralır; 

ikincisinden 1.2-1.3 kat uzun; pronotum diski üzerindeki noktalar 

arasındaki alan dar ve buruşukluklara doğru azalır ……………….....5 

5- Elytra aralıkları dışbükey, basit noktalı ve noktalar çaplarının 2-3 katı 

aralıklı; paramer’lerin ucu Şekil 4.69 ı’da, bursa copulatrix Şekil 4.69 

p’de görüldüğü gibi ……….…… Melanotus punctolineatus (Pélerin) 

-   Elytra aralıkları düz ve üzerindeki noktalar çaplarının 5-6 katı aralıklı 

………………………………………………………………………..6 

6- Pronotum’un kenarı düz, dış kenarı içbükey; pronotum üzerindeki 

çukurcukların ortası dışbükey; yedinci abdomen segmenti ve 

pleurit’ler kompleksi Şekil 4.69 e, paramer’in ucu Şekil 4.69 j, bursa 

copulatrix Şekil 4.69 r’de görüldüğü gibi 

…..………………………………….Melanotus tenebrosus (Erichson) 

-   Pronotum’un arka kenarının coxa’lara yakın kısmı dışbükey ve dışa 

doğru kıvrık, pronotum üzerindeki çukurcuklar basit 

…………………………………….…Melanotus fusciceps Gyllenhal 
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 Şekil 4.69. Melanotus cinsine bağlı türleri tanılamada kullanılan bazı karakterler: a-e) 

Abdomen’in son segmentinin yapısı; f-k)  Paramer’in ucunun yapısı; l-s) 

Bursa copulatrix’in yapısı (Laibner, 2000’den). 

 

4.6.1.1. Melanotus brunnipes (Germar, 1824) (Şekil 4.70) 

Germar, 1824. Ins. Spec. Nov., 41. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927; Lodos, 1998’a göre) 

- subvillosus Erichson, 1841; 

- fasciculatus Küster, 1852. 
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Tanımı: Vücut siyah, grimsi uzun tüylü, geriye doğru daralır; 

anten ve bacaklar esmer; dördüncü anten segmentinin genişliği 

uzunluğunun yaklaşık yarısı kadar; abdomen’in son segmentinin ucu 

uzun ve silindir şeklinde, uca doğru daralır, ucunda seyrek kıllar var; 

yedinci abdomen segmenti daha geniş, uç ve kaide kısımlarının orta 

kenarlarında girinti bulunmaz; erkekte abdomen’in yan kenarının altına 

giren son segment geniş, kalın ve açık renk kıllara sahip.  

Boy: (♀) (n= 3) 15.96 ± 1.03 (14.80 – 16.80) mm; 

(♂) (n= 3) 14.96 ± 0.54 (14.20 – 15.40) mm. 

 

Şekil 4.70. Melanotus brunnipes’in ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, 

Ermenistan, İran, Kafkasya, Kazakistan, Romanya, Rusya’nın Avrupa 

kısmı, Slovakya, Türkiye ve Türkmenistan’da yayılış göstermektedir 

(Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; 

Mardzhanyan, 1976; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev 

& Tarnawski, 1987; Lodos, 1998; Laibner, 2000; Dusanek & Mertlik, 

2004). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Ağrı (Tahir Geçidi) (Guglielmi 

& Platia, 1985); Trakya ve Ege Bölgesi (Lodos, 1998)’nde bulunduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca Schenkling (1925-1927), İyriboz (1935), 

Bodenheimer (1958), Tarnawski (1984) ve Dusanek & Mertlik (2004) 

lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu belirtmektedir. 

Bu çalışmada, Melanotus brunnipes’e ait LEMT’de bulunan ve 

Selçuk’tan 29.06.1971 tarihinde Citrullus vulgaris Linnaeus (Violales: 

Cucurbitaceae) üzerinden toplanmış bir örnek incelenmiştir. 

Melanotus brunnipes’in İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk 

kez belirlenmiştir.  

Habitat Özellikleri: Bozkırlarda bulunan bir tür olup, step ve 

orman alanlarında da bulunmaktadır. Hindistan’da mısır tohumlarında, 

sürgünlerde ve diğer buğdaygillerde önemli bir zararlıdır. Erginler 

öğleden önce ve akşam karanlığında konukçularının bulunduğu 

habitatlarda aktiftir (Laibner, 1974 a).  

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Avrupa, Rusya 

ve Türkiye’de bulunan Melanotus cinsine bağlı türler arasında larvaları 

toprak içinde yaşayan ve bitki zararlısı olarak bilinen en önemli türdür. 
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Larvalarına ender olarak çürümekte olan odunlar içinde de 

rastlanmaktadır. Blunck & Mülhmann (1954) ve Alekhin (1973), bu 

türün larvalarının şekerpancarı, patates, havuç, mısır ve ayçiçeği gibi 

kültür bitkileriyle çayır ve meralarda zarar yaptığını bildirmiştir. Ancak 

esas zarar yaptığı bitkiler başta mısır ve buğday olmak üzere Poaceae 

familyasına bağlı bitki türleridir. Doğada populasyonlarına az rastlandığı 

için sekonder zararlılar arasında sayılmakta olup, çoğu kez diğer zararlı 

telkurtlarıyla birlikte bulunarak bitkilerde kayıplara neden olmaktadırlar.  

Bulgaristan ve Rusya’da sekonder zararlılar arasında 

gösterilmekte olup, Alekhin (1973), Rusya’nın Avrupa’daki kısımlarında 

bulunan şekerpancarı ekiliş alanlarında 1962-1969 yılları arasında yaptığı 

araştırmalarda, M. brunnipes’in diğer türlere göre bulunuş oranının       

% 0-5.7 arasında değiştiğini, bazı bölgelerde ise bireylerine hiç 

rastlanmadığını saptamıştır. Ayrıca Bodenheimer (1958), bu türü 

şekerpancarı zararlıları listesine almış, ancak ayrıntılı bilgi vermemiştir. 

4.6.1.2. Melanotus villosus (Brullé, 1832) (Şekil 4.71) 

Brullé, 1832. Exped. Moree, 3: 137. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927; Penev & Tarnawski, 
1987’ye göre) 

- rugosus Marsham, 1802; 

- fulvipes Herbst, 1806; 

- atrigennis Eschscholtz, 1818. 

Tanımı: Vücut siyah, kahverengimsi siyah veya kırmızımsı 

kahverengi, üzerindeki tüyler grimsi kahverenkte, anten ve bacaklar 
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kırmızımsı kahverenkte; dördüncü anten segmenti uzun, boyu eninin iki 

katından fazla; pronotum ve vücudun alt kısmı pasımsı ise kırmızı renkte, 

üzerindeki noktaların kenarları belirgin (Laibner, 2000); pronotum’un 

üzeri dışbükey, öne doğru daralır, yan kenarlar dışbükey, arka yan 

köşelerdeki carina’lar uzun; elytra pronotum’dan üç kat uzun, üzerindeki 

çizgi araları oluksuz veya dışbükey; abdomen’in son segmentinin ucu 

düz ve basit. 

