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Dorcadion (P.) nitidum Motshulsky, 1838 (Şekil 18, 70)

Doreadion nitidum Motshulsky, 1838. BulL. Soc. Nal.

Moscou, 11: 187.

Locus typicus: Erivan.

d' ~ Siyah, az parlak. Antenlerin 1. ha1kas1ve bacaklar kızıl kahverengi, di~er
anten halkaları kahv,rengi;antenlerseyrek, bacaklar sık beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde orta yivli, tepe keçe gibi beyaz tüylü; aşınmış
örneklerde seyrek ve normal irilikte noktalı.

Pronotum küt yan çıkıntılı; orta kısım geniş bir bölgede keçemsi beyaz tüylü;
orta sıg evlekli; yer yer seyrek, ufak ve iri noktalı.

Scutellum geniş üçgen şeklinde olup beyaz tüylü.

Elitra keçe gibi beyaz tüylü geniş sutur ve kenar biyeli, geniş humeral bandlı ve
dorsal bandınyerinde kaidede kısa bir çizge şeklinde benekli; diger kısımlardaparlak,
seyrek, sı~ ve ince noktalı.

Alt taraf kahverengi olup sık beyaz tüylü.

Erkek genital organı:.Şekil 70 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu 2,00 - 3,50

Pronotum eni 3.000 - 4,00

Genel uzunluk 10,00 - 13,00

Genel genişlik 4,00 -5,25

(*) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 5. sayısında çıkan yazının devamı.
(**) Hacettepe Üinversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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ıncelenen Materyal

5 d' d' ,399 Artvin. Savsat, Çengel Yaylası, ca: 1200 m. 16 -6 - 1974, leg.
Z. Bahçeci (coD. Önalp).

Yayılırnı güney Rusya olarak bilinen bu tür Türkiye faunası için yeni kayıtuc.

D. wagneri'den elitrasında geniş dorsal bandın bulunmayışı ile ayrılır.

Dorcadion (P.) wagneri Küster, 1848 (Şekil 19, 71)

Dor~ion wagneri Küster, 1848. KM'. Eur., 5: 87.

Locus typicus: Büyük Agn.

d' 9 Siyah, parlak, Antenler ve bacaklar kızıl kahverengi olup seyrek beyaz
tüylü. .

Baş alın ve tepe üzerinde orta yivli; seyrek beyaz tüylü; seyrek, düzensiz ve nor-
mal irilikte noktalı.

Pronotum küt ve hafif yan çıkıntıb; orta evleksiz, ancak ortanın gerisinde hafif
çökük; ortadaseyrek, düzensiz ve iri, yanlarda dahasık ve daha iri noktalı.

Scutellum üçgen şeklinde olup çıplak.

. Elitraçıplak ve parlaksuturbiyeli; seyrekbeyaz tüylükenarbiyeli; beyaz tüylü
dar lateral ve humeralbandlı; beyaz tüylü ve kaidede dar siyah bir çizgi ile bölünmüş
çok geniş bir dorsal bandb; dorsa1 uçta humeral band ile birleşmiş; bandlar arası
siyahve çıplakolupseyrekve inceincenoktalı.

.

Alt taraf koyu kahverengi olup beyaz tüylü.

Erkek genita! organı: Şekil 71 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu ': . 2.00 - 2,50

Pronotıım eni 3.00 - 4.00

Genel uzunluk 10.00 - 12.00

Genel genişlik. 4.00 - 5.00
ıncelenen Materyal

8 d' d' , 799 Kars (S.M.F.) ; 5 d' d' ,499 Erzurum (S.M.F.), 1 d', 1 9
Kars, 1901 (coll. Önalp); 1 d' Erzurum, Hasankale, 9-5~1976 leg. A. Demirsoy
(coD. Önalp); 3 d' d', 2 99 Do~u Beyazıt, Agn Da~ı, Ca: 2875 m, 12-7-1988Ieg.
F. Sipahiler (coD. Önalp).

.
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Yayıbmı: Türkiye, Güney Rusya, Trans Kafkasya.

D. nitidum'dan çıplak sutur biyesi ve geniş beyaz tüylü dorsal bandı ilc aynıır.

Darcadian (P.) bangi Heydent 1894 (Şekil 20, 72).

Doreadion bangi Heyden, 1894. Dt ent. Z., 38 (1): 89

Locus typicus: Kastamonu
<:J Siyah Renkli. Antenler siyah bacak1arkizılkahverengi.

Baş alın ve tepe üzerinde ortaya yivli ve burası beyaz tüy bandb; tepe2 üçgen
şeklinde siyah tüylü. Di~er kısımlar normal sıklıkta beyaz tüylü.

Pronotum sivri yan çıkınuh; orta evlekli; burası beyaz tüy bandb; ortanın yan-
lan siyah tüylü bandh, yan kısımlan beyaz tüylü;

Scutellum üçgen şeklinde olup, ortada seyrek, kenarda sık beyaz tüylü.

Elitra zemini siyah tüylü; beyaz tüylü suturbandh, yer yer çözülmüş kenar biye-
li, uea kadar uzanan humarel bandb, kaidede belirgin, orta kısımda çözülmü, sadece
iz şeklinde, uca yakın humeral band ile birleştirilmiş dor~ bandlıve aynca bir pre-
suturbandı kalınusı şeklinde sutur ile dorsal band arasındabeyaz tüylü.

Alt taraf siyah renkli olup, beyaz tüylü.

Erkek genilal organı: Şekil 72 a,b.

Ölçüler(mm). 1d' 1d'

Pronotum boyu 2.75 2,50

Pronouım eni 3,37 3,50

Geneluzunluk 12,00 10,00

Genel genişlik 5,00 4,50

İncelenen Materyal

2 d' d' Kastamonu 22-25-4- (coll. Onaıp).

Yalnız Türlciye'debulunanbir tür.

D.condensatum'a benzer, fakat ondan elitra üzerindeki beyaz tüylü bandlann
yer yer çözülmüş olmasıyla ayrılır.

Dorcadian (p.)condensatum Küster, 1852 (Şekil 21t 73).

Dorcadion condensatumKüster 1852. Kaf., Eur., 25:92.

Locus typicus:Türkiye. .

d' ~ Siyah. Antenler ve bacaklar koyu kahverengi.
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Baş alın ve tepe üzerinde beyaz tüylü orta yivli; tepe üçgen şeklinde siyah tüylü;
sık, iri ve derin noktalı.

Protonum sivri yan çıkıntıh, beyaz tüzlenmiş orta evlekli; pentagonlar
oluşturan, sıkışık, iri ve derin noktalı.

Scutellum üçgen şeklinde olup beyaz tüylü.

Elitra siyah, kısa zemin tüylü; beyaz tüylü ince sutur ve kenar biyeli; beyaz
tüylü geniş bir lateral band, aynı genişlikte bir humeral band ve dar bir presutural
band elitra ucuna kadar uzanır, dar olan dorsal band uçtan önce kesitir; bandlarınbu-
lundugu yerler iri, araları ince noktalı.

Alt taraf koyu kahverengi olup, kısa beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 73. a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu 2,00 - 2,50

Pronotum eni 3,50 -4,50

Genel uzunluk 10,00 -20,00

Genel genişlik 4,00 - 5,50

İncelenen Materyal

1 aı İstanbul, Alemdag (coll. Önalp); 4 aı aı, 5 ~ ~, Türkiye (S.M.F.); 13
Spec. İstanbul (S.M.F.) 25 Spec., Alemdag (S.M.F.); 3 Spec., Türkiye (Z.S.M.);
1 aı, 1 ~ İstanbul (Z.S.M.):, 1 aı, 1 ~ Kafkasya (Z.S.M.)

Türkiye'nin Avrupa yakasında yayılım gösteren bu türdenMünih Müzesinde 1aı

ve 1 ~. bireyin etiketinde "Caucasus" bulunuş yeri olarak yazılı. Breuning (1962)'e
göre dogu Bulgaristan.

D. bangi'den elitra üzerindeki bandların çözülınemiş olmasıyla aynıır.

Dorcadion (P.) dimidiatum Motschulsky, 1838 (Şekil 22, 74).

Dorcadion dimidiatumMotschulsky, 1838. Bull. Soc.

Nal Moscou, 11:186.'

Locus typicus: Erivan. .
aı ~ Siyah, parlak siyah zemin tüylü. Antenler ve bacaldar siyah; antenler sey-

rek siyah tüylü, bacaldar seyrek beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde seyrek beyaz tüylenmiş orta yivli; gözlerin üst
tarafından kaideye dogm uzanan siyah tüylü bandlı; seyrek ve orta irilikte noktalı.
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Pronotum küt yan çıkınuh; orta evleksiz, ancak orta kısmın gerisinden kaideye
-doğru hafif çökük; orta kısımda düzensizaralıklı vasat ve iri noktalı, yanlar biraz

daha sıkışık noktalı ve bu kısımda çok seyrek beyaz tüylü.

Scutellum üçgen şeklinde olup beyazımsı tüylüdür.

Elitra kadife gibi siyah zemin tüylü; beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli; kaidede
humeral ve dorsal bandların birleşmesiyle oluşan iri bir benek beyazımsı tüylü, aynı
şekilde elitranın ucunukaplayan beyaz tUyIlibenekli.

Alt taraf koyu renk olup beyaz tüylüdUr.

ErKek genital organı: Şekil 74 a,b.

Ölçüler (mm)

Genel uzunluk

2,00 -3,00

3,00 -4,75

10,50 - 17,00

4,00 - 6,50

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel genişlik

İncelenen Meıaryal

7 Spec. Kuzey Bayazıt (Z.S.M.); 2<:1'<:1', 2 ~9 Erzurum, çal. 10-5-1971leg.
A. De~irsoy (coll. önalp); 4 <:1'<:1'Erzurum, çal. 17-5-1975 leg. A. Demirsoy (colI.
Önalp); 1 <:1'Doğu Bayazıt, Ağrı Dağı, Ca.

