
Hacettepe Üniversitesi EgitimFakültesi Dergisi
Y)11989/ Sayı 4/ ss. 197-229

AGAPANTHIA SERVILLE 1835 (COLEOPTERA,.
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TAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR (**)

Prof. Dr. Birsen ÖNALP (*)

Agapanthia (S. str) lateralis GANGLBAUR 1884

1884. Agapanthialateralis Ganglbauer, Best-Tab., VIII: 107 (541)

1927. Agapanthia laterulis bilateralis Pic, Echange, 427:1

Lous typicus: ıstanbul

d' ~ ınce uzun vücutlu, siyah renklidir. Baş, tepe orta yivli; gözler arasında
çok daralmış; geniş sarı uı..unluğuna bandlı; normal sıklık ve incclikte nokta-
lanmıştır. Antenlerin ilk segmenti siyah dış tarafta hafif sarı tüylenmiş: üçüncü seg-
mentten jtibaren uçta siy~h diğer kısımlar kızılıınsı-san ve yatık beyaz tüylcnmiş;
üçüncü segment 2/3'üne, dördüncü 3/4'üne, beşinci yarısından fazlasına, diğerleri
oraya kadar kızılımsı-kahve renkte, uçlarda siyah, üçüncü segmen~uçta siyah kıl de-
metli, dördüncüve beşinci daha seyrek kıl demetlidir.

Pronotum eni boyundan geniş; yan kenarlar dışarıya doğru munlazam hafif ka-
visli;, baştaki gibi normal incelik ve sıklıkla noktalı:ınmış;sarı tüylerden oluşan bir
orta ve iki yan uzunluğuna bandlıdır (Şekil 18 ı:ı)

Scutellum sarı tüylcnmiştir. Elitra üzerinde muntazam dağılmış sarı tüyler her
bir elitron'un yan kenarı boyunca dı:ıhakesilleşerek band teşkil etmiştir ve bu bandın
da iç tarafıoda daha açık renk tüylenmiş geniş bir band uzanmış; sık ve gninüllü nok-
talanmıştır (Şekil 18 b) .

Ventral ıarafve bacaklar sık sarı tüylenmiştir.

Erk~ genital organı (Şekil SI a, b)

Olçüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel uzunluk
Genel. genişlik

1,70 - 3,10
2,40 - 4,00

12,00 - 20,00

3,50 - 6,00

'Ort:
Ort
Ort:
Ort:

2,36
3,26

16,33
4,66

(*) H.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
(**) H.O. Eğitim FaJ<:ü1tesiDergisi sayı3'deki yazının devamı.
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1 ncelenen Materyal:

Andorre 6-IO-VII (Id" Z.S.M.), Madri~ (ıd" ,ı<:i? Z.S.M.), Böhmen (Id"
S.M.F.) Ungarn (ıd" S.M.F.), Yugoslavya: Ohrid, V~1958, 900 m (2d" <::!.,2<:i?<:i?
Z.S.M.), Dalmatia (Id" Z.S.M.), Selanik 18.VI.1965 (I<:i?Z.S.M.), Peloponez
30.VI.1938, 1900 m. (ıd", Z.S.M.) Olympia 28.III.1964 (ıd" ,I<:i?Z.S.M). Corsica
Ajaccio IO.lV.1905 (Id" ,1 <:i?Z.S.M.), İskenderiye (I<:i?Z.S.M), ısrail, Filistin (pic,
1905), Syrie (I<:i?S.M.F), Türkiye: İstanbul (2 Spec. S.M.F.), Bilecik V. Bodemayer
(ıd", G. Frey M.) (I Spec S.M.F.), Isparta, El!ridir(Taurus 14-16-VI. 1967., 1000-
1600 m. A. Richter (Id", 2 <:i?<:i?Z.S.M.), Isparta, VI-1954 (Id" Z.S.M.), Tokat V-
1911 (l<:i?-Z.S.M.), Amasya 20.V.1888 Korb (Id" ,ı<:i?Z.S.M.), (2'Spec. S.M.F.),
Ankara (38 Spec. S.M.F. 2d" d" Z.S.M.), Gölbaşı Ca: 900 m 28-31-VI-1972 (lo:':
ı<:i?H.Ü.E.F.) Baraj, Ca. 950 m 16-18-VI-1972 (id" ,ı<:i?H.Ü.E.F.) Ayaş Beli Ca:

1100 m. 23.V1.1973 (Id" ,I <:i?H.Ü.E.F.), Kızılcahamam, Kargasekmez. Ca: 1200m
IO.V1.1973 (i d" , i<:i?H.Ü.E.F.) Azapderesi. 4.VI.1975 (i d" , I<:i?,H.Ü.E.F.), Elma-
dag. 29.V1.1975 (I'?, H.Ü.E.F.) Beynam Ormanı Ca: 1200 m 17.VI.1975 (Id" ,ı<:i?
H.Ü.E.F.), Nevşehir IO.V1.l973 (2 Spec. P. Wit'Lgall), Konya - Alaşehir 23.V.1926
Kulzer (I<:i?Z.S.M.), Antalya 1O-21-V-1886 (3 d" d', 3<:i?<:i?:l.S.M.).

Agapanthia (s. str.) detrita KRAATZ. 1882,

1882. Agapathia detrita Kraatz Deutsche Em. Zeitschr., XXVi: 336.

Locus typicus: Türkistan

d" <:i?Geniş ve yassı vücutlu, siyah renklidir.

Baş tepe orta yivli ve sarı tüylerin meydana getirdigi bir orta uzunluguna bandlı;
normal irilik ve sıklıkta nokt;ılanmış; gözlerin alt yarısı çok büyüktür. AntenIerin
ilk segmenti siyah, dış tarafta ince sarı tüylenmiş; 3. segmenten itibaren kızıl kahve.
ve siyah renk halkalanmış; açık renkli kısımlar ince sarımsı-beyaz tüylenmiş; 3. ve
4. segmentlcr uçta sık siyah kirpiklenmiş fakat gerçek kıl demeti degildir.

Pronotum eni boyundan geniş; nonnal incelik ve sıklıkta noktalanmış; sarı
tüylerden bir orta ve iki yan uzunluğabandlıdır (Şekil i9 a).

Scutellum sık sarı tüylcnmiştir. Elitra kaidede geniş, uca dogru hafif daralarak
uçta yuvanlanmış; kaideye yakınçıplak, iri granüllü noktalanmış; sarı tüyler son
1/3'ünde daha sıklaşmıştır (Şekil 19 b) .

Vemral taraf ve bacakl<ıruzun seyrek sarı tüylerIcörtühnüştür.

Erkek genital organı (Şekil 52 a, b)

Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu: 2,10 - 2,80
Pronotum eni 2,80 - 3,70

Ort: 2,46
Ort: 3,40
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Gene uzunluk: 14;50 -20,00
Genel genişlik: 4,00 -6,00
Incelenen Materyal: .

Türkınenİa (A) V. Standiger (ld' Z.S.M), Türkestan Alai (Id' S.M.F.), (Id',
l':i? Frey M.), Tian Schan Conradt (l':i? Z.S.M), Rossia (l':i? S.M.F.) Kırgis Sai
Semirjetschensk Coll. Winkler (ı':i?Frey M.), Ost-Buchara Karatag 916 m. F. Haiser
1898 (Id' Frey M.), Alexandır Geb. 88 Gentral Chine (Id' , l':i?Z.S.M.). Ankara (1
Spec. S.M.F.), Erzurum (1 Spec. S.M.F.), Türkei (1 Spec. S.M.F.)

Ort: 17,20
Üt1: 5,00

Türkistanda yayılımı olan bu tür Türkiye faunası için yeni kayıttır.