Boy: (♀) (n= 3) 15.76 ± 0.74 (15.10 – 16.70) mm; 

(♂) (n= 4) 14.17 ± 0.73 (13.40 – 14.90) mm. 

 

       Şekil 4.71. Melanotus villosus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Palearktik Bölgede yayılış gösteren ve 

yaygın bulunan bir tür olduğu Laibner (2000) tarafından bildirilmiştir. 
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Türkiye’deki Yayılışı: Horion (1953) ve Guglielmi & Platia 

(1985), lokalite belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu 

bildirmektedir.  

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.27’de verilmiştir. 

Çizelge 4.27. Melanotus villosus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

05.07.2003 

03.07.2004 ÇEŞME Merkez 

10.07.2004 

Işık tuzak 3 

SELÇUK Şirince 25.06.2003 Yabancı ot 1 

TOPLAM 4 

 

Melanotus villosus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir.  

Habitat Özellikleri: Erginler çoğunlukla gündüz faaliyet 

göstermektedir. Ağaç gövdeleri, kütükler, açık alanlar ve orman 

kenarlarındaki çalı formundaki bitkiler üzerinde rastlanmaktadır 

(Laibner, 2000). 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler yabancı otlar 

üzerinden toplanmış ve ışığa yönelenler yakalanmışlardır. 
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4.6.1.3. Melanotus castanipes (Paykull, 1800) (Şekil 4.72) 

Paykull, 1800. Fauna Suec., 3: 23. 

 Tanımı: Vücut siyah ve hafif parlak, üzeri gri ve uzun tüylerle 

örtülü; anten ve bacaklar esmer; pronotum düz, öne doğru daralan 

eşkenar yamuk şeklinde; pronotum diski üzerindeki noktalar geniş ve 

ortası dışbükey; elytra genişliğinin 2.7-3.1, pronotum’un 3.7-4 katı 

uzunluğunda; abdomen’in son segmentinin ucu düz ve basit; yedinci 

abdomen segmentinin ortası çentikli ve ön kenarı düz. 

Boy: (♀) (n= 4) 14.62 ± 0.56 (14.10 – 15.30) mm; 

(♂) (n= 4) 14.42 ± 0.26 (14.10 – 14.70) mm. 

   

Şekil 4.72. Melanotus castanipes’in ergini. 
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Dünyadaki Yayılışı: Kuzey Amerika, Azerbaycan, Bulgaristan, 

Çek Cumhuriyeti, Çin, Gürcistan, İsveç, Kafkasya, Kanada, Meksika, 

Pakistan, Sibirya, Slovakya ve Türkiye’de yayılış göstermektedir 

(Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; Mardzhanyan, 1976; 

Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & Tarnawski, 1987; 

Laibner, 1988, 2000). 

Türkiye’deki Yayılışı: Schenkling (1925-1927), lokalite 

belirtmeksizin bu türün Türkiye’de bulunduğunu bildirmektedir.  

 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.28’de verilmiştir. 

Çizelge 4.28. Melanotus castanipes’e  ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

10.07.2004 1 

02.07.2005 1 

09.07.2005 3 
ÇEŞME Merkez 

16.07.2005 

Işık tuzak 

2 

TOPLAM 7 

 

Melanotus castanipes’in İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla ilk kez 

belirlenmiştir. 

Habitat Özellikleri: Erginleri gece faaliyet göstermekte olup, ışığa 

yönelmektedir. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da yüksek alanlardan 

Alplerin eteklerine kadar olan bölgelerde yaygın bir tür olduğu 

bildirilmiştir (Laibner, 2000). Çoğunlukla kozalaklı ağaçların bulunduğu 

ormanlarda görülmektedir. Fransa’da 600-2000 m yükselikteki dağlarda 
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bulunmaktadır (Mardzhanyan, 1976). Ayrıca erginlerin haziranın son 

haftasından ağustosun son haftasına kadar doğada görüldüğü aynı yazar 

tarafından bildirilmektedir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireylerin ışığa 

yöneldiği gözlenmiştir. 

4.6.1.4. Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) (Şekil 4.73) 

Erichson, 1841. Zeitschr. Ent., 3: 98. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927; Penev & Tarnawski, 
1987’ye göre) 

- rufipes Markovitch, 1909. 

Tanımı: Vücut kahverengimsi siyah, anten ve bacaklar 

kırmızımsı kahverengi, vücut üzerindeki tüyler tarçın rengi veya sarı; 

ikinci anten segmenti küre, üçüncü anten segmenti silindir şeklinde, 

üçüncü anten segmenti ikincisinden 1.7-2 kat uzun; pronotum 

dışbükey, arka kenarları basit çukurcuklu; pronotum diski üzerindeki 

çukurcukların çapı dar ve aralarındaki uzaklık belirgin; yedinci 

abdomen segmentinin ucu yuvarlak, abdomen’in son segmentinin ucu 

düz ve basit. 

Boy: (♀) (n= 10) 13.93 ± 1.44 (12.30 – 15.30) mm; 

(♂) (n= 10) 13.84 ± 0.90 (12.40 – 15.40) mm. 
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Şekil 4.73. Melanotus crassicollis’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve 

Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-

1932; Schenkling, 1925-1927; Tarnawski, 1984; Guglielmi & Platia, 

1985; Penev & Tarnawski, 1987; Laibner, 1988; 2000).  

Türkiye’deki Yayılışı: Sahlberg (1912-1913)’e göre bu tür Batı 

Anadolu Bölgesi’nde İzmir (Yamanlar Dağı) ve Denizli (Babadağ)’ de 

yayılış göstermektedir. Ayrıca Tarnawski (1984) ve Guglielmi & Platia 

(1985) lokalite belirtmeksizin bu türün Tükiye’de bulunduğunu 

bildirmişlerdir. 
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 Bu çalışmada incelenen örneklere ait etiket bilgileri Çizelge 

4.29’da verilmiştir. 

 Çizelge 4.29. Melanotus crassicollis ait etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BAYINDIR Merkez 14.05.1973 Quercus sp. 1 

ÖDEMİŞ Birgi 07.06.1972 Yabancı ot 1 

TOPLAM 2 

 

Habitat Özellikleri: Orman step bölgelerinde yayılış gösteren bir 

türdür. Gece faaliyette bulunarak ışığa yönelim gösterir (Laibner, 2000). 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Quercus sp. ve 

yabancı otlar üzerinden toplanmıştır.  