2875 m, 12-7-1988Ieg. F., Sipahiler (coll. Önalp).

Yayılımı: Ermenistan, Türkiye

D, condensatum'a yakın durur, fakat ondan elitrasının kaide ve uçtaki geniş
beyaz lekeleri ile kolayca ayrılır.

Dorcadion (P.) parallelum Küster, 1847 (Şekil 23, 75)

Dorcadion parallelum Küster, 1847. KM. Eur. 8:79.

Lucus typicus: TUrkiye.
<:1'Siyah. Antenlerin 1. halkası ve bacaklar kahverengi, diğer anten halkaları

siyah; antenler siyah kıllı, bacaklar beyaz tüylü; Art tibiaların iç uç dikeni erkekde
iki uçlu.

Baş, alın ve tepe orta yivli; kenarlarıbeyaz tüylerle çerçevelenmiş iki siyah tüylü
uzun üçgen lekeli; yanlar beyaz tüylü.

Pronotum sivri olmayan yan çıkıntılı;kenarları beyaz tüylü olan orta evlekli; te-
penin devam şeklinde iki geniş siyah tüylü bandlı; yanlar beyaz tüylü.
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Ölçüıer (mm) d'd'

~~Pronotumboyu : 3,25 -3,75 3,50 -4,00

Pronotum eni 4,00 -5,00 5,75 -6,25

Genel uzunluk 16,00 - 18,00 18,50 -22,00

Genel genişlik 5,50 -6,00 7,50 - 8,50

ıncelenen Materyal

Elitra beyüz tüylü sutur ve kenar biyeli, geniş lateral bandh, geniş humeral band
ile kaidcde birleşmiş, uea dogru tekrar aynı band ile birleşmiş veya birleşmeden ke-
silmiş dorsal bandlı, kaidede çizgi haline veya tedrici uzayarak sutur bandıı)a
birleşmiş presutur bandh, prestlturalband siyah zemin tüyü ile yer yer kesilmiş ola-
bilir.

Alt taraf koyu kahverengi olup beyaz tüylU.

~ daha geniş olup zemin tüyü d' deki kadar siyah olmayıp, koyu kahverengi.

4 d' d' , 4 ~~ Amasya, 1888 (S.M.F.); 17 Spec. Amasya (S.M.E); 6 d' d' , 9
~~ Ankara (S.M,E); 1 ~ Amasya 1886 (can. Önalp); 1 d' Ankara H. Gazi Dalıı,
30-4-1939 leg.T. Karaba~ (con. Önalp); 1 ~ Ankara 9-4-1938 leg. T. Karaba~
(can. Önalp); 2 d' d' , Ankara 30-4-1939 leg. T. Karaba~ (con. Önalp); 1 d' , 1 ~
Ankara, lalabel 6-4-1968.leg. A. Koçak (coll. Önalp).

Sadece Türkiye'de bulunanbu tUr,Kraatz (1873) bu tUrüntip yerinin Mekke ola-
bilecegini ileri sürdü. Yanlış bir etikelenme bu yanılgıya sebep olmuş olabilir.

D. escherkhi'ye çok benzer, (;tkat ondan siyah zemin tUyUve erkekte art tibia-
ların iç uç dikeninin iki uçlu oluşu ile aynıır.

Dorcadion (P.) nobile Hampe 1852 (Şekil 24, 76)

Dorcadion nobile Hampe, 1852. in Wagner, Reise pers, 313.

Dorcadion semivelutinum Kraatz, 1873. in Küster, KM Eur., 29:82 (syn. nov)

Locus typicus: İran
d' ~ Siyah. Antenlerin ı. ve 2. halkası ve bacaklar kızılkahverengi, di~er hal-

kalar siyaha yakın koyu kahverengi olup grimsi beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde sı~ orta yivli; az belirgin seyrek siyah tUylUiki üçgen
lekeli, di~erkısımlar grimsi beyaz tUylü.

Pronotumküt yan çıkınulı; orta evleksiz sadece arkayayakın hafifçC?çökük; orta-
da seyrek, düzensiz ve normal irilikte yanlara do~ daha stk ve daha iri nokta1ı;yan-
lar grimsi beyaz tüylü.
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Elitra seyrek grimsi beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli, geniş humeral bandh ve
kaidede kısa bir çizgi halinde dorsal bandh; lateral kısımda kahverengi, diger
kısımlarda siyah tüylü.

Alt taraf kahverengi olup grimsi beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 76 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

2.00 -3.00

3,50 -4,25

11,00 " 13,00

4,00 -55,00

Genel uzunluk

Genel genişlik

İncelenenMateryal

4 d d, 5 ~~ Toroslar(S.M.F.); 1 d Van(Z.S.M.); 2 d d. 2 ~~ Türkiye
(S.M.F.); 1 d Toroslar (coll. Önalp); 1 d Dogu Anadolu (coll. Onaıp).

.

Yayılımı: Iran, Türkiye

D. dimidiatum 'dan elitrada, kaidede ve uçta' beyaz tüylü iri lekelerin bulun-
mayışı ile ayrılır.

İncelenen bireylerin dış morfolojik özellikleri, ölçüleri ve erkek genital organ
preparatları D.nobile ve D.semivelutinum'un farklı türler olmadıklarını
göstermektedir.

.

Dorcadion (P.) ferruginipes Menetries, 1836 (Şekil 2S, 77).

Doreadion ferruginipes Menetries, 1836. Bull.scient

Aead. SeL St. Petersb., 1:151

Dorcadion thraeicum Küstcr, 1846, Kiif. Eur., 5:90.

Locus tpicus: İstanbul
d ~ Siyah, seyrek siyah zemin tüylü. Antenlerin ı. halkası kızıl kahverengi,

diger halkalar kahverengi, bacaklar kızıl kahverengi.

Baş alın ve tepe üzerinde kirlı beyaz tüylenmiş ince ortayivli; alın' tck tük sıg,
tepe iri ve derin noktalı.

PronotUJİl konik yan çıkıntılı; kirli beyaz tüylenmiş ince orta evlekli; disk ortası
seyrek ve ince, yanlara dogru iri ve derin noktalı.

Scutellum üçgen şeklinde olup kirli beyaz tilylü.
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Elitra kirli beyaz tüylenmiş sutur ve kenar biyeli; humeral ve dorsal bandı bulun-
maz; zemin tüyü sutur yanısıra kadife siyahi ince bir şerit halinde kesilleşmiş, nor-
mal irilikte ve sıklıkta noktalı.

Alt taraf siyah olup kirli beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 77 a,b.

Ölçüıer (mm)

Genel uzunluk

2,00 -3,00

3,50 -4,50

10,00 - 13,00

4.00 -5,00

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel genişlik

İncelenen Materyal

4 çi' çi' , 3 ~~ Alemdag (S.M.F.); 1 Spec. Sapanca (S.M.F.); 1 çi' Alemdag
(Z.S.M.); 1 Spec. ıstanbul (Z.S.M.); 1 çi' , 1~ ıstanbul (can. Önalp).

. Sadece Türkiye'de yayılımı olan bir tür.

D.scabricoııe ve D.bithyniense'den elitrada humeral bandm bulunmayışı
ilc ayrılır.

Dorcadion (P.) bithyniense Chevrolat, 1856 (Şekil 26, 78).

Dorcadion bithyniense Chevrolat, 1856, in Gucrin.

Revue Mag. Zool., 2 (8): 88.

Dorcadian serotinum Thoms1' 1865. Syst. Cer., 549.

Locus typicus: Bursa
çi' ~ Siyah. ılk anten halkası ve bacaklar kızılımsı sarı, diger anten halkaları

koyu kahverengi.

Baş alın üzerinde ince, tepe üzerinde geniş orta yivli, çıplak

Pronotum yanları hafif küt çıkınulı; parlak; çok sıg orta evlekli.

Scutellum üçgen şeklinde olup, çıplak.

Elitra zemin tüyü siyah; sutur ve kenar biyesi beyaz tüylü, elitra ucuna erişen
humeral band ve dorsal bandın kaidede kısa bir kalıntısı b~yaz tüylü; ortanın gerisine
kadar uzanan humeral damarlı.

Alt taraf kahverengi.
.
Erkek genital organı: Şekil 78 a,b.
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Ölçüler (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel uzunluk

Genel genişlik

2,50 -3,00

4.00 - 4,50
12.00 - 13.00
5.00 - 5.50

ıncelenen Materyal

3 <:J'<:J', 2 ~~ Bursa, Uludag (S.M.F.), 1 <:J' Bursa (S.M.E), 1 <:J' Akşchir
(S.M.F.), 1 ~ Sabanca (S.M.F.) 8 <:J'<:J', 4 ~~ Uludag (Z.S.M.), 1 <:J', ~ Kasta-
monu 25-4-1958 (coll. Önalp).

Sadece Türkiye'de yayılım gösterir.

D.scabricolle'ye çok benzer, ondan elitrada humeral damar şeklinde çıkıntının
bulunuşu ile ayrılır. .

Dorcadion (P.) scabricolle Dalman, 1817 (Şekil 27, 79).

Dorcadion scabricolle Dalman, 1817. in Schönherr,

syn. Ins., 1/3: 174.

Locus typicus: Transkafkasya.

<:J' ~ Siyah. Antenlerin 1. halkası ve bacaklar açık kızılkahverengi. Diger halka-
lar siyaha yakın koyu kahverengi: antenler kahverengi killı, bacaklar beyaz tüylü.

Baş ahn ve tepe üzerinde ince orta yivli; alın ve tepe üzerinde yer yer aşınmış
beyaz tüylü orta bandb; tepe aşınmış kahverengi tüylü; aşınmış yerler parlak, sey-
rek, ufak nokta1ı; yanlar seyrek beyaz tüylü.