Agapanthia (s. str.) asphodeli (LATREILLE 1804)

1804. Lamia asphodeli Latreille, Hist. Nat. Ins., XI: 282.

1817. Saperda asphodeli (Latreille): Gyllenhal, in Schönherr, App. Syn. Ins., i
(3): 187.

1817. Saperda spencei Gyllenhal, in Schönherr, App. Syn. Ins., i (3): 187.

1835. Agapanthia asphodeli (Latreille): Serville, Ann. Soc. Ent. France, IV: 36

1870. Agapanthia insularis Gautier, Mitt. Schweiz, Ent. Ges., III (5): 263

Locus typicus: Bordeaux

d' ':i?ınce uzun yapılı, siyah renklidir.

Baş ince ve sık noktalanmış; alın sık sarı tüylenmiş, tepe ortası yivli, sarı
tüylerden oluşan kalın uzunluguna bandhdır. Antenlerin ilk segmenti sık siyah
kıllarla örtülü ve dış tarafta sık sarı tüylenmiş; 3. segmentten itibaren kızıl kahve
veya kızılımsı sarı ve siyah halkalanmıştır, açık renk kısımlar kaideden itibaren
geniş bir yer kaplamış ve kısa beyaz tüylerle örtülmÜş, bu beyaz tüylenme
segmentlerin kaidesine daha kesineşerek dar bir halka şeklinde görünüş saglamış;
segmentler uçta siyah kıl'demetsiz, 3. ve 4., daha az olmak üzere ve 5. segment iç
tarafta ince uzun kirpiklenmiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; ön kısma doğru hafif damlmış; ortada biraz
kırışık, yanlaradoğru ince ve sık noktalanmış; geniş bir orta ve iki yan" sarı

,

tüylerden oluşan uzunluguna bandlıdır (Şekil 20 a).

Scutellum sık sarı tüylenmiştir. Elitra kaideye yakın iri ve biraz kırışık, uca
doğru daha ince' noktalanmış; uca doğru sıklaşan homojen dağılinış sarı tüyleile
örtülmüş; bu tüyler herbir elitronun, yan kenarı boyunca daha sıklaşmıştır, ayrıca
kaideden uea kadar seyrek dik siyah uzunkıllanmıştır (Şekil 20 b). ,

Ventral taraf sarı, bacaklar sarı veya beyazımsı tüylerle örtülmüştür.

Erkek genita! organı (Şekil 53 a, b)
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Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu :
Pronotum eni
Genel uzunluk :
Genel genişlik :

1ncelenen Materyal

Güney Fransa, Bordeaux (19 Z.S.M.), Camaige, 1953, Engel (Id", Z.S.M.),
Pryariem(19 Z.S.M.)

.

Andalusien, 1881 Korb (Id" , 19 Z.S.M.), Madrid(3d" d", 399 Z.S.M) Cad iz
(1d" , Z.S.M), Cuence (2 d" 'd" , Z.S.M.), Ronda (1d" , Z.S.M), Faro (i d" , Z.S.M.).

Çanakkale 27.V.1943 (H.Ü.E.F.), tz.mir ı.VI.1886 (L.d", Z.S.M.) (2 Spec.
S.M.F.), Bilecik (Id" ,19 S.M.F.), Ankara (l d" , Z.S.M.). Antalya: Alanya
23-IV-65 W. Gotz (19 Z.S.M.), Adana: POzantı 1914 Kulzer (Id", Z.S.M.), Hatay:
AmonosAkbes 1881 (2d" d", 399, Z.S.M.) (Id", G. Frey. M.)