4.6.1.5. Melanotus punctolineatus (Pélerin, 1829) (Şekil 4.74) 

Pélerin, 1829. Zool. Journ., 4: 524. 

Sinonimleri: (Schenkling, 1925-1927; Penev & Tarnawski, 
1987’ye göre) 

- niger Fabricius, 1792. 

Tanımı: Vücut siyah, anten ve bacaklar siyahımsı kahverengi 

üzerindeki tüyler grimsi; antenler erkeklerde pronotum’un arka 

köşelerine ulaşır, dişilerde ulaşmaz, ikinci anten segmenti küre şeklinde 

ve üçüncü anten segmentinden 1.2-1.3 kat kısa; pronotum diski 

üzerindeki noktalar arasında bulunan alan dar, basal buruşukluklara 
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doğru noktalar seyrekleşir; elytra çizgilerinin aralıkları dışbükey, basit 

noktalı; abdomen’in son segmentinin ucu düz ve basit. 

Boy: (♀) (n= 8) 11.97± 0.95 (10.10 – 13.10) mm; 

(♂) (n= 2) 12.75 ± 1.62 (11.60 – 13.90) mm. 

 

Şekil 4.74. Melanotus punctolineatus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sibirya, 

Slovakya, Suriye ve Türkiye’de yayılış göstermektedir (Heyden et al., 

1906; Winkler, 1924-1932; Guglielmi & Platia, 1985; Penev & 

Tarnawski, 1987; Laibner, 2000).  

Türkiye’deki Yayılışı: Guglielmi & Platia (1985), bu türün Mersin 

(Çamlıyayla, Silifke)’de bulunduğunu bildirmiştir.   
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 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.30’da verilmiştir. 

Çizelge 4.30. Melanotus punctolineatus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer veya 

Bitki 

Birey 

Sayısı 

BORNOVA Merkez  18.05.1975 - 1 

14.05.1973 Ulmus sp. 1 
Merkez 

18.04.1980 Solanum tuberosum 4 ÖDEMİŞ 

Bozdağ 14.05.1973 Yabancı ot 2 

TOPLAM 8 

 

Melanotus punctolineatus’un İzmir’de bulunduğu bu çalışmayla 

ilk kez belirlenmiştir.  

Habitat Özellikleri: Erginlerine larvalarının zarar yaptığı orman-

step alanlarında ve kültür bitkilerinde rastlanmaktadır. Sabah aktif 

oldukları ve ışığa yönelim gösterdikleri bilinmektedir. 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

konukçularıyla ilgili olarak literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamış 

olup, bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler Solanum 

tuberosum Linnaeus (Solanales: Solanaceae), Ulmus sp. ve yabancı otlar 

üzerinden toplanmıştır.  

 

 

 

 



 168 

4.6.1.6. Melanotus tenebrosus (Erichson, 1841) (Şekil 4.75) 

Erichson, 1841. Zeitschr. Ent., 3: 93. 

Tanımı: Vücut koyu kahverengi siyah ve parlak renkte, 

üzerindeki tüyler gri ya da soluk sarı renkli, antenler siyah, bacaklar 

kahverengi; üçüncü anten segmenti küre şeklinde olan ikinci segmentten 

1.2-1.3 kat uzun; pronotum’un arka kenarı düz, dış kenarı içbükey, 

üzerindeki çukurcukların ortası derin, yuvarlak noktalar yan kenar 

boyunca homojen dağılmış, genişliği uzunluğunun 0.9-1.2 katı, arka 

kenarın genişliği ön kenarın genişliğinin 1.6-1.8 katı; pronotum diski 

üzerindeki noktalar arasındaki uzaklık kısa, bu noktalar basal 

buruşukluklara doğru seyrekleşir; elytra pronotum’un uzunluğunun 3.1 

katından kısa, aralıkları düz, üzerindeki noktalar çaplarının 5-6 katı 

aralıklara sahip, çizgiler üzerindeki noktalar elytra aralığı üzerindeki 

noktalardan dar, uca doğru küçülür ve birleşir; prosternum’un arka kenarı 

düz; abdomen’in son segmentinin ucu düz ve basit; yedinci abdomen 

segmenti kalın, ön kenarı yuvarlak ve uçta bir çentiğe sahip değil.  

Boy: (♀) (n= 6) 14.86 ± 0.71 (13.70 – 15.90) mm; 

(♂) (n= 7) 14.27 ± 0.89 (13.40 – 16.10) mm. 
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Şekil 4.75. Melanotus tenebrosus’un ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Kuzey Afrika, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Kafkasya, Kırım ve Slovakya’da yayılış göstermektedir 

(Heyden et al., 1906; Winkler, 1924-1932; Schenkling, 1925-1927; 

Mardzhanyan, 1976; Tarnawski, 1984; Penev & Tarnawski, 1987; 

Laibner, 1988). 

Türkiye’deki Yayılışı: Bu türün Batı Anadolu Bölgesi ve İzmir 

(Sahlberg, 1912-1913); İzmir (Bornova) (Gül-Zümreoğlu, 1972); Batı ve 

Güney Anadolu Bölgeleri (Lodos, 1998)’nde bulunduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca Mardzhanyan (1976), Melanotus tenebrosus’a Batı ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde çok az rastlandığını belirtmiştir. 
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 Bu çalışmada incelenen örneklere ilişkin etiket bilgileri Çizelge 

4.31’de verilmiştir. 
Çizelge 4.31. Melanotus tenebrosus’a ilişkin etiket bilgileri 

Toplandığı 

İlçe 

Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

BERGAMA Kozak Yaylası 03.07.2004 Yabancı ot 1 

21.06.2003 

28.06.2003 

03.07.2004 
ÇEŞME Merkez 

17.07.2004 

Işık tuzak 4 

TOPLAM 5 

 

Habitat Özellikleri: Erginler çoğunlukla orman-step alanlarında 

bulunmaktadır. Çiçekli ağaçlar ve çalılar üzerinde sık rastlanmaktadır 

(Laibner, 2000). 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Larvaları 

predatör ve leş yiyici bir yaşama sahip olup, bitkilerle beslenmez, 

erginlerine Apiaceae familyasına bağlı bitki türleriyle, ağaç ve 

ağaçcıkların çiçeklerinde rastlanmaktadır (Laibner, 2000). 

 Bu tür, kuru habitatları tercih etmektedir. Ayrıca Apiaceae 

familyasına bağlı türlerin çiçeklerinde, ağaçlarda ve çalılarda bulunduğu 

Mardzhanyan (1976) tarafından bildirilmektedir. 