Pronotum küt yan çıkıntıh; parlak; arkaya dogru orta kısımda hafif çökük ve
burası beyaz tüylü; iri çukurcuklar şeklinde yer yer birleşmiş nokta1ı.

Scutellum üçgenimsi uzun, uçta yuvarlak.

Elitra siyah zemin tüylü; beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli, tam ve geniş hume-
ral bandlı ve dorsal bandın yerinde kaidede kısa bir beyaz tüylü benekli.

Alt taraf koyu kahverengi olup beyaz tüylü.

Erkek genital organı: 79 a,b.

~ biraz daha geniş

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel uzunluk

Genel genişlik

<:J'<:J'

2,50 - 3,00
3,50 -4,00

12,50 - 14,00

4,00 -5,00

~~
2,75 - 3,25

4,25 -4,50
14,00 - 15,00

5,50 - 6,00
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Ölçüıer (mm) d'd' 99

Pronotum boyu 2.50 - 3.25 3.00 - 4.25

Pronotum.eni 3,50 -4.00 4.50 - 5.25

Genel uzunluk 12.50 - 13.50 14.50 - 16.00

Genel genişlik 4.75 - 5.50 .6.00 - 6.75

200

İncelenenMateryal

5 Spec. Akşehir. (S.M.F.); 7 Spec. Sultaodalt (S.M.F.)6d' d' ,599 Ankara
(S.M.F.); 8 Spec. Akşehir (S.M.F.) ıd' ,19 Erzurum (S.M.F.); 4d' d', 399 Van
(Z.S.M.); 1 d' Kars (Z.S.M.); ıd', 19 Bulgar Maden (Z.S.M.); 12d'd', 19 99
Konya, Akşehir, Sultandag, Ca: 1570 m, 1-6-1976Ieg. A. Koçak (colI. Önalp); 1d'
Afyon, Emirdag, Ca: 1100 m, 1-5-1973 leg. A. Koçak (colI. Önalp); 1d' Ankara
Gölbaşı 17-4-1980 leg. B. Önalp (coll. Önalp); 2d' d', 299 Ankara, Çal Dagı
Ca: 1300 m,. 4-5-1980. B. Önalp (coll. Önalp) 3 d'd' , 19, Kars, Kag12;man.Ca:

1500 m, 20-5-1973 leg. A. Koçak (colI. Önalp); 1 d' Ankara H. Gazi Daltı 22-4-
19421eg. T. Karabalt{coll. önaip)

Yayılımı: İran Elburz Daglarından Transkafkasya, Türkiye D.bithymiense'den
elitrada humeral damarınbulunmayışı ile aynIır.

.

Dorcadion (P.) weyesri Fairmaire, 1866 (Şekil 28,80).

DorcadionweyersiFairmaire,1866 AnnlsSoc. ent.

Fr., 4 (6): 271 - 272.

Locus typicus: Kızılkaya.

d' Siyah. Antenler ve bacaklar koyu kahverengi olup gri tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde orta yivli; alın seyrek ve ince, tepe iri noktalı.

Pronotum küt yan çıkıntılı; az belirgin orta evlekli; normal aralıklı ve irilikte
noktalı.

ScutelIum geniş üçgen şeklinde olup gri tüylü.

Elitra tamemen gri tüylü.

Alt taraf kahverengi olup gri tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 80 a,b.

9 Daha geniş, zemin tüyü gri ve sarımsı renkli; tepe sarı tüylü2 üçgen lekeli,;
pronotumçok seyrek gri tüylü.
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Pronotum boyu 2.50 - 3,50

Pronotıım eni 3,75 -4,50

Genel uzunluk 11,00 -12,50

Genel genişlik 4,00 - 5,50

İncelenen Materyal

40" 0", 3 ~~ Ödemiş (S.M.F.); 50" 0", 3 ~~ Anadolu (S.M.F.); 1 ~ Ödemiş
4-1914 (coıı. Önalp). '

Sadece Türkiye'de bulunur.

D.bithyniense ve D.scabricolle'den elitranın keşif gri tUylU oluşu ilc ko-
layca aynlır.

Dorcadion (P.) olympicum Ganglbauer, 1882 (Şekil 29, 81).

Dorcadion olympicum Ganglbauer, 1882. Wien. ent.

Ztg., 1: 228.

Locus typicus: Bursa

d' ~ Siyah, mat koyu kahverengi zemin tüylU. Antenlerin ı. halkası ve bacak-
lar kızılkahverengi, diger anten halkaları siyah, antenler ve bacaklar siyah ve beyaz
tUylü.

Baş alın Uzerinde yanları beyaz tüylü geniş bandlı olan orta yivli, yanlar siyah
tüylU, tepe yanları beyaz tüylU ince bandlı olan orta yivli, kahverengi tüylü iki
üçgen lekeli, yanlar seyrek beyaz tüylü.

Pronotum, sivri arkaya dönük diken şeklinde yan çıkmıılı; beyaz tüylU orta ev-
lek1i, ortada seyrek normal irilikte, çukureuklar halinde noktalı, yanlar daha sık nok-
talanmış; yanm dogtu seyrek beyaz tüylü.

Scutellum uzun üçgenimsi olup beyaz tüylü kenar zona kadar çıplak.

Eliıra beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli; yanlar ve uç kısım seyrek beyaz tüylUve
koyu renk kıllı; ortadanitibarenseyrek beyazıUylühumeralband hafif belirgin olarak
uca kadar uzanır; iri ve düzensiz noktal~ kınşıklıklar oluştıırurlar.

Alt taraf kahverengi olup beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 81 a,b.

Ölçüıer (mm)
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İncelenenMateryal

4d' d', 3 ~~ Bursa (S.M.F.), 2d' d', 3 ~~ Alemdağ (S.M.F.); 6 Spcc, Bursa
(Z.S.M.) ; 4 Spec. Bilecik (Z.S.M.); 1 d' Ankara (coll. Önalp); 4 d' d' , 2 ~ ~
Bursa, Uludağ, Kadıyayla, Ca: 1230 m, 12-7-1971. leg. A. Koçak (coll. Önalp).

Türkiye'de yayılım gösteren bir tür.

D.lineaticolle'ye benzer, ondan tepe üzerindeki iki üçgen lekenin bulunuşu ile
ve erkek genital organlarının farklı şekli ilc ayrılır.

Dorcadion (P.) glabrofasciatum Daniel, 1900 (Şekil 30, 82).

Dorcadion glabrofasciatum Daniel, 1900. Societas ent., 15: 140.

Locus typicus:Türkiye ,

d' ~ Siyah, koyu kahverengi zemin tüylü. Amenlerin 1. ve 2. halkası kızıl
kahverengi, diğer halkalar siyah, ve siyah kıllı, bacaklar kızıl kahverengi.

Baş alın ve tepe üzerinde orta yivli; tepe koyu kahverengi tüylü üçgen şeklinde
lekeli.

Pronotum sivri yan çıkıntılı; kaidede çökük ince orta eviekli, seyrek ve ince nok-
talı; siyah tüylü.

Scutellum üçgen şekilde olup çıplak.

Elitra koyu kahverengi zemin tüylü; beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli; dorsal ve
humeral bandların yeri tam olarak ve presutur bandının yeri ancak elitranın ilk 1/
5'inde belirgin ve bu kısımlarda tck sıra halinde seyrek noktalarbulunur.

Alt tarafkoyu kahverengi olup scyrek beyaztüylü.

Erkek genital organı: Şekil 82 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

3,50 - 5.50

5,00 - 6.00

15.00 - 20.00

6.50 .. 8.00

Genel uzunluk

Genel genişlik

İncelenenMateryal

2d' d' , 3 ~~ Bilecik (S.M.F.); 1 d' Bozdağ (Z.S.M.); 2 Spec. Eskişehir
(Z.S.M.); 2 Spec. Bilecik (Z.S.M.); 1d' , 1 ~ Bilec.ik(coll. Önalp).

Sadece Türkiye'de bulunur.
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D. lineaticolle'den daha iri oluşu ve tepede kahverengi iki üçgen lekenin bulu-
nuşu ile ayrılır.

Dorcadion (P.) lineaticolle Kraatz, 1873 (Şekil 31, 83).

Dorcadion [emoratumvar. Lineaticolle. Kraatz, 1873.

in Küster. Kaf. Eur., 29: 57.

Locus typicus: Selanik
d' Siyah. Antenlerin birinci halkası ve bacaklar kızılımsı sarı di~er anten halk-

ları kızıl kahverengi; antenler siyah, bacaklar beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde ince orta yivli; alın seyrek ve orta irilikte noktalı; tepe
düzensiz, iri, ortadaseyrek, yanlardadaha sık noktalı; ortadaince beyaz tüylü,

Pronotum sivri diken şeklinde yan çıkıntılı; önde orta düz, orta kısma dogru
yavaş yavaş beliren ve arkaya do~ruderinleşen ve genişleyen evlekli ve bu kısımda
grimsi beyaz tüylü, diger kısımda seyrek beyaz ve koyu kahverengi tüylü.

Scutellum uzun üçgenimsi, seyrek beyaz tüylü.

Elitra beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli; koyu kahverengi seyrek zemin tüylü;
düzensiz normal sıklıkta ve iriliktc noktalı, bu noktalar uzunlu~unakırışık bir desen

oluştururlar.

Alt taraf kahverengi olup beyaz tüylü.