2,00 - 3,00
2,60 - 4,00

13,50 - 21,00

3,50 - 6,50

Ort:
Ort:
Ort:
Ort:

2,49
3,36

17,26
4,90

Agapantlıia (s. str.) alternans }<'ISCHER. 1842

1842. Agapanthia alternans Firscher, CaL.Col. Karelin collect: 26

1873. Agapanthia lineatocollis Blessig, Hor. Soc. Ent. Ross., IX: 217

1893. Agapanthia ganglbaueri Semenow, Horr. Soc. Ent. Ross., XXVIII:
503-505. (Syn. nov.)

1898. Agapanthia coerolconigra Rejtter, Wien. Ent. Zeitg., XVII: 132

1913. Agapanthia tqınsbaikalica Suvarov, Rev. Russe d'Ent., XIII (1): 80

1993. Agapanthia altaica Plavilstshikov. Ent. Nachrichtsbl. VII (3): 113-116
(Syn. nov).. .

Locus typicus: Sibirya

d" 9 Çok az metalik yeşilimsi gri metalik parıltılı siyah renklidir.

Baş ufak, normal incelik ve sıklıkta noktalanmış;tepe ortası sarı tüyIerin .

meydana.getirdiği uzunluğuna bandlıdır. Antenlcrin,ilk segmenti siyah, 3. 3/4'üne,
sonraki segmenler hemen hemen yarıya .kadar kızıl kahve uçta siyah renk olmak
üzere halkalanmış; 3. segment uçta kıl demetli, 4. ve 5. segmentler çok sık siyah

. kirpiklenmiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; sık ve muntazam noktalanmış; sarı tüyIerin
meydana getirdiği bir orrave iki yan uzunluğunaband bulunur(Şekil 21 a).

Scutellum sık sarı kıllanmıştır.

Elitra ilk yarıda iri ve kmşık, uca doğru biraz daha ince noktalanmış; sarı
tüylerin meydana getirdiği bcneklcrdüzensiz v,eseyrek dağılmıştır (Şekil 21 b).
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Ventral taraf ve bacaklar seyrek sarımtırak_tüylerlc örtülmüş, abdomende yer yer
çıplak benekler bulunur.

Erkek genital organı (Şekil 54 a, b)

ÖLçüler: (mm)

Pronotum boyu
ProDotumeni
Genel uzunluk
Genel genişlik

IncelenenMateryal:

V. Bodemeyer, Persia Astrabad 5,99 Coll Hauser (Id" , 19 S.M.F.),
Chine-tian-SchaQ (Id" S.M.F.), Radde Aınur (19, Z.S.M.), Tunkun Sayan (19
Z.S.M.), Seish in Korea (299 S.M.E), Baizan Mongolei (19 Z.S.M.).

2,19 - 2,30
2,60 -3,10

14,00 - 16,00
3,70 -4,40

Ort:
Ort:

. Ort:
Ort:

2,17
2,80

15,50
3,99

A. ganglbaueri ve A. altaica'nın A. altermans ile aynı tür oldukları, tip
yerlerinden alınmış materyalın incelenmesi sonucundaanlaşılmıştır.

Agapanthia (s., str.) sicula GANGLBAUER 1884

1884. Agapanthia sicula Ganglbauer, Best. - Tab.: VIII: 107 (541).

_ Locus typicus: Sicilya

d" 9 Kısa ve geniş vücutlu, siyah renklidir.

Baş nonnal irilik ve sıklıkta nortalanmış; alın kısa sık sarı ve uzun siyah'
kıllanmış; tepe ortası sarı ıüylerden oluşan uzunluga bandlıdır. Amenlerin ilk ve
ikinci segmenti siyah, birinci dışta sarı ve seyrek siyah kıllanmış; üçüncü
segme~tten itibaren' kızılkahve ve siyah l1alkalanmış; açık renk, kısımlar sarı
tüylenmiş; tüylenme segmentlerin kaidesinde daha sıklaşmış; üçüncü segment siyah
kıl demetli; dördüncü sık, beşinci dahn az kirpiklcnmiş; segmentler uzunlugunca iç
taraftaseyrek kirpiklenmiştİr;. .