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireyler yabancı otlar 

üzerinden toplanmıştır. Ayrıca bu türün toplanmasında ışık tuzaklar da 

etkili olmuştur. 
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4.6.1.7. Melanotus fusciceps (Gyllenhal, 1817) (Şekil 4.76) 

Gyllenhal, 1817 in Schönherr. Syn. Ins., 3: 135. 

Sinonimleri: (Lodos, 1998; Penev & Tarnawski, 2003’ye göre) 

-  fuscatocollis Brullé, 1832; 

- persicus Menetries, 1832. 

Tip yöresi: Kafkasya (Preiss & Platia, 2003).  

Tanımı: Genel görünümü ve büyüklüğü M. crassicollis’e benzer. 

Erginler siyah ve hafif parlak, vücut üzeri gri ve uzun tüylerle örtülü; 

anten ve bacaklar esmer renkte, ikinci anten segmenti küre şeklinde, 

üçüncü anten segmentinden 1.2-1.3 kat kısa; pronotum üzerindeki 

çukurcuklar basit, pronotum diski üzerindeki noktalar arasındaki alan 

dar; elytra aralıkları düz, üzerindeki noktalar çaplarının 5-6 katı aralıklara 

sahip; abdomen’in son segmentinin arka kenarı düz ve basit. 

Boy: (♀) (n= 10) 15.58 ± 1.36 (14.30 – 18.40) mm; 

(♂) (n= 8) 16.47 ± 1.22 (14.50 – 18.40) mm. 
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Şekil 4.76. Melanotus fusciceps’in ergini. 

Dünyadaki Yayılışı: Kuzey Afrika, Balkan ülkeleri, Azerbaycan, 

Bulgaristan, Dalmaçya, Ermenistan, İran, Kafkasya, Rusya, Suriye, 

Türkistan, Türkiye ve Yunanistan‘da yayılış göstermektedir 

(Mardzhanyan, 1976; Lodos, 1998). 

Türkiye’deki Yayılışı: Lodos (1998)’a göre Melanotus 

fusciceps, Batı ve Güney Anadolu Bölgeleri’nde olmak üzere oldukça 

geniş bir alanda bulunmakta olup, bireylerine doğada çok az 

rastlanmaktadır. Guglielmi & Platia (1985)’ya göre bu tür Çanakkale 

(Güzelyol, İntepe, Truva), Diyarbakır (Merkez), İzmir (Menemen) ve 

Şanlıurfa (Karacadağ) ’da yayılış göstermektedir.   
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 Bu çalışmada incelenen örneklere ait etiket bilgileri Çizelge 

4.32’de verilmiştir. 

 Çizelge 4.32. Melanotus fusciceps’e ait etiket bilgileri 

Toplandığı İlçe Lokalite Toplandığı 

Tarih 

Toplandığı Yer 

veya Bitki 

Birey 

Sayısı 

18.05.1975 - 1 
BORNOVA Merkez 

23.06.1961 - 1 

KARABURUN Mordoğan  Temmuz 1973 Işık tuzak 1 

KEMALPAŞA Merkez  23.04.1966 - 1 

TOPLAM 4 

 

Habitat Özellikleri: Larvalar çorak topraklı bölgelerdeki hububat 

tarlalarında ve kurak bozkır alanlarında bulunmaktadır (Mardzhanyan, 

1976). Ermenistan’da akşamları fazla sayıdaki bireylerinin ışığa 

yöneldikleri bildirilmiştir (Mardzhanyan, 1976).  

Biyolojisi ve davranışları: Erginler mayıstan eylül sonuna kadar 

doğada bulunur (Mardzhanyan, 1976). 

Konukçuları ve üzerinden toplandığı bitkiler: Bu türün 

larvaları esas olarak predatör olup, zorunlu kaldığında ise bitkisel besin 

almaktadır (Lodos, 1998). Alekhin (1973), bu türün bireylerine 

Rusya’nın Avrupa kısmının güneydoğusundaki şekerpancarı alanlarında 

çok az rastlandığını bildirmiştir (Lodos, 1998). 

Bu çalışmada incelenen söz konusu türe ait bireylerin büyük 

kısmı ışığa yönelmiştir. 
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5. SONUÇ 

Türkiye Elateridae faunası üzerinde değişik araştırıcılar tarafından 

yapılan çalışmalar incelendiğinde D. bimaculatus’un Gül-Zümreoğlu 

(1972) ve Guglielmi & Platia (1985); C. cyanipennis’in Schenkling 

(1925-1927); C. discicollis’in Platia & Gudenzi (2000); C. sacratus’un 

Sahlberg (1912-1913), Guglielmi & Platia (1985) ve Platia & Gudenzi 

(2000); C. nigratissimus’un Sahlberg (1912-1913), Guglielmi & Platia 

(1985); C. ruficruris ve C. rotundicollis’in Platia & Gudenzi (2002); 

Z. alysidotus, Q. minutissimus, A. pallens, A. turcicus ve M. 

crassicollis’in Sahlberg (1912-1913); A. rachifer’in Guglielmi & Platia 

(1985); M. tenebrosus’un Sahlberg (1912-1913) ve Gül-Zümreoğlu 

(1972) tarafından İzmir’den bildirildiği saptanmış olup, bunların toplam 

sayısı 14’tür. 

Bu çalışmadan önce toplanmış olan ve E. Ü. Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Niyazi LODOS Entomoloji Müzesi 

(LEMT)’nde korunmakta olan Elateridae familyasına bağlı materyal 

değerlendirildiğinde ise L. punctatus, C. parreyssi, D. bimaculatus, A. 

crucifer, A. haemorrhoidalis, C. cyanipennis, C. discicollis, C. sacratus, 

C. antennalis, C. ruficruris, C. rotundicollis, C. vestigialis, D. cinereus, 

D. rubripes, Z. alysidotus, S. filiformis, P. terminatus, A. rachifer, A. 

pallens, A. elegantulus, A. paludum, A. kraatzi, A. gurgistanus, A. 

brevis, P. theseus, M. brunnipes, M. crassicollis, M. punctolineatus ve 

M. fusciceps’e ait İzmir’den toplanmış 29 türe ilişkin örneklerin 

bulunduğu anlaşılır. Bu çalışmayla bunlara ek olarak A. vitttatus, H. 

hirtus, A. limbatus, A. elongatulus, A. lineatus, C. ruficollis, 
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C. syriacus, M. castanipes, M. tenebrosus ve M. villosus türlerine ait 

örnekler de LEMT’deki koleksiyona dahil edilmiştir. 