Erkek genital orgaİıı: Şekil 83 a,b.
~ Zemin tüyü daha çok kahverengi ve sık; elitra üzerindeki sutur ve kenar biyesi

grimsi-beyaz tüylü, daha seyrek tüylenmiş lateral, humeral ve uca kadar devam et-
meyen dorsal bandlarmevcut.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

2.00 - 2.75

3.00 - 3.50

10.50 - 11.50

4.00 - 5.00

Genel uzunluk

Genel genişlik

İncelenenMateryal

1 d' , i ~ Türkiye (S.M.F.); i d' , 1 ~ Türkiye (colı. Önalp). Yayılımı: Yuna-
nistan, Makedonya, Bulgaristan, Türkiye.

Türkiye [aunası için yeni kayıt.

D. olmpicum'a yakın bir tür.

203

-----
~

"

------



Dorcadion (P.) oezdurali Önalp, 1988. (Şekil 32, 84)..

Dereadion (p.) oezdurali Önalp, 1988. Ent Z.,

98 (24: 361-363).

Locus typicus: Kahramanmaraş

<:f ~ Siyah; koyukahverengi zemin tüylü. Antenler ve bacaklar koyu kahveren-
gi.

Baş alın ve tepe üzerinde kenan beyazımsı gri tüylenmiş orta yivli; tepe koyu
kahverengi tüylenmiş iki üçgen lekeli.

Pronotum konik, sivri olmayan arkaya ve yukarı dogru dönük yan çıkınulı;
beyazımsı gri tüylenmiş orta evlekli; tepedeki üçgen lekelerin devam şeklinde koyu
kahverengi tüylenmiş iki bandll.

Scutellum uçta yuvarlak üçgen şeklinde olup kenarı beyazımsı gri tüylü.

Elitra koyu kahverengi zemin tüylü; seyrek beyazımsı gri tüylenmiş sutur ve
kenar biyeli, geniş lateral bandlı; humeralve dorsal bandın uzunluklarıncakaynaşmış
ve ortanıngerisinde geniş kesilmiş olmasıyla haç şeklinde görüntülü.

Alt taraf koyu kahverengi olup beyazımsı gri tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 84 a,b.

Ölçüler (mm)

Pronotum boyu

Pronotıım eni

2.75 -3.25

4.25 -4.75

13.00 - 15.00

4.50 - 5.00
Genel uzunluk

Genel genişlik

İncelenenMateryal

1 <:f Holotip, 7 <:f<:f, 3 ~ ~ Paratip, Kahramanmaraş, Ahır Dagı, Ca: 1500 m.
22-5-1972, Leg. A. Koçak, (Coll. ÖDalp).

Sadece Türkiye'de yayılımı var.

D. crux'a elitra üzerindeki haç şeklindeki deseni ile benzer fakat D.oezdurali'de
birleşmiş olan humeral ve dorsal band ortanın gerisinde geniş kesilmiştir, D.crux'da
ise ortanın önüodç kesilmiş, ayrıca D.crux'da antenler ve bacaklar kızılkahverengidir.

Dorcadion (P.) escberiebi Ganglbauer, 1897 (Şekil 33, 8S).

Dereadion escherichi Ganglbauer, 1897. Stettin. ent
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Ztg., 58(1): 54-56.

Locus typicus: Ankara.

d' ~ Siyah, koyu kahverengi zemin tüylü. Antenler siyah, bacaklar koyu kah-
verengi,

Baş alın ve tepe üzerinde ince orta yivli; açık sarı tüylü, bu tüylerin tepe
üzerindeki devamı kahverengi tüylü iki uzun üçgen şeklindeki lekenin kenarını
oluşturur; tepe yanları sarı tüylü.

Pronotum sivri yan çıkıntıh;, tepe üzerindeki açık sarı orta bandların devamı
şeklinde iki ortabandh ve birer kahverengi bandlı.

Scutellum üçgen şeklinde olup sarı tüylüdür.

Elitra açık sarı tüylü sutur ve kenar biyeli; yer yer birleşen dorsal ve humeral
bandlar ve lateral band açık sarı tüylü.

Alt taraf kahverengi olup açık sarı tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 85 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Genel uzunluk

3.00 - 3.50

4.00 - 5.50

15.50 - 17.00

5.50 - 6.00

Pronotum eni

Genel genişlik

İncelenenMateryal

1d' , Ankara, 5-5-1895 (S.M.F.); 1 Spec. Konya, 1889 (S.M.F,); 1 Spec. Ama-
sya (Z.S.M.); 1 d' Ankara (colI. ÖOalp); 1 ~ Turhal 4-5-1938 (colI. ÖOalp); 1

d' Ankara, H.Gazi Daitı, 30-4-1939, leg. T. Karabait, (colI. Önalp); 1 ~ Tokat, Nik-
sar, 6-1988. (colI. Önalp).

Sadece Türkiye'de yayılım gösterir.

D. Parallelum'dan zemin tüyünün koyu kahverengi oluşu ve erkekde art tibia-
ların iç uç dikeninin ikiye çatallanmamış olmasıyla ayrılır.

Dorcadion (P.) striolatum Kraatz, 1873 (Şekil 34, 86).

Dorcadion striolatum Kraatz, 1873. Küster, KM. Eur., 29: 93-93 a.

Locustypicus:~ya

d' ~,Koyu kahverengi.Antenlerve bacaklarkoyukahverengiolupgri tüylü.
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Baş alın ve tepe üzerindederin orta yivli, yiv kenarındanbaşlayanık kıl demetleri
şeklinde yayılan kahverengi tüylü.

Pronotum, arkaya dönük sivri yan çıkıntılı; gri tüylenmiş orta evlekli, diger
kısımlarda sık demetler şeklinde yayılan kahverengi tüylü.

SeuteIlum üçgen şeklinde olup gri tüylü.

Elitra, gri tüylü sutur ve kenar biyeli; koyu kahverengi tüylü zemin üzerinde yer
yer çözülmüş açık kahverengi tüylü damar şeklinde çıkınuh (humeral ve dorsal)
bandlaruzanır.

Alt taraf kahverengi olup gri tüylü.

Erkek genitaI organı: Şekil 86 a,b.

Ölçüler (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel uzunluk

3.00 - 4.00
6.00 - 7.00
17.00 - 20.00

7.00 - 8.00Genel genişlik

İncelenen Materyal

2ar ar, 1 9 Kuzey Bayazıt (Z.S.M.); 1 9 Kuzey Bayazıt, 1911 (coll. Önalp).

Yayılımı: Ka1kasya, Trnnska1kasya, Literntür de türkiye kaydı bulunmamaktadır.

Türkiye faunası için yeni kayıtur.

D. niveisparsum'dan antenlerin ve bacaklarm koyu kahverengi oluşu ve elitra
üzerinde çıkınu şeklindeki bandlan ile ayrılır.

Dorcadion (P.) niveisparsum Thomson, 1865 (Şekil 35, 87).

Dorcadion niveisparsum Thomson, 1865. syst Cer.: 548.
i

Dorcadion eretosum Ferrari, 1865. Wien. ent Monatsehr., 8: 479.

Locus typicus: Trnnska1kasya

ar 9 Siyah, koyu kahverengi zemin tüylÜ. Antenler ve bacaklar kızıl kahveren-
gi olup beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde sıg orta yivli, koyu kahverengi tüylü iki üçgen benekli,

orta ve yanlar sık beyaz tüylü.

Pronotum sivri, üçgen yan çıkıntılı; ortada önde ve arkada geniş ve sıg evlekli;
orta beyaz tüylü bandb; baş üzerindeki koyu kahverengi tüylü üçgen lekelerin
devamı şeklinde iki geniş bandlı; yanlar beyaz tüylü.
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Scutellumuzun üçgen şeklide olup beyaz tüylü.

Elitra beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli, lateral, humeral bandlı; beyaz tüylü hu-
meral, dorsal ve presutural bandlar birleşmiş ve yer yer çözülmüş, böylece koyu renk
tüylü benek ve lekeler oluşmuş.

Alt taraf siyah olup sık beyaz tüylüdür.

Erkek genita1 organı: Şekil 87 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

3.00 3.00

Genel uzunluk

3,75 4.00

13.75 13.00

4.75 4.75Genel genişlik

İncelenenMateryal

1 cl' , 1~Erzurum (colI. Önalp).

Yayılımı: Transkafkasya, Türkiye.

D. striolatum'dan kızıl kahverengi antenler ve bacaklarıyla ve beyaz tüylü, yer
yer benekler şeklinde çözülmüş elitra bandları ile ayrılır.

Dorcadion (P.) divisum GERMAR, 1839 (Şekil 36, 88).

Dorcadian divisum Germar, 1839. Faun. Ins. Eur., 21:15.

Dorcadian catenatum Waltl, 1839. Isis, 31: 469.

Dorcadian grammophilum Thornsan, 1867, Physis, 1:70.

Locus typicus: İzmir

cl' ~ Siyah, koyu kahverengi zemin tüylü. Antenler ve bacaklar
kızılkahverengi.

Baş alın ve tepe üzerinde beyaz tüylenmiş geniş orta bandlı ve yivli; kahverengi
tüylü üçgen lekeli, yanlar beyaz tüylü.

Pronotum sivri diken şeklinde yan çıkınulı; beyaz tüylü orta bandlı, yanları
beyaz tüylü.

Scutellum üçgen şeklinde olup beyaz tüylüdür.

Elitra beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli, suturyanı sıra uzunan. arka l/3'de kesil-
miş bir presutur bandı, kaidede elitra ucuna kadar erişen humeral band ile birleşen ve
ortanın gerisinde kesilmiş ve yine belirerek uçta kesilmiş olan dorsal band beyaz
tüylü; beyaz tüylenmiş geniş bir lateral bandlı.
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Alt taraf koyu kahverengi olup kısa beyaz tüylüdür.