Pronotum eni boyundan geniş; hemen hemen baştakine b~nzernormal sıklık ve
irilikte noktalanmış; sarı tüylenmiş geniş bir orta ve iki yan bandbdır (Şekil 22 a).

Scuteııum sık sarı tüylenmiştir. Elitra bilhassa ilk 1/3'ünde iri ve. granüııü
noktalanmış; sarı tüyler kümeler halinde benekli dagılmış; siyah seyrek dik kıllar uea
kadar devam ederler (Şekil 22 b).

yentral taraf ve bacaklar fazla sık olmayan uzun san tüylerle ve seyrek dik siyah
kıllarla kaplanmıştır.

Şrkek genital organı (Şekil 55 a, b)
Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu:
Pronotum eni

1,80 -2,40
2,90 -3,30

Ort: 2,20
Ort: 3,16
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Genel uzunluk: 13,50 - 17,00 Ort: 15,50
Genel genişlik: 4,00 - 5,00 Ort: 4,66

IncelenenMateryal:

Spanien (l<:f>S.M.F.), Hişp. Kissenwetter (1d" Z.S.M.), Sicilia (2d" d" , 2<:f><:f>
S.M.F.), Sicilia Sdlz (l<:f>Z.S.M.), Castelluono Sicilia V. 1906 A. Dorera (l<:f>
Z.S.M.), Külek 27.V.86 (l<:f>Z.S.M.), Wan 1912 Kulzer (ıd" Z.S.M.), Erzurum,
Hasankale-Çobanköprü 20.8.1974 (H.Ü.E.F.)

Bu tür Türkiye faunası için yenidir.

Müller (1948, Atti, Mus, S tar. nat. Trieste, 17:74) A. dahli'nin alt türü
oldugunu belirtti.

A. sicula. A. Dahli'den ayrı bagımsız bir türdür.

Agapanthia -(s. str.) walterİ REITTER 1898

1898. Agapanthia walteri Reitter, Wien. Ent. Zeitg., XVII: 132

Locus typicus: Erzurum.

d" <:f> iri yapılı, siyah renklidir.

Baş ince ve sık noktalanmış, alın sık sarı tüylenmiş; tepe ortası turuncu
tüylerden oluşan geniş uzunluguna bandhdır.

Antenlerin ilk ve ikinci segmenti siyah, birinci dışta sarımsı-beyaz tüylenmiş:
üçüncü segmentten itibaren geniş kızıhmsı-sarı ve uçta siyah halkalanmış; açık renk
kısımlar beyazımsı tüylenmiş; üçüncü segment uçta siyah kıl demetii, dördüncü sık
kirpiklenmiştir. '

\
Pronotum eni boyundan geniş; ön kenar arka kenardan dahadar; sık ve ince

noktalanmış; turuncu tüylerden oluşan geniş bir orta ve nisbeten daha dar iki yan
uzunlugunabandhdır (Şekil 23 a).

Scutellum sık sarı tüylenmiştir.

Elitra paralel uzanır; iri noktalanmı'ş,arada yer yer ince noktalanmış kısımlarda
- turuncutüyler gayri muntazam kümelenmeler teşkil etmiştir (Şekil 23 b).

,Ventral taraf ve bacaklar sarı tüylenmiştir.

Erkek genital organı (Şekil 56 a, b).

Olçüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel uzunluk
Genel genişlik

1,80 -2,90 Ort

2,50 -4,00 Ort:
13,00 - 19,00 Ort:

3,30 - 6,00 Ort:

2,50
3,30

17,00
4,90
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Pronotum boyu 1,90 - 3,00 Ort: 2,33
Pronotum eni 2,60 - 4,00 Ort: 3,14
Genel uzunluk 13,50 -21,50 Ort: 16,38
Genel genişlik 3,50 -6,00 Ort: 4,36

.