Bu çalışmada incelenen türlerden A. elongatulus ve 

C. ruficollis Türkiye faunası için ilk kayıttır. Ayrıca L. punctatus,  

C. parreyssi, A. crucifer, A. haemorrhoidalis, A. vittatus, H hirtus, C. 

syriacus, C. antennalis, D. cinereus, D. rubripes, S. filiformis,  

P. terminatus, A. limbatus, A. elegantulus, A. paludum, A. gurgistanus, 

A. lineatus, P. theseus, M. brunnipes, M. villosus, M. castanipes ve M. 

punctolineatus olmak üzere toplam 22 türün İzmir İli lokal faunası için 

ilk kayıt niteliğinde olduğu belirlenmiştir. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalar ve yürütülen bu araştırma 

sonucunda İzmir İli Elateridae faunasının 17 cinse bağlı 42 türden 

oluştuğu saptanmıştır. Gelecekte yapılacak araştırmalarla bu tür sayısının 

artması beklenmektedir.  

Doğa çalışmaları değerlendirildiğinde örneklerin ilçelere göre 

bulunma oranları; Kemalpaşa % 28.45, Ödemiş % 28.45, Bornova 

% 13.94, Çeşme % 6.68, Seferihisar % 4.79, Bayındır % 3.21, Balçova 

% 2.58, Gümüldür % 2.26, Karaburun % 1.63, Kiraz % 1.32, Menderes 

% 1.32, Selçuk % 1.32, Bergama % 1.04, Beydağ % 0.69, Narlıdere 

% 0.69, Kınık % 0.52, Karşıyaka % 0.37, Tire % 0.37 ve Urla % 0.37 

olarak bulunmuştur. 

Çalışma alanında en bol bulunan örneklerin ait olduğu altfamilya 

% 35.67’lik oranla Elaterinae altfamilyasıdır. Bu atlfamilyayı % 25.52, 

% 23.78, % 10.49, % 2.44 ve % 2.10’luk oranlarla sırasıyla 
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Pyrophorinae, Cardiophorinae, Denticollinae, Negastriinae ve 

Melanotinae izlemektedir. 

Elateridae familyasına ait İzmir İlinde bulunan türlerin 

zoocoğrafik durumu Taglianti et al. (1999)’nin gözden geçirdiği 

zoocoğrafik bölge ve altbölgeler dikkate alınarak incelendiğinde  

L. punctatus, D. bimaculatus ve A. crucifer’in Orta Asya-Akdeniz;  

C. discicollis ve A. brevis’in Orta Asya-Avrupa; C. parreyssi  

ve A. kraatzi’nin Doğu Akdeniz; A. vittatus, A. haemorrhoidalis,  

C. rotundicollis, D. cinereus, Q. minutissimus, P. terminatus,  

A. limbatus, A. rachifer, A. elegantulus, P. theseus, M. brunnipes  

ve M. tenebrosus’un Turan-Avrupa; H. hirtus, C. ruficollis,  

S. filiformis, A. elongatulus ve M. punctolineatus’un Sibirya 

-Avrupa; C. syriacus, C. cyanipennis, C. sacratus, C. antennalis,  

C. nigratissimus, C. ruficruris, D. rubripes, Z. alysidotus, A. paludum, 

A. turcicus, A. gurgistanus ve M. fusciceps’in Turan 

-Akdeniz; C. vestigialis’in Batı Palearktik; A. pallens  

ve M. crassicollis’in Avrupa-Akdeniz; A. lineatus ve M. castanipes’in 

Holoarktik ve M. villosus’un Palearktik Bölgede yayılış gösteren türler 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca incelenen materyalin gerek boy ve gerekse 

diğer morfolojik karakterler yönüyle literatür bilgisiyle uyuştuğu 

gözlenmiştir.  

Çalışma alanında ekonomik olarak zararı gözlenmemesine karşın, 

bu çalışmanın Elateridae familyasına bağlı türler üzerinde ileride 

yapılacak biyolojik, ekolojik ve faunistik çalışmalara ışık tutması, 

biyolojik çeşitliliğe yönelik veri sunması gibi yönlerden önemli olduğu 

düşünülmektedir. 



 178 



 179 

KAYNAKLAR DİZİNİ 

Acatay, A., 1948. Zararlı Orman Böcekleri Teşhis Anahtarı. T. C. Tar. 

Bak. Or. Gn. Müd. Yayınları Özel sayı: 76, 114 s. 

Acatay, A., 1969. Tatbiki Orman Entomolojisi İ. Ü. Yay. No: 1359, 

Orman Fak. Yay. No: 133, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 182 s.   

D’ Aguilar, J., 1962. Famille des Elateridae. In Entomologie Applique a 

l’agriculture, Tome I Coleopteres, 300-304 (Ed. A. S. 

Balachowsky). Masson et Cie, 559 s. 

Akalın, İ., 1952. Büyük Bitkiler Kılavuzu. Ankara Basım ve Ciltevi, 

Ankara, 752 s. 

Alekhin, V. A., 1973. The species composition of wireworms 

(Coleoptera, Elateridae) in the best planting in the southeast of 

the European part of USSR. Ent. Rev., 52 (3): 342-346. 

Anonymous, 2005. www.insetti.org/.../ larv%20elateridae-150.jpg. 

Anonymous, 2006. A Gallery of Florida Insects, Coleoptera (www.fsca-

dpi.org) (Erişim Tarihi: Kasım 2006).   

Becker, E. C., 1974. Revision of Nearctic species of Athous (Coleoptera: 

Elateridae) east of the Rocky Mountains. Can. Ent., 106: 711-

758. 

Becker, E. C., 1979. Review of the western Nearctic species of Athous 

(Coleoptera: Elateridae) with a key to the species north of 

Panama. Can. Ent., 111: 569-614. 

Bedevian, A. K., 1936. Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names. 

Argus and Papazian Press, Cario, 644 s. 

 

 



 180 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Blunck, H. & H. Mühlmann, 1954. Elateridae. In Handbuch der 

Pflanzenkrankheiten. Paul Parey in Berlin und Hamburg, 25-62, 

599 s. 

Bodemeyer, E. V., 1900. Quer durch Kleinasien in den Bulghan Dagh. 

Die odruck und Verlangs Aktiengesellschaft. Vormals Dölter, 

Emmedingen, 169 s. 

Bodenheimer, F. S., 1958. Türkiye’de Ziraate ve Ağaçlara Zararlı Olan 

Böcekler ve Bunlarla Savaş Hakkında Bir Etüt (Çev. Naci 

Kenter). Bayur Matbaası, Ankara, 347 s. 

Borror, D. J. & D. M. Delong, 1964. An Introduction to the Study of 

Insects. Holt, Rinehart and Winston, New York, Chicago, San 

Fransisco, Toronto, London, 819 s.  

Brooks, A. R., 1960. Adults Elateridae of Southhern Alberta, 

Saskatchewan and Manitoba (Coleoptera). The Canadian 

Entomologist, Supplement 20, Accompanies Volume: XCII. 63 

s. 