Erkek genital organı: Şekil 88 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

2.00 - 2.50

2.75 - 4.00

9.50 - 13.50

3.25 - 5.50

Genel uzunluk

Genel genişlik

IncelenenMateryal

1 d' , 1 9 ızmir (S.M.F.);' 3 d' d' , 1 9 Egridir. 14-5-1926 (S.M.F.); 1d' , 19
Ödemiş (S.M.F.); 1d' , 19 Eskişehir (S.M.F.); 5 Spec. Bozdag (S.M.F.); 2 Spec.
Konya (S.M.F.); 6 Spec. ızmir (Z.S.M.) 11 Spcc. Egridir (Z.S.M.), 1 Spcc.
Ulukışla, (Z.S.M.); 3 d' d', 299 Bursa, M. Kemal Paşa 1972 Leg. B. Önalp,
2d' d' ,1 99 Balıkesir, Susurluk leg. B. Önalp (coll. Önalp).

Yayılımı: Türkiye, Yunan adalan: Midilli, Nikarya, Sisam, Rodos.

D. septemlineatum'dan elitra ortası ve gerisinde kesilmiş dorsal bandı ile
aynıır.

Dorcadion (P.) septemlineatum Waltl, 1838 (Şekil 37, 89).

Dorcadion scptemlineatum Waltl, 1838. Isis, 31: 469.

Dorcadion foreipifemm Kraatz, 1873. Küster,lGif. Eur., 29: 60,

Locus typicus: Türkiye

d' 9 Siyah. Antenler ve bacaklar kızıl kahverengi olup beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde kenan beyaz tüylü olan orta yivli; tepe kahverengi
tUylü iki üçgen lekeli, yanlar beyaz tüylü.

Pronotum arkaya dönük sivri yan çıkınulı; beyaz tüylU orta evIekli; disk ortası
kahverengi tüylü, yanlar beyaz tüylü.

Scutellum üçgenimsi yuvarlak olup sık beyaz tüylü.

Elitra koyu kahverengi zemin tüylü; beyaz tüylUsutur ve kenar biyeli; geniş la-
teral bandlı, elitra ucuna kadar uzanan humeral bandlı, humeral band ile kaidede
birleşen uçtanönce mümferitkesik dorsal bandIı,kaidede bir çizgi halinde veya sutu-
ra paralel uca kadar uzananveyahut da yer yer silik uzananpresuturbandlı.
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Alt taraf kahverengi olup, beyaz tUylü.

Erkek genital organı: Şekil 89 a, b.

Ölçüler (mm).

Genel uzunluk

2.00 - 2.75

3.00 - 4.50

9.00 - 13.00

3.50 - 5.50

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel genişlik

İncelenenMateryal

ıd',1 9 Alemda~ (S.M.F.); 4d' d', 399 İstanbul (S.MF.); 2d' d', 299
Eskişehir (S.M.F.); ıd', 299 Konya (S.MF.); 4d' d', 399 Ankara (S.M.F.); 28
Spec. E~dir (Z.S.M); 12d' d' 999 Balıkesir Ca: 450 m, 25-4-1977leg. A. Koçak
(colI. Önalp) 1 9 Ankara, so~uksu, ca: 1050 m, 9-5-1972 leg. B. Önalp (colI.
Önalp); 2d' d', 299 Ankara KaragöI25-7-1978Ieg. B. Önalp{colI. Önalp).

Yayılırnı: Türkiye, Yunanistan.

D. divisum'dan dorsal bandının elitra üzerinde kesintisiz uzamış. olm~sıyla
ayrılır.

Dorcadion (P.) crux Billberg, 1817 (Şekil 38, 90)?

Dorcadion crux Billberg, 1817. in Schönherr, Syn. Ins. 1 (3): 175,

Dorcadion graecum Waltl, 1838. Isis, 31: 470.

Doreadion bifidum Chevrolat, 1882. AnlsSoc. ent. Fr., 6 (2):60.

Locus typicus: İzmir

d' 9 Siyah. Antenler ve bacaklarkızılk3hverengi.

Baş alın ve tepe üzerinde yanları tüylü olan orta yivli, tepe koyu kahverengi
tüylü iki üçgen lekeli.

.

Pronotum sivri olmayan yan çıkıntılı; yanları ince band şeklinde beyaz tüylü
olan orta evlekli; beyaz tüylü ince bandların yanları koyu kahverengi tüylü, yan
kısımları seyrek beyaz tüylü.

ScutelIum uç kısımda yuvarlak üçgen şeklinde olup beyaz tüylü.

Elitra koyu kahverengi zemin tüylU; beyaz tüylU sutur ve kenar biyeli, beyaz
tüyl.Ugeniş bir ı8teral bandlı; beyaz tUylUhumeralve dorsal band birleşerek elitra'nın
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ucuna kadar devam eden, ancak.orta kısmın önünde zemin tüyü tarafından kesilen
geniş bir band oluşturur, böylece elitra üzerinde haç şeklidne bir görüntü meydana
gelir.

Alt taraf kızılkahverengi olup, sık kısa beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 90 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu 2.00 -2.50

Pronotum eni 2.75 - 3.50

Genel uzunluk 9.00 - 10.50

Genel genişlik 3.50 -4.50

İncelenenMateryal

1<:! Bursa (S.M.F~); 1 <:! Eskişehir (S.M.E); 2<:! <:!, 3 ~~ Bozdag (S.M.E);
6 Spec. Eskişehir Kodya-Kry (S.M.F.); 2 <:! <:!, 1 ~ Akşehir (Z.S.M.); 14 Spec.
İzmir (Z.S.M.); 2 Spec. Alem~g (Z.S.M.); 99 Spec. Balıkesir, ca: 450 m, leg. A.
K?Çak. (coD. Önalp).,

SadeceTürkiye'de yayıltm gösterir.

D.oezdurali'den kızılkahverengi antenleri ve bacaklarıyle ve birleşmiş olan d<;>r-
sal ve humeral bandının ortanınönünde geniş kesilmiş olmasıyla ayrılır.

Dorcadion (P.) aenarium (Scopoli, 1763) (Şekil 39, 91).

Cerambyx arenarius Scopoli, 1763. Ent Cam: 53.

Cerambyx pedestris Linne, 1767. Sysı. Nat, ed. 12: 631.

Lamia pedestre Fabricius, 1775. Sysı. Em.: 176.

Locus typicus: Krain

<:! ~ Koyu kahver~ngi,koyu kahverengi zemin tüylü. Antenler koyu kahveren-
gi, bacak.larkızılkahverengi.

Baş alın ve tepe üzerindeki ince orta yivli ve burada beyaz tüylü; tepe ince beyaz
tüyler ile sınırlanmış koyu kahverengi iki üçgen şeklinde lekeli.

Pronotum yanları küt çıkıntıh, orta beyaz tüylü bandlı, diger kısımlarda koyu
kahverengi.tüylü.

Scutellum uzun üçgen şeklinde, beyaz tüylü.

Elitra beyaz tüylü suturve incekenar biyeli, seyrek beyaz tüylü sutural ve uçtan
önce silinen dorsal bandlı.

Alt taraf koyu kahverengi olup, beyaz tüylü.
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Erkek genital organı: Şekil 91 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu 2.00 -2.50

Pronotum eni 3.50 - 4.00

Geneluzunluk 4.00 - 5.50

Genelgenişlik '. 11.00 - 13.50

ıncelenen Materyal

2aı aı, 399 Türkiye (S.M.F.); 1 CJ Amasya (S.M.F.); 1
aı ,1 9 Ankara,

Çubuk Barajı, ca: 900 m. 24-4-1976Ieg. B. Önalp (coll. Önaıp).

Yayılımı: Dalmaçya, Türkiye.

Türkiye faunası için yeni kayıt.

D.anatolicum 'dan elitra üzerinde hafif belirgin ve kesintisiz uzanan humeral ve
dorsal bandı ilc aynıır.

Dorcadion (P.) anatolicum Pic, 1900. (Şekil 40, 92).

Dorcadion anatolicum Pic, 1900. Longic., 3 (1): 12-13.

Locus typicus: Konya.

aı Siyah renkli. ılk anten halkası ve bacaklar kızılımsı, diger anten halkalan
kızılkahverengi olup beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde orta yivli ve burası beyaz tüylü; orta yivin her iki yanı

üçgcne yakın siyah tüylü bandlı.

Pronotum yanları küt çıkınulı; orta az belirgin evlekli ve beyaz tüylü; yan
kısımlar iri noktalı ve kısa gri beyaz kıllı.

Scutellum üçgen şeklinde, beyaz tüylü.

Elitra uzunca, zemin koyu renk tüylü; beyaz tüylerden ince sutur ve kenar biyeli;
beyaz tüylü humeralband elitraortasındakesilir, sonra uca kadar devam eder; kaidede
humeral band ile birleşen dorsal band, hemen kesilir ve tekrarkısa bir band şeklinde
humeral bandın kesildi~i yere kadar devam eder, humeralbandın tekrarbelirdigi yer-
den yine belirir ve elitranınson 1/4'ündehumeralbanda birleşir;

Alt taraf kızıkahverengi olup beyaz tüylü.
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Ölçüıer (mm) "" 99
Pronotum boyu 2.00 - 2.50 2.50 - 3.00

Pronotum eni 3.00 - 3.50 3.50 - 4.00

Genel uzunluk 9.00 -9.50 10.00 - 11.50

Genel genişlik 3.50 -4.00 4.00 -5.00

İncelenenMateryal

Erkek genital organı: Şekil 92 a,b.

9 Daha geniş, zemin rengi daha açık renk, kahverengi. Elitta üzerinde humemI
band kesintisiz, dorsal band ortadakesik.

3" " , 3 9 9 Egeidir, 1926 (S.M.F.); 1 "
Konya, 1899 1eg. Korb (eoU.

Önalp); 1 9 Konya,2-5-1979.leg. B. Onalp; 1" , 1 9 Isparta, Egridir ca: 1500 m

7-6-1979Ieg. B. Önalp (colı. Onaıp).