J ncelenen Materyal:

Amasia 88 (l'i Z.S.M1), Tunceli-Ovacık-Munzur 13.VI.1972 Ca. 1500 m. A.
Koçak (l'i H.Ü.E.F.): Kagysman 2509 m. Juni (Id" , l'i Frey M) Kasikaparan
Kaukasus (ı'i Frey M.), Kaukasus (2 d" d", 2'i'i S.M.F.), (Id", l'i Frey M.).

Agapanthia (s. str.) dahli (RICHTER, 1821)

1821. Saperda dahli Richter, Suppl. FaunaeIns. Eur., 1, t, 11.

'1784. Lamia cardui Herbst'in Füessly, Archiv, V: 94, t. 26, f. 2.

1972. Saperda migricomis Fabricius, Ent.Syst., 1(2): 314.

1839. Agapanthia dahli(Richter): Mulsant, Longic Fr.: 175.

1863. Agapanthia lineatocoIlis Mulsant, Col. Fr. Lo6gic., ed. 2: 358.

1883. Agapanthia gyllanhali Ganglbauer, Cal. Col. Eur" ed. 3: 190.

1905. Agapanthia kindermanniPic. Mat. Longic V (2): 13.

1918. Agapanthia simplicicornis ab. heyrovskyi Roubal, Neue, Beitr. syst.
Insektent., i: 63

1927. Agapanthia dahlinicosiensis Pic. Echange, 427: 1

Locus typicus:Macaristan.

'i d" ince uzun vücutlu, siyah renklidir.

Baş ince ve sık noktalanmış; ahn sık sarı tüylenmiş; tepe ortası san tUylerden
oluşan uzunluguna bandhdır. Antenlerin ilk ve ikinci segmenti siyah, birinci dışta
hafif ince sarı tüylenmiş; üçüncü segmentten itibaren geniş turuncu ve uçta siyah
olmak üzere halkalanmış; turuncu kısımlar ince kısa beyaz tüylenmiş; üçüncü ve
daha az kesif olmak üzere dördüncü segment uçta siyahkıl demetli, aynea her bir
segment uzunlugunca içte münferit kirpiklenmiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; onada kırışık ve iri yanlarda sık ve ince
noktalanmış; sarı tüyIcrden oluşan bir orta iki yan uzunluğuna bandlıdır (Şekil 24 a).

Scutellum sık san tüylenmiştir. EIitra kaideye yakın kırışık uca doğru iri
noktalanmış; sarı klIlar homojen dağılmayıp benekler teşkil etmiş; ilk y'anda uzun
dik siyah kıIlanmıştır (Şekil 24 b). -

Ventral taraf ve bacaklar sık sarı tüylcnmiştir.

Erkek genital organı (Şekil 57a, b).

Ölçüler: (mm)
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ıncelenen Materyal:

Fransa (1~ S.M.F.), Ctaluna, Spaien (1 ~ , Z.S.M.), Castilien Cuence Karb.
1896 (1 <:f, 3~ ~ Z.S.M.), Cerva Spaien (1~ Z.S.M.), Böhmen (1 <:f, 1~ S.M.F.),
Ungam (1 ~ Z.S.M.), Rumania (i <:f Z.S.M.), Kaluskova 14.5.68 (1 ~ Z.S.M.),
Sofia (1~ Z.S.M.), Skutarı (1 <:f Z.S.M.), Pamdosfer _H.Neusiedler 3.VI.1963 H.
Froude (2<:f <:f, 2~ ~ ı.S.M.), Üsküb (1~ Z.S.M.), Termini Schultze (1 <:f, 1~
Z.S.M.), Corsica II-07 (1 d' Z.S.M.), Sardinia Acuni H. Kraussc (1 <:f Z.S.M.),
Bursa-Uluda!t (1 <:f S;M.F.), Asia Minor (l ~ S.M.F.), Ankara (1~ S.M.F.), Persia
(2<:f <:f, 1~ Z.S.M.), Eriwan 1898 Korb (20" d' ,299 Z.S.M.), Ordubad 13 Klzr.
(3 d' <:f, 599 Z.S.M.), Kudis (19 Z.S.M.), Syrie (1~ Z.S.M.), Holland (Everst,
1905)dan kayıt mevcuttur.