Burakowski, B., 1976. Post-embryonic development and bionomics of 

Quasimus minutissimus (Germ.) (Coleoptera: Elateridae). 

Annales Zool., 33: 235-259. 

Cate, P. C., G. Platia & R. Schimmel, 2002. New species and records of 

click beetles (Coleoptera: Elateridae) from Iran, with a checklist 

of known sepecies. Folia Heyrovskyana, 10 (1): 25-68. 

Costa, C., 1975. Systematics and evolution of the tribes Pyrophorrini and 

Heligmini, with description of Campyloxeninae, new subfamily 

(Coleoptera, Elateridae). Arquivos Zool., 26: 49-188.  



 181 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Çanakçıoğlu, H., 1983. Orman Entomolojisi, Özel Bölüm. İ. Ü. Orman 

Fakültesi Yayınları, İ. Ü. Yay. No: 3152, Orman Fakültesi Yay. 

No: 349, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 536 s.  

Davis, P. H., 1965. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1, 

Edinburg University Press, Edinburg, 567 s. 

Davis, P. H., 1967. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 2, 

Edinburg University Press, Edinburg, 581 s. 

Davis, P. H., 1970. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 3, 

Edinburg University Press, Edinburg, 628 s. 

Davis, P. H., 1975. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 5, 

Edinburg University Press, Edinburg, 890 s. 

Davis, P. H., 1978. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6, 

Edinburg University Press, Edinburg, 825 s. 

Davis, P. H., 1982. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 7, 

Edinburg University Press, Edinburg, 947 s 

Dolin, V. G., 1978. Opredělitěl ličinok žukov-ščelkunov faunny SSSR, 

124 pp. Urožaj, Kiev. 

Dolin, V. G., 1982. Žuki kovaliky (Agrypnini, Negastriini, Dimini, 

Athoini, Estodini). T. XIX., v. 3, Fauna Ukrainy, 285 pp. AN 

USSR, Inst. Zool., Kijev.  

Dolin, V. G., 1988. Žuki-ščelkuny. (Cardiophoriny, Elateriny), T. XIX, 

v. 4, Fauna Ukrainy, 202 pp. Naukova Dumka, Kiev. 

Dolin, V. G., 1995. Neue Zorochros-Arten (Coleoptera: Elateridae) aus 

Transkaukasien und Mittelasien. Zeitschr. 

Arbeitsgemeinschaft Oester Entomol., 47 : 19-24.  



 182 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Dusanek, V. & J. Mertlik, 2004. Elateridae. Click Beetles of the 

Palearctic Region. http://www.elateridae.com.  

Essig, E. O., 1954. College Entomology. The Macmillan Company, New 

York, 900 s. 

Gediz, A., 1940. Türkiye Şekerpancarı Haşereleri ve Mücadele Usulleri. 

Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası, İstanbul, 114 s. 

Glen, R., 1950. Larvae of the Elaterid beetles of the tribe Lepturoidini 

(Coleoptera: Elateridae). Smiths Misc. Coll., 111: 1-246. 

Grandi, G., 1951. Introduzione allo studio dell’entomologia. Edizioni 

agricole. Bologna. V. I-II.  

Guglielmi A. & G. Platia, 1985. Contributio alla conoscenza degli 

Elateridi di Grecia e Turchia. Fragm. Entomol., Roma, 18 (1): 

169-224.  

Guryeva, E. L., 1972. A review of Palearctic species of the genus 

Agriotes Esch. (Coleoptera, Elateridae). Entom. Rev., 51 (4): 

509-520. 

Guryeva, E. L., 1973. Diagnostic key to the Palearctic species of click 

beetles (Coleoptera, Elateridae), Entom. Rev., 52 (1): 111-117. 

Guryeva, E. L., 1974. Stroenie grudnogo otdéla žukov-ščelkunov 

(Coleoptera, Elateridae) i značenie ego priznakov dlja sistémy 

semejstva. (The thorax of click beetles and significance of its 

characters for the system of the family). Entomol. Obozr., 53: 

96-113. 

 

 



 183 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Guryeva, E. L., 1979. Žuki ščelkuny. (Elateridae: Megapenthini, 

Physorhini, Ampedini, Elaterini, Pomachiliini). Fauna SSSR, T. 

XII., (4): 451 pp. Nauka, Leningrad.  

Guryeva, E. L., 1989. Žuki ščelkuny. (Elateridae). Athoinae: Ctenicerini. 

Fauna SSSR, T. XII., (3): 293 pp. Nauka, Leningrad.  

Gül-Zümreoğlu, S., 1972. İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Böcek ve Genel Zararlılar Kataloğu, 1928-1969 (I. 

Kısım). İstiklal Matbaası, İzmir, 119 s. 

Hayek, C. M. F., 1973. A reclassification of the subfamily Agrypninae 

(Coleoptera, Elateridae). Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.), 20: 

1-309. 

Hayek, C. M. F., 1979. Additions and corrections to “A reclassification 

of the subfamily Agrypninae (Coleoptera: Elateridae)”. Bull. 

Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.), 38: 182-261. 

Heyden, L. V., E. Reitter & J. Weise, 1906. Catalogus Coleopterorum 

Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. Berlin, 774 s. 

Horion, A., 1953. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer 3: 

Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). 

Entomol. Arb. Mus. G. Frey Suppl., 19: 1-340. 

Husler, F. J., 1940. Studien über die Biologie des Elateriden. Mitt. 

München. Ent. Ges., 30: 343-397. 

Imms, A.D., 1925. A General Textbook of Entomology. Including the 

anatomy, physiology, development and classification of insects. 

790-792. 

 



 184 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

İyriboz, N., 1935. Şekerpancarı Hastalıkları. Resimli Ay Matbaası, 

İstanbul , 164 s. 

Kabalak, M. & O. Sert, 2005. Ankara İli Elateridae (Coleoptera) 

familyası türleri üzerinde faunistik çalışmalar. Türk. entomol. 

derg., 29 (1): 49-60. 

Laibner, S., 1974 a. Pŕispvek k ekologii a fenologii kovařika Melanotus 

brunnipes Germar. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., 19: 157-

166. 

Laibner, S., 1974 b. Samči kopulačni orgány československých 

kovařikovitých rodu Platynychus Motschulsky a jejich využiti 

při určováni (Coleoptera, Elateridae). Acta Mus. Siles. S. A., 

23: 77-79. 

Laibner, S., 1983. Bursa copulatrix mitteleuropäischen Arten der Gattung 

Dicronychus (Coleoptera: Elateridae) und deren 

Bestimmungsschlüssel. Acta Entomol. Bohemoslov., 80: 49-

51.  