Sadece Türkiye'de yayıbm gösterir.

D.arenarium'dan elitradaki kesintili humeral ve dorsal bandlan ile ayrılır.

Dorcadion (P.) piochardi Kraatz, 1873 (Şekil 41, 93).

Dorcadion piochardi Kraati, 1873 in. Küster, Kl1f.Eur., 29:85.

Locus typicus: Samsun, Amasya, Akdait:

" 9 Siyah. Antenler ve bacaklar kızılkahverengi olup beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde kenarları beyaz tüylü orta yivli; tepe kahverengi tüylü
iki üçgen lekeli, yanlar beyaz tüylü.

. .

Pronotum hafif sivri yan çıkınuh; kenarları beyaz tüylü orta evlekli; tepedeki
üçgen lekelerin devamı kahverengi tüylü geniş iki uzunluitunaband oluşturur,yanlar.
beyaz tüylü, çıkınuların üst tarafındaher iki yanda birer kahverengi tüylü benekli.

Scutellum uzun üçgen şeklinde olup beyaz tüylü.

Elitra beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli, geniş lateral bandb, geniş humeral band
ilc kaidede ve uçtarıönce birleşmiş, ortadanönce ve sonrakahverengi, zemin tüyü ile
kesilmiş ve yer yer kahverengi lekeler halinde çözülmüş dorsal bandh; beyaz tüylü
kaidede kısa bir çizgi şeklinde presUbırbandlı ve Suturyanısıra uzanan koyu kahve-
rengi tüylü bandlı.
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Alt tarafkoyu kahverengi olup beyaz tüylü.

Erkek genitat organı: Şekil 93 a,b.

Ölçüıer (mm)

Genci uzunluk

2.00 - 3.00

3.25 - 4.25

10.50 - 13.00

4.25 - 5.50

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel genişlik

İncelenenMateryal

1cl , 1 9 Amasya (S.M.F.) 4CL cl, 5 99 Türkiye (S.M.F.); 1cl 19 Türkiye
(Z,S.M.); 1 cl , 19 Samsun (C(m. Öna1p).

Yayılımı: Balkanlar, Türkiye.

D. anatolicum'd;m elitra üzerinde kesintisiz uzanan humeral bandı ile aynIır.

Dorcadion (P.) equestre (Laxmann, ı 770) (Şekil 42, 94).

Cerambyx equestris Laxmann, 1770. Novi Comment

Acad. Sci. Imp. Petropol., 14 (1): 596,604.

Cerambyx cruciferLepechin, 1774. Tagebuch,1: 231.

Lamie cruciata Fabricius, 1787 Mant los., 1:140.

Cerambyx criciatus Olivier, 1795. Ent., 4 (67): 130.

Lamia panasH Fischer, 1806. Mem. Jour. Sac. Nat. Moscou, 1:.14.

Locus typicus: Güney Rusya.

cl Siyah, koyu kahverengi tüylü, koyu renk zemin tüylü. Antenler ve bacaklar
siyah.

Baş ahn ve tepe üzerinde kenarları beyaz tüylenmiş bandh olan ince orta yivli;
yanlar san tüylU, zemin tUyükoyu kahverengi, derin, seyrek iri noktalı, bu noktalar
arası sık ve ince noktalanmış.

Pronotum uzun ve küt yan çıkıntı1ı; kaidede biraz daha belirgin olan sılt orta ev-
lekli; evlek yanları ince beyaz tüylenmiş bandh; iri kınşık yanlarn dogru daha
düzenli noktalı; seyrek kahverengi tüylü.

Scutellum üçgen şeklinde olup beyaz tüylUdür.
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Elitra koyu kahverengi zemin tüylü; beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli, seyrek
tüylü lateral bandb; ortanıngerisinde iri beyaz tüylü birer benekli, bu benekler bazı
bireylerde egik bir band şeklini alarak sutur bandı ile birleşir ve haç şeklini
oluştururlar.

,
Alt taraf kahverengi olup, kısa beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 94 a,b.

~ Elitra uca dogru daralmış, renk daha açık kahverengi açık renk bandların rengi
beyaz olmayıp açık sarı; kaidede geniş humeral band ile birleşen, uca dogru
genişleyerek münferit devam eden ve uçtan önce kesilen dorsal band açık sarı tüylü.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel uzunluk

2.50 - 3.00

4.25 - 6.00

12.50 - 18.50

5.00 - 8.45Genel genişlik

İncelenen Materyal

1 (/, 1 ~ Erzurum (S.M.F.); 3(/ (/, 3 ~~ Ödemiş, Bozdag (S.M.F.); 2 Spcc.
Bozdag (Z.S.M.); 1 (/ Ödemiş, 4-1914 (coll. Önalp).

Yayılımı: Güney Rusya, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Yunanistan, Türkiye.

D.Kindermanni'den elitra üzerinde iki iri beyaz benek ile ayrılır.

Dorcadion (P.) kindermanni Waltl, 1838 (Şekil 43, 95).

Dorcadion kindermanniWaltl, 1838. Isis, 31: 470.

Dorcadion immersum Tournier, 1872. Revue Mag. zool. 2 (23): 281.

Locus typicus: İzmir

(/ ~ Siyah. Antenler koyukahverengi, kızıl kahverengi tüylü, bacaklar
kızılkahverengi olup, sm ve beyazımsı tüylü.

Baş ,alınve tepe üzerinde yüzeyselorta yivli, içlerinden siyah kıUar çıkan seyrek
iri ve derin noktalı; tepe arkaya dogru ortadasarımsı-beyaz tüylü.

Pronotum küt yan çıkıntılı; orta evleksiz; seyrek, iri ve derin noktalı, noktalar
yer yer birleşerek kırışık bir yapı oluştururlar.

Scutellum ufak ve uçta yuvarlak; seyrek beyazımsı tüylü.
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Elitra kaidcde koyu diger kısımlarda kahverengi zemin tüylü; sutur ve kenar biye-
si, dar bir lateral bandı, uca kadar devam eden geniş bir humeral band, dorsal bandın
yerinde kaidcde kısa bir çizgi beyazımsı tüylü.

Alt taraf koyu kahverengi olup beyazımsı tüylü.

Erkek genita1 organı: Şekil 95 a,b.

Bazı ~ bireyIerde baş ve pronotum üzerine de kahverengi zemin tüyü var.

Ölçüıer (mm)

Genel uzunluk

Genel genişlik

İncelenenMateryal

2.25 - 3.00
3.27 - 4.00

12.00 - 18.00

4.00 - 7.00

Pronotum boyu

Pronotum eni

2 e! e! , 3 ~ ~ İzmir (S.M.F.); 5 e! e! , 4 ~ ~ Türkiye (S.M.F.); 1e! , 1 ~
İzmir (Z.S.M.); 1 e! , 1 ~ Türkiye (Z.S.M.); 2e! e! ,2 ~~ Uşak 15-4-1934 (coll.
Önalp); 1 e! Ankara, Beynam Ormanı 28-3-1?40 leg. T. Karabag (can. Önalp);

1 e! Ankara,H. Gazi Dagı, 17-2-1942 leg. T. Karabag (can. Önalp).

Sadece Türkiye'de yayılım gösterir.

D.scabricolle ve D.bithyniense'ye dış görünüşü ile çok benzer, fakat zemin
tüyünün koyu kahverengi oluşu ile ayrılır.

Dorcadion (P.) lameeri Thery, 1896 (Şekil 44, 96).

Darcadian lameeri 1Mry, 1896. Bull. sac. ent. Fr.: 109.

Locus typicus: Kastamonu

e! ~ Siyah, kahverengi zemin tüylü. Antenler ve bacaklar kahverengi olup sey-
,

rek açık sarı tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde derin orta yivli; tepe iki kahverengi tüylenmiş lekeli,

yanlar açık sarı tüylü.

Pronotum sivrice yan çıkınulı; kahverengi zemin tomentli; orta düzensiz ve sey-
rek, yanlar sık ve kırışık noktalı.

Scutenum ufalC yuvarlagımsı üçgen şeklinde.
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Elitra kahverengi keçe gibi zemin tüylü, uca do~ daha açık kahverengi açık san
tüylü sutur ve kenar biyeli; zemin tüyü sutur yanısıra uzunlultuncakoyu kahverengi
lekeler halinde çözülmüş.

Alt taraf koyu kahverengi olup, açık san tüylü.

Erkek genita! organı: Şekil 96 a,b.

Ölçüıer (mm)
"

Genel uzunluk

1,75 - 2.25

2.50 - 3.25

9.00 - 10.50

3.25 - 4.50

Pronotum boyu

Pronutum eni

Genel genişlik

İncelenenMateryal

6 Paratype Kastamonu (Z.S.M.); 1 aı Kastamonu (con. Önalp).

Sadece Türkiye'de yayılım gösterir.

D. sauleyi'den elitrada sutur biyesi yanısıra uzanan koyu kahverengi beneklerin
bulunuşu ile aynıır.

Doreadion (P.) saulcyi Thomson, 1865 (Şekil 45, 97).

Doreadion saulcyi Thomson, 1865. Syst. Cer.: 549.

Locus typicus: Suriye

aı ~ Koyu kahverengi, kahverengi keçe gibi zemin kıllı. Antenler ve bacaklar
kahverengi olup, beyaz tüylü.

Baş, alın ve tepe üzerinde beyaz tüylenmiş, orta yivli, kahverengi keçemsi kıllı
iki üçgen lekeli, yanlar beyaz tüylü.

Pronotum ufak sivri yan çıkınuh; beyaz tüylü orta evlekli; tepenin devamı
şekilde iki kaverengi kıllı bandlı, yanlar beyaz tüylü.

.

Scutellum ufak üçgen şeklinde olup beyaz tüylü.