Agapanthia (s. str.) persica SEMENOW, 1893

1893. Agapanthia persica Semenow, Hor. Sac. Bnt. Ross., XXVII: 505-506.

1898. Agapanthia mül1neriReıtter, Wien. Ent. Zeitg. XVII: 133. (syn. nov.)

Locus typicus: Kuzey tran

<:f~ ince uzun vücutlu, siyah renklidir.

Baş normal incelik ve sıklıkla noktalanmış; alın sarı tüylenmiş, tepe ortası sarı
tüylerden uzunluguna bandlıdır. AntenIerin ilk ve ikinnci segmenti si~ah, 3.
segmentten itibaren, kaideden itibaren turuncu.ve uçtasiyab olmak üzere açık renk
halkalanmış, 3. ve 4. segment uçta siyah kıl demetli, 5. uçta sık kirpiklenmiştir.

Pronotom eniboyundan geniş; ortada kırışık ve iri, yanlara dogru ince vc sık
noktalanmış; sarı tüylerin meydana getirdigi bir orta ve iki yan uzunluguna bandlıdır
(Şekil 25 al.

Scutellum sarı tüylenmiş, Elitra kaide kısmına yakın kırışık, diger kısımlarda iri
ve uca dogru dahaince noktalanmış; sarımtırak tüyler belirsizbenekler teşkil etmiş;
ilk 113'ündtfseyrek, uzun dik-siyah kıllanmıştır (Şekil 25 b). .

.

Ventral taraf ve bacaklar gri-sarı seyrek ~üylenmiş:'ara ara abdomende çıplak
bölgeier bulunur.

Erkek genitat organı (Şekil 58 a, b).

OlçiiJer: (mm)
Pronotum boyu :
Pronotum eni
Genel uzunluk :
Genel genişlik :

ıncelenen Materyal:

Persia bor. (1 <:f, 1~ S.M.F.), Persicn (1 <:f,Frey, M.), Tachkend (2<:f <:f, 1~
Frey M.). '

1,90 - 2,90
2,60 -3,90

13,50 -2Q,OO

3,20 -5,20

Ort:
Ort: .

Ort:
Ort:

250
3,27

17,10
4,35
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Pronotum boyu 1,95 -2,50 Ort: 2,26
Pronotum eni 2,30 - 3,40 Ort: 2,90
Genel uzunluk 14,00 - 18,00 Ort: 15,62
Genel genişlik 3,10 -4,80 Ort: 3,92

Yayılımı:

Kuzey İran, Transkaspien, Türkistan.

Reitter (1898) Türkistandan (Taşkent) A. müllneri'yi tarif etmiştir. İncelenen
örneklerde dış karakterler ölçüler ve erkek genital organ yapısı A. persiça'nınkine
paralel durumdadır.A. müllneri ayrı bir tür niteligine sahip degildir.

Agapanthia (s. str.) verecunde CHEVROLAT, 1882

1882. Agapanthia verecuridaChevrolat, Ann. Soc. Ent. France, (6) II: 63
1894. Agapanthia cynarae var. delagrangei Pic, Echange, X: 75.
1898. Agapanthia simpliciconis Reitter, Wien, Ent. Zeitschr. XVII: 133 (syn.

nov). .

1912 Agapanthia delagrangei Pic. M(Jt.Longic, VIII (2): 6.

Locus typicus: Drusarum (Suriye).

if 9 Vücut uzun, Siyah renklidir.