Laibner, S., 1985. Faunistic records from Czechoslovakia. Acta. 

Entomol. Bohemoslov., 82: 393-398. 

Laibner, S., 1988. Morfologie vnitřniho genitálního aparátu samic 

čekoslovenských druhů rodu Melanotus Eschscholtz 

(Coleoptera, Elateridae). Entomol. Problémy, 18: 181-191.  

Laibner, S., 2000. Elateridae of the Czech and Slovak Republics. 

Kabourek Publishhing, 292 pp.  

 

 



 185 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Lawrence, J. F., A. M. Hasting, M. J., Dallwitz, T. A. Paine & E. J. 

Zurcher, 1995. Elateriformia (Coleoptera) larvae: 

descriptions, illustration, identification and information 

retrieval for families and subfamilies. Version: 9th October 

2005. http://delta-intkey.com (Erişim Tarihi: Kasım 2006).  

Lawrence, J. F., A. M. Hasting, M. J., Dallwitz, T. A. Paine & E. J. 

Zurcher, 2000. Elateriformia (Coleoptera) larvae: 

descriptions, illustration, identification and information 

retrieval for families and subfamilies. Version: 9th October 

2005. http://delta-intkey.com (Erişim Tarihi: Kasım 2006).  

Leseigneur, L., 1970. Rèvision des Zorochros europèens (Col. 

Elateridae). Bulletin de la Sociètè Linnèenne de Lyon, 39 

(1): 19-44. 

Leseigneur, L., 1972. Coléoptéres Elateridae de la faune de France 

continentale et de Corse. Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 

Suppl., 41: 5-379. 

Lodos, N., 1998. Türkiye Entomolojisi VI, Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Yayınları No: 529, 2-50.  

Lucas, C., 1853. Rèmarques sur les metamorphoses observèes chez les 

Elateridaes. Annales d. 1. Soc. Ent. France, 2 (10): 268.  

Mardzhanyan, M. A., 1976. A review of the click beetles of the genus 

Melanotus Esch. (Coleoptera, Elateridae) in the Caucasus. 

Ent. Rev., 55 (3): 85-90. 

Mardzhanyan, M. A., 1987. Fauna Armjanskoj SSR. Ščelkuny 

(Elateridae), Izd. AN Arm. SSR, Jerevan. 204 pp. 



 186 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Müller, J., 1912. Revision der Athous-Arten der ostadriatischen 

Provinzen. Boll. Soc. Adr. Sci. Nat., 26: 97-143. 

Öge, Z., 1959. Şekerpancarına Arız Olan Haşereler ve Mücadelesi. 

Türkiye Şeker Fab. A. Ş. Neşriyatı, No: 72. Ankara, 142 s. 

Önder, F., Y. Karsavuran, S. Tezcan & E. P. Önder, 1987. Türkiye’de 

Tarım, Orman ve Evcil Hayvanlarda Hayvansal Kökenli Zararlı 

ve Yararlı Türlerin Bilimsel ve Türkçe İsimleri. Tarım, Orman 

ve Köyişleri Bakanlığı, Mesleki Yayınlar, Yayın No: 8, Ankara, 

120 s. 

Penev, L. & D. Tarnawski, 1987. Schnellkäfer (Coleoptera, Elateridae) 

Bulgariens (Nachtrag). Polskie Pismo Entomologicene 

Bulletin Entomologique de Pologne, 67: 421-440.  

Peyerimhoff, P., 1933. Les larves des Colèoptères d’après A. Böving et 

F. C. Craighead et les grands critèrimus de I’ordre . Annales de 

la Sociètè Entomologique de France, Paris, CII: 77-106. 

Platia, G., 1994. Coleoptera: Elateridae. Fauna d’Italia 33: 1-429, 

Calderini, Bologna.   

Platia, G. & I. Gudenzi, 1997. Contributio alla conoscenza degli Agriotes 

del gruppo nuceus di Siria e Iraq (Coleoptera: Elateridae). Boll. 

Soc. Entom. Ital., Genova, 128 (3): 201-211.  

Platia, G. & I. Gudenzi, 1999. Descrizione di tre nuove specie di Elateridi 

di Grecia, Turchia ed Isola di Cipro con note geonemiche e 

sinonimiche (Coleoptera, Elateridae). Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. 

Torino, 14 (1): 139-150.    

 



 187 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Platia, G. & I. Gudenzi, 2000. Descrizione di un Nuovo Genere e Tredici 

Nuove Specie di Elateridi Della Regione Paleartica con note 

Geonemiche Quderno di Studi e Notizie di Storia. Naturale 

della Piomagna, 11: 17-31. 

Platia, G. & I. Gudenzi, 2002. Revisione dei Cardiophorus della Turchia. 

II. Le specie unicolori (Coleoptera: Elateridae). Boll. Soc. 

Entomol. Ital., 134 (1): 27-55. 

Preiss, R. & G. Platia, 2003. The click beetles of Cyprus with 

descriptions of two new the genus Heterumelater Ohira, 1968 

(Coleoptera: Elateridae). Z. Arb. Gem. Öst. Ent., 55: 97-123.  

Quate, L. W. & S. E. Thomson, 1967. Revision of click beetles of genus 

Melanotus in America North of Mexico (Coleoptera, 

Elateridae). Proc. U. S. Nat. Mus., 121: 1-84. 

Reitter, E., 1905. Elaterini, Athouina aus der Palaearktischen Fauna. 

Bestimmungs-Tabelle der Europäischen Coleopteren 56. Verh. 

Naturforsch. Ver. Brünn, 43: 1-122. 

Rudolph, K., 1974. Beitrag zur Kenntnis der Elateridenlarven der Fauna 

der DDR und BRD (Eine morphologisch-taxonomische Studie). 

Zool. Jahrb. Abt. Syst., 101: 1-151. 

Sahlberg, J., 1912-1913. Coleoptera mediterranean orientalia, quae in 

Aegypta, Palaestina, Syria, Caramania atque in Anatolia 

occidentali anno 1904. Ofversigt af Finska Vetenskaps-

Societetens Förhandlingar. 60 (13): 127-132. 

 

 



 188 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Sánchez Ruiz, A., 1996. Catálogo Bibliográfico de las Especies de la 

Familia Elateridae (Coleoptera) de la Penìnsula Ibèrica e Islas 

Baleares. In: RAMOS M. A. (ed.): Dokumentos Fauna Iberica 

2, 265 pp. Mus. Nac. Ci. Nat. Madrid. 

Schenkling, Ş., 1925-1927. Coleopterorum Catalogus (Pars 80 & 88). W. 

Junk, Berlin W. 15, 636 s.  