Elitra keçemsi kahverengi kıllı; beyaz tüylü suturve kenar biyeli; beyaz tüylü la-
teral bandlı; humeral ve dorsal bandlarınbirleşmesiyle meydana gelen geniş bir band
uca kadar devam eder, bu band tipik formda ince bir çizgi şeklindeki kahverengi
zemin tomenti ile uzunlultunabölünmüş, forma javeti'de bölünmemiş;
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AIt tarafkahverengi olup beyaz tUylUdür.

Erkek genital organı: Şekil 97 a,b.

Ölçüıer (mm)

Genel uzunluk

2.50 - 3.00

3.25 - 3.75

10.50 - 12.00

4.00 - 5.25

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel genişlik

İncelenen Materyal

1 d' , 2 9 Anadolu (S.M.F); 1d' , 1 9 Suriye (Z.S.M.); 1 d' Anadolu (coll.

Önal~.
.

Brening (1962), bu türünThomson tarafınan Suriycden örneklere göre tarif edil-
mesini yanıltıcı beyan olarak belirtir ve bu türün Güney Anadolu'da: Külek'de,
Malatya'da bulundugunubildirir.

çünkü melezleri araştırılmaksızın,humeral bandın biraz daha geniş oluşuna göre
forma javeti'yi aluür yapmışttr. Amanoslar; Akbes çıkış yeridir, bu .alt türün kabul
edilmemesi gerekir.

D. destinoi'yi de bu alt türün sinonimi dolayısıyla saulcyi'nin sinonimi yapmış.
Gentalia şekli incelenecek olursa D. destinoi'nin ayn bir tür oldugu kolayca
anlaşılıyor.

Yayılırnı: Suriye, Türkiye.

Suriye olarak verilen tip yerinin Türkiye sınırları içinde olması büyük
olasılıktır.

D. lamceri'den eliteada sutur yanısıra uzanan kahverengibeneklerin bulunmayışı
ile aynıır.

Dorcadion (P.) tanricum Waltl, 1838 (Şekil 46, 98).

Dorcadion taruicumWaltl, 1838. Isis, 31: 468.

Dorcadion nigritarse Kraatz, 1873. Küsıer kllf. Eur., 29:77.

Locus typicus: Kırım.

d' 9 Siyah. Antenlerin 1..halkası kahverengi digerleri siyah olup beyaz tüylU;
bacaklac açık kahverengi olup beyaz tüylü.
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Baş alın ve tepe üzerinde geniş orta yivli; alın beyaz ve siyah tUylü; tepe iki
uzun kahverengi tüylü lekeli, orta ve yanlar seyrek beyaz tüylü.

Pronotum sivri yan çıkıntılı; beyaz tüylenmiş ince orta evlekli, ortada seyrek,
düzensiz ve irice, yanlardadaha sık noktalı.

Scutellum üçgen şeklinde olup beyaz tüylü.

Elitra kolayaşınabilen kahverengi zemin lüylü, beyaz tüylü sutur ve kenar biye-
li, seyrek beyaz tüylü lateral bandlı, yine seyrek \üylü humeral band ile sadece kaide-
de bitişmiş ve uç kısımdan çok önce kesilmiş dorsal bandh, ayrıca çok az belirgin
yer yer dökülmüş presutur bandh; seyrek zemin tüyü arasındaki yerler parlak olup
seyrek ve normal irilikte noktalı.

Alt taraf kahverengi olup beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 98 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu 2.00 -3.00

3.00 - 5.00

10.00 - 14.50

Pronotum eni

Genel uzunluk

Genelgenişlik 4.00 - 6.00

İncelenen Materyal

1 d' Türkiye (S.M.F); 1 d' Alemdag (S.M.F); ıd' ,1 9 Sapanca (S.M.F.);
1d' , 1 9 Alemdag (coll. Önalp). .)4

Yayılımı: Kırım, Podolya, Romanya, Bulgaristan.

Türkiye faunası için yeni kayıttır.

D. saulcyi'den eliteanın yumuşak zemin tüylü oluşu ilc ayrılır.

Dorcadion (P.) accola Heyden, 1894 (Şekil 47, 99).

Dorcadion accola Heyden, 1894, Dt. ent. Z., 38 (1): 87.

Dorcadion delagrangci Pic. 1894, Echange, 10:110.

Locus typicus: Mardin.

d' 9 Koyu kahverengi. Antenlet ve bacaklar kızılkahverengi olup beyaz tüylü.

Baş alın ve tepe üzerinde derin orta yivli, yivin her iki yanı beyaz tüylü bandlı;
bu bandların her iki yanı pronotuma dogru hafifçe genişleyen kahverengi tüylü
bandlı; yan kısımlar beyaz tüylüdUr.
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Pronotum sivri yan dikenli, orta derin evlekli, evlek yanları beyaz tüylü bandlı;
baş üzerindekikahverengi kıllı bandlarburadagenişlemiş, yan kısımlar beyaz tüylü.

Scutellum ufak üçgen şeklinde olup beyaz tüylüdür. Elitra uzunca ve elips
şeklinde, beyaz tüylü suturve kenar biyeli, beyaz tüylü geniş bir humeral band elitra
ucuna kadar erişir, bundanbiraz daha dar olan dorsal band eliteanın son lj4ünde hu-
meral band ile birleşir. Dorsal band ile suturarasında kaidede 0,5 mm uzunlugunda
beyaz tüylü bir band (presuturalband)daha bulunur.

Alt taraf beyaz tüylüdür.Erkek ve dişi arasındarenk ve desen farkı yoktur.

Erkek genital organı: Şekli 99 a,b.

Ölçüıer (mm)

Genel uzunluk

2 -2,5

8-3,5

9-10

4-4,5

Pronotum bau

Pronotum eni

Genel genişlik

1ncelen~n Materyal

1 <:f, Mardin, 1 9 Anatalien (S.M.F.); 10 Mardin (Z.S.M.); 1 <:f Mardin. lcg.
Dr. ttzinger, 1 9 Mardin, Savur-Midyat, 1O-4-1979leg. V. Güneş (coıı. Önalp).

Sadece Türkiye'de yayıhm gösterir.

D. halepense'den tepe üzerinde kahverengi tüylü uzun bandların oluşu ve an-
tenler bacakların kızıl kahverengi oluşu ile aynhr.

Dorcadion (P.) halepense Kraatz, 1873 (Şekil 48, 100).

Doreadion saulcyi Thornsan V. halepense Kraatz, 1873, in Küster KM. Eur. 29:
72-72 a.

Locus typicus: Halep.

<:f Kahverengi, kahverengi zemin tüylü. Antenlcr ve bacaklar san renkli.

Baş alın ve tepe üzerinde beyazımsı sarı tüylü orta yivii; lepe kahverengi tüylü
iki üçgen lekeli. .

Pronütum sivri yan çıkıntılı; beyazımsı-san tüylü orta evlekli, yanlar koyu renk
seyrek tüylü, diger kısımlar kahverengi tüylü.

Scutellum üçgen şeklinde olup beyazımsı sarı tüylü.
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Elitra beyazımsı tüylü suturve kenar biyeli, dorsal humeral ve yan bandlı; dorsa1
band kaidede ve uca yakın humeral band ile birleşir ve orta kısmın önünde kesik,
sutur yanısıra kaidede beyazımsı -sarı tüylü kısa bir çizgi bulunur, dilter kısımlar
kızılkahve- kahverengi tüylü.' .

Alt taraf sarı renk olup beyazımsı sarı tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 100 a,b.

9 ömek bulunamadı.

Ölçüıer (mm) 1 d'

Pronotum boyu 1,50

Pronotumeni 2,50

Genel uzunluk 8.00

Genel genişlik 3.50

İncelenenMateryal

1 d' Toros Antep (S.M.F.); 1 d' Antep (Z.S.M.); 1 d' Toro.s,Akbes (coll.
Önalp).

Yayılımı: Suriye, Türkiye.

D.. accola'dan antenler ve bacaklarının sarı renkli oluşu ilc ve tepe üzerindeki
iki üçgen kahverengi leke ile ayrılır.

Dorcadion (P.) sturmii Frivaldsky, 1837 (Şekil 49, 101).

Dorcadion Sturmii Frivaldsky, 1837. Evk. Mag. Tud. Tm., 3 (3): 179.

Locus typicus: Türkiye

d' Siyah; hafıf parlak, kahverengi zemin tüylU, silindirik, antenler ve bacaklar
siyah olup seyrek açık gri tüylU.

Baş alın ve tepe üzerinde ince orta yivli; yer yer kahverengi tUylU.

Pronotum ufak küt yan çoontılı; ince orta evlekli, ortada arkaya doltm sılt ve
geniş çökük; evleltin her iki yanı geniş kahverengi tüylenmiş.

.

Scutellum üçgen şeklinde olup çıplak.

Elitra ince uzun konkav, sarı geniş tüylü, sutur ve kenar biyeli, lateral bandlı, la-
teral band ve sutur bandı uçta birleşmiş; sırt kısımda iri kırışık, yanlarda daha belir-
gin seyrek iri çukurcoklar şeklinde noktalı; noktalaruea doltru seyrekleşir ve incelir-
ler; ortamngerisine kadar uzananhumeralkenarlı.
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Alt taraf siyah olup açık gri tüylü.

Erkek genita1organı: Şekil 101 a,b.

9 daha açık kahverengi zemin tüylü olup humeralve dorsal bandlarda bulunur.

Ölçüıer (mm)

Genel genişlik

2.50 - 3.25

3.50 - 4.25

12.50 - 15.25

4.50 - 5,25

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel uzunluk

1ncelenen Materyal

1 c! , 2 99 Türkiye (Z.S.M.); 1 c! Diyarbakır (Z.S.M.); 1 c! Edirne (colI.
Önalp). "

Sadece Türkiye'debulunur.

D.decipiens'den cHtrada humeral kemu:ınbulunuşu ilc aynlır.

Dorcadion (P.) decipiens, Germar, 1824 (Şekil SO, 102).

Dorcadion decipiens Gerfnar, 1824. Ins. Spec. nov.: 486.

Locus typicus: Macaristan.

c! Koyu kahverengi~kahverengi sık zemin tüylü. tık anten halkası ve bacaklar
kızıl kahverengi, di~er anten halkaları daha koyu kahverengi; antenler ve bacaklar
beyazseyrekkısatüylü

.

Baş alın ve tepe üzerinde yanları geniş band şeklinde beyaz tüylü olan orta yivli;
tepe kahverengi tUylü iki üçgen lekeli; gözlerin etrafı ve üçgen lekenin kenarları sık
beyaz tüylerle çerçevelenmiş.

Pronotum konkav; yanları küt sıkıntılı; orta evlek yanları beyaz tüylü: beyaz
tüyler her tarafta yaygın, yanlarda özellikle çıkıntılar üzerinde daha sık.

ScutelIum üçgen şeklinde olup beyaz tüylü.

Elitra ince uzun, konkav; sutur ve kenar biyesi beyaz tüyın, di~er bandlar belir-
gin de~iI; koyu renk zemin tüyü arasında kaideye yakın ilk 1j3'nde ve yanIara do~
tüberlcül şeklinde nokta sıraları var.

Alt taraf kahverengi olup, kısa seyrek beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 102 a,b.
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~Dahaaçık renkli.

Ölçüıer (mm) Id' I~

Pronotum boyu 2.50 2.50

Pronotum eni 3.50 3.75

Genel uzunluk 12.00 12.00

Genel genişlik 4.00 4.00

İncelenenMateryal

1 d' Türkiye (S.M.F.); 2 Spec. Kafkasya (Z.S.M.); 1 ~ Türkiye (colı. Önalp).

Yayılımı: Macaristan, Güney Rusya.

Türkiye Faunası için yeni kayıtlır.

D. sturmii'den elitra üzerinde humeral kenarın bulunmayışı ile ayrılır.

Dorcadion (P.) preissi, Heyden, 1894 (Şekil 51, 103).

Dorcadion preissi Beyden, 1894. Dt ent. Z., 38 (1): 86-87.

Locus typicus: Kastamonu

d' ~ Koyu kahverengi. Antenler ve bacaklar kahverengi, antenler siyah ve
beyaz tüylü, bacaklar beyaz tüylü.

Baş alın ve tepcüzerinde,ilkinde kenan daha geniş, ikincisinde daha dar beyaz
tüylü orta yivli; tepe uzun üçgen şeklinde kahverengi tüylü; yanlar beyaz tüylü.

Pronotum küt konik yan çıkıntılı; beyaz tüylü orta evIekli; evlek yanları kahve-
rengitüylü geniş band şeklinde yanlar beyaz tüylü.

ScuteIlum üçgen ~eklindeolup beyaz tüylü.

Elitra kahverengi zemin tüylü; beyaz tüylü sutur ve kenar biyeli, kenar biyesi
tarafı kahverengi tüylü benek sırası şeklinde çözülmüş beyaz tüylü geniş lateral
bandlı, geniş humeralbandIı,kaidede uzun humeralband ile birleşmiş yer yer kahve-
rengi benekler şeklinde çÖzülmüş ve uçtan önce tekrar humeral band ile birleşmiş
dorsal bandIı.

Alt taraf kahverengi olup beyaz tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 103 a,b.
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Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu 3.00 - 4.00

Pronotum eni .' 5.00 - 6.25

Geneluzunluk 14.00 - 15.00

Genelgenişlik 7.00 - 7.75

İncelenen Materyal

1 c!' , 1 9 Kastamonu (S.M.F.); 1 c!', 1 9 Kastamonu (Z.S.M.); 1 c!' 1 9 Kas-
tamonu 4-1953 (colı. Önalp).

Sadece Türkiye'de yayılım gösterir.

D.destinoi'den daha iri oluşu ve elitra üzerinde tam olarak uzanan humeral
bandlı oluşu ilc ayrılır.

Dorcadion (P.) destinoi Fairmaire, 1884 (Şekil 52, 104).

Dorcadion destinoi Fairmaire, 1884. Annls Sac. ent. Fr., 6 (4) 173.

Locus typicus: Akbes (Türkiye)

c!' 9 Kahverengi. Antenler ve bacaklar kızılkahverengi; kısa seyrek ve sarı
tüylü.

Baş, alın ve tepe üzerinde orta yivsiz; alın üzerindeki açık kahverengi keçemsi
kıllı üçgen leke tepe üzerindede devam eder.

Pronotum sivri olmayan yan çıkıntılı; sıg ve geniş orta evIekli; ortanın iki yanı
geniş açık kahverengi keçemsi kıllı bandlı; açık yerler seyrek noktalı.

Scutellum üçgen şeklinde olup, keçemsi kıllı.

Elitra seyrek açık kahverengi kıllı, açık san tüylü suturbiyeli, humeral ve dorsal
bandlarbelirgin degil, humeralband uca dognı biraz bclirgin;açık yerler seyrek nok-
tah.

Alt taraf koyu kahverengi olup kısa ve seyrek sarı tüylü.

Erkek genital organı: Şekil 104 a,b.

Ölçüıer (mm)

Pronotum boyu 2.00 - 2.50

3.00- 3.75Pronotum eni
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Geneluzunluk 9.00 - 11.00

Genel genişlik 3.50 - 4.00

ıncelenen Materyal

6<:!<:! ,4 ~~ Akbes (S.M.F.); 5 <:! <:! ,3 ~~ Akbes (Z.S.M.); 1 <:! Adana
(coll. Önalp).

Sadece Türkiye'de yayıltm gösterir.

Brenning (1962) D.saulcyi javeti Kraatz'nın sinonimi olarak vermiş. Ayrı bir
tür özelli~ine sahiptir.

D.preissi'den daha ufak yapısı ve elitra üzerindeki dorsal bandın belirsiz ve hu-
meral bandın uea dogru belirgin oluşu ile ayrılır.

.T ARTIŞMA VE, SONUÇ

Türkiye'de yayılımı olan Doreadion türlerini açı~a çıkarmak ve türlerdeki

karmaşık1ı~ı giderebilmek amacı ile yürütülen bu çalışma sonucunda 52 tür kesinlik
kazanmıştır.

Ci Dış motfolojileri ile birbirineçok benzeyen, ufak farklılıklan olan türlerin
aynlmasına,buradailk defakullanılan,erkekgenilalorganlannınşekilleriyardımcı
oldu.

Araştırma sonucu verilen 52 türden 11 türUn,D.earinatum, D. lugubre,
D.aethiops, D.beekeri, D.pedestre, D.nitidum, D.lineatieolle,
D.striolatum, D.arenarium, D.tauricum ve D.decipiens, Türkiye faunası
için yeni oldu~usaptandı.

Sadece yurdumuzdayayılımı olan 23 tür tesbit edildi, bunlar: D.triste,
D.pluto, D.infernale, D.bodemeyeri, D.subvestitum, D.bangi,
D.parallelum, D.ferruginipes, D.bithyniense, D.weyersi,
D.olympieum, D.glabrofasciatum, D.oezdurali, D.eseheriehi,
D.erux, D.anatolieum, D.kindermanni, D.lameeri, D.sauleyi,
D.aeeola, D.sturmii, D.preissi ve D.dastinoi,

Türkiye sınırtan dışında ve içinde yayıltm oldu~u saptanan 18 tür:

D.guadrimaeulatum, D.nodieorne, D.serieatum,
D.haemorrhoidale, D.deyrollei, D.sodale, D.gallipolitanum,
D.wagneri, D.eondensatum, D.dimidiatum, D.nobile, D.seabricolle,
D.niveisparsum, D.divisum, D.septemlineatum, D.pioehardi,
D.equestre, D.halepense'dir. Böylece Türkiye faunası için yeni .kayıt olarak
verilen 11 türile birlikteTürkiyedışındada yayılımıolantoplam39 türtespitedil-
di.
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52 Dorcadian türünden 33 türün tip yeri Türkiye sınırları içinde bulunmak-
tadır.

Aynca bu çalışmada D.nodieorne alt tür statüsündenalınarak tür statüsüne ge-
tirildi ve D.semivelutimum, D.nobilenin sinonimi yapıldı.

ZUSAMMENF ASSUNG

Das Doreadion- Material in der Kollektion von Önalp sowie das Material des
Senckenbcrg Museums in Frankfurtund dcr zoologischen Abteilung des Bayerischen
Staatsmuseums in München wurde untersucht

Die allgemcine Beschreibung der Gattung Dorcadian wurde angegeben.

Die einzelnen Artcn wurdenuntersucht und ihre Massegenommen, Die Praparate
der mannlichcn, Geschlechtsorgaiıe wıırden vorbereitetundZeichnungen angefertigt.
Am Ende der Untersuchungen wurde nach festgestellten Merkmalen der Bestim-
mungsschlüsscl der Arten angegeben.

Aufgrund dieser Arbcit wurden für die Fauna der Türkei 11 Arten ncu hinzu-
gefügt.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass 23 Doreadion- Arten nur in dcr Türkei,
ausserhalb der Türkei dagegen, zusammen mit den neu bestimmten 11 Arten, 39
Arten vemreitet sind.

Eine Art hat sich als Synonym mit einer anderen erwiesen, und einer Unterart
wurde ~r Status einer eigenstandigen Art gegeben.

Als Ergebnisse der Untersuchung wurde die Gewissheit darübcr erzielt, dass inner-
halb der Fauna der Türkei 52 Dorcadion- Arten vertreten sind.

.
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