Schmitschek, E., 1953. Türkiye Orman Böcekleri ve Muhiti. Türkiye 

Orman Entomolojisinin Temelleri. (Çeviren: Dr. Abdulgafur 

Acatay). İ. Ü. Yay. No: 556, Orman Fak. Yay. No: 24, 471 s. 

Sekendiz, O. A., 1974. Türkiye Hayvansal Kavak Zararlıları Üzerinde 

Araştırmalar. K. T. Ü. Genel Yay. No: 62, Orman Fak. Yay. 

No: 3, Çağlayan Basımevi (1. Baskı), 196 s.   

Stone, N. W., 1954. Sugar beet wireworm predaceus on seed Maggot. J. 

Econ. Ent., 46: 1100.  

Taglianti, A. V., P. A. Audisio, M. Biondi, M. A. Bologna, G. M. 

Carpaneto, A. Biase, S. Fattorini, E. Piattella, R. Sindaco, A. 

Venchi & M. Zapparoli, 1999. A proposal for a chorotype 

classification of the Near East fauna, in the framework of the 

Western Palearctic region. Biogeographia, 20: 31-59. 

Tarnawski, D., 1984. Die Schnellkäfer Bulgariens (Coleoptera, 

Elateridae). Polskie Pismo Entomologique de Pologne, 54: 

235-281.  

Tokmakoğlu, O., 1974. Şeker Pancarı Hastalık ve Zararlıları Atlası. 

Türkiye Şeker Fab. A. Ş. Yay. No: 190, Ankara, 145 s. 

 



 189 

KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) 

Tuatay N., A. Kalkandelen & N. Aysev, 1972. Nebat Koruma Müzesi 

Böcek Kataloğu (1961-1971). T. C. Tar. Bak. Zir. Müc ve Zir. 

Kar. Gn. Müd. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, 119 s.  

Winkler, A., 1924-1932. Catalogus Coleopterorum Regionis 

Palaearcticae. Wien, 620-663. 

Yüksel, H., 1970. Türkiye’de Bulunan Telkurtları (Elateridae) Familyası 

Türleri Üzerinde Sistematik Çalışmalar. Atatürk Ü. Yayınları 

No. 85, Zir. Fak. Yay. No. 32, Arş. Ser. No: 12, Erzurum, 66 s. 

 



 190 



 191 

Ek Çizelge 1. İzmir İlinde Elateridae familyasına bağlı türlere ait 

örneklerin toplandığı bitki türleri 

Bitkinin bilimsel adı Takım: Familya Türkçesi 

Acantholimon sp. Caryophyllales: 

Plumbaginaceae  

Kardikeni 

Alnus orientalis Linnaeus Fagales: Fagaceae Doğu kızıl 

ağacı 

Amygdalus communis 

Linnaeus 

Rosales: Rosaceae Badem 

Astragalus sp. Fabales: Fabaceae Tavşancıl 

tırnağı, keven 

Beta vulgaris Linnaeus Caryophyllales: 

Chenopodiaceae 

Şekerpancarı 

Castanea sativa Mill. Fagales: Fagaceae Kestane 

Cedrus libanotica atlantica 

Manetti 

Pinales: Pinaceae Lübnan sediri 

Citrullus vulgaris Linnaeus Violales: Cucurbitaceae Karpuz 

Crataegus sp. Rosales: Rosaceae Akdiken 

Cupressus sp. Cupressales: Cupressaceae Servi 

Cydonia vulgaris Pers. Rosales: Rosaceae Ayva 

Fagus orientalis Lipsky Fagales: Fagaceae Doğu kayın 

ağacı 

Juglans regia Linnaeus  Juglandales: Juglandaceae Ceviz 

Matricaria spp. Asterales: Asteraceae Papatya 

Mentha sp. Lamiales: Lamiaceae Nane 
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Ek Çizelge 1’in devamı 

Bitkinin bilimsel adı Takım: Familya Türkçesi 

Mespilus germanica Linnaeus Rosales: Rosaceae Muşmula 

Olea europaea Linnaeus Lamiales: Oleaceae Zeytin 

Onopordum sp. Asterales: Asteraceae Eşekdikeni 

Pelargonium sp. Geraniales: Geraniaceae Sardunya 

Pinus sp. Pinales: Pinaceae Çam 

Pinus brutia Ten. Pinales: Pinaceae Kızılçam 

Pinus halepensis Mill. Pinales: Pinaceae Halep çamı 

Pinus maritima Mill. Pinales: Pinaceae - 

Pinus nigra Arnold Pinales: Pinaceae Karaçam 

Pinus nigra mauretanica 

Maire & Peyerrimhof 

Pinales: Pinaceae - 

Platanus sp. Proteales: Platanaceae Çınar 

Populus sp. Malpighiales: Salicaceae Kavak 

Prunus avium Linnaeus Rosales: Rosaceae Kiraz 

Prunus cerasus Linnaeus Rosales: Rosaceae Vişne 

Prunus persica Linnaeus Rosales: Rosaceae Şeftali 

Pyrus communis Linnaeus Rosales: Rosaceae Armut 

Pyrus elaeagnifolia Pallas Rosales: Rosaceae Ahlat 

Quercus sp. Fagales: Fagaceae Meşe 

Quercus cerris Linnaeus Fagales: Fagaceae Anadolu 

meşesi 

Quercus conferta Kit Fagales: Fagaceae Macar 

meşesi 
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Ek Çizelge 1’in devamı 

Rubus sp. Rosales: Rosaceae Böğürtlen 

Salix sp. Malpighiales: Salicaceae Söğüt 

Solanum tuberosum Linnaeus Solanales: Solanaceae Patates 

Ulmus sp. Rosales: Ulmaceae Karaağaç 

Urtica sp. Urticales: Urticaceae Isırgan 

Zea mays Linnaeus Poales: Poaceae Mısır 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

1993 Yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansa 

başladı. Yürüttüğü “Bornova koşullarında Stephanitis pyri (F.) 

(Heteroptera: Tingidae)’nin biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde 

çalışmalar” konulu araştırmayla 1997 yılında Yüksek Lisansını 

tamamladı. 02-12 Şubat 2004 tarihleri arasında Lund Üniversitesi 

(İsveç), Ekoloji Bölümü’ndeki Feromon Grubu’nun düzenlediği 

“Infochemicals in Pest Control and Conservation Biology” konulu kursa 

katıldı. 

Türkiye Entomoloji Derneği, Türkiye Biyoloji Mücadele Derneği ve 

Ege Üniversitesi Mezunları Derneği üyesidir. Ayrıca Türkiye Entomoloji 

Derneği Yönetim Kurulu ve Türkiye Entomoloji Dergisi Yayın Kurulu 

üyesi olarak görev almıştır. Halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. 

 

 