Baş normal incelik ve sıklıkta noktalanmış, alın sık sarımtırak veya sarı
tüylenmiş ve siyah kıııanmış; tepe orta yivi sarı tüylerden oluşan uzunluguna
bandhdır. Antenlerin ilk segmenti siyah, üstte sarımsı tüylenmiş; üçüncüden itibaren
sarımsı veya kızıhmsı kahve, uçlarda siyah renk halka/anmış, üçüncü segment kaide
ve alt tarafta seyrek beyazımsı tüylenmiş, bu açık renk tüylenmiş kısım A.
boeberi'dekinden daha geniş; sonraki segmentler daha geniş ve sık beyazımsı
tüylenmiş. uçta siyah; üçüncü ve dördüncü segmentler boyunca iç tarafta seyrek
siyah kirpikle~miş; uçlarda kirpiklcnmiş, fakat kıl demeti bulunmaz.

Pronotum eni boyundan geniş; hemen hemen baştaki gibi noktalanmış,
noktalarna yanlara dogru daha incelmiş; sayı tüylerden oluşan bir orta ve iki yan
uzunlugunabandhOO(Şekil 26 a). '

.
,.

Scutellum sarı tüylenmiştir. Elitra uzun, hemen hemen paralel uzanır, her bir
elitron uçta ayrı ayrı biraz üçgcnims( (dar) yuvarlanmış; kaideye yakın iri ve
granüııü, uca dogru daha ince noktalanmış; muntazam dagılmış sarımtıraksarı veya
kahvemsi-sarı tüyler uca doğru daha sıklaşmış ve herbirelitrontunyan tarafındadaha
sıklaşarak bir band teşkil etmiş; dik siyah seyrek kıllar ilk yarıda daha uzundur(Şekil
26 b).

Ventral taraf ve bacaklar sık sarı tüylcnmiştir.

Erkek genital organı (Şekil 59 a, lı).

Olçüler: (mm)
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Incelenen Materyal

Mu~la Marmaris, 18.11.1976 A. Koçak (1 Çj.>H.Ü.E.F.), Akschehir (1 Çj.>S.M.F.),
Mardin- Taurus (1 d" Frey M), Akb6s Syrien/ (20" d" ,2Çj.>Çj.>S.M.F.), Bitlİs (1 d"
S.M.F.). ~

Türkiyefaunası için yeni kayıttır.

Bu türünüzerindekiaçık renk ince tüylerin rengi, gri, açık renk sarıdankahvemsi
sarıya kadarde~şir.

A. boeberi'ye dış g<irünüşüyle çok benzerse de ondan, antenlerin üçüncü
segmentininkaidedeki açık renk kıl halkalarınındaha geniş oluşuyla ayrılır. Fakat en
belirli farkı, erkek genital organınınyapısındadır (Şekil 59 ve 60).

A. simplicicornis Reitter 1898, A. vencunda'dan ayrı bir tür olmayıp A.
verecunda'mnsİnonimidir.

Gerek"ölçüler gerek se erkek genital organkarakterleriaynıdır.

Agapanthia (s. str.) beoberi (FISCHER 1806)

1806. Saperda beoberi Fischer, Jour. Soc. Nat Moscov, i: 16, t. II, f.2.
1817. Saperda cynarae Gennar, Reise Dalmat.: 222
1834. Saperda decore Krynicki, Bul1. Soc. Nal. Mosc. Vii: 170.
1863. Agapanthia cynarae (Gennar): Mulsant, Col. Fr. Longic, ~d. 2: 353
1927. Agapanthia diversicomis Pic, Echange, 427: 1

Locus typicus: Sarepta

d" Çj.>uzun vücutlu, siyah renklidir.
Baş nonna! incelik ve sıklıkta noktalanmış; noktalanma tepenin arkasına do~ru

biraz daha incelmiş; alın dik siyah kıllanmış; tepe ortası yivli ve burada sarı
tüylerden oluşan uzunlu~unabandlıdır. Antenlerin ilk ve ikinci segmenti siyah, ilki
dışta ince beyaz tüylenmiş; üçüncü segmentten itibaren uçta siyah kaideye do~u
tedrici açılan kahverengi, üçüncüsegment sadece kaidede.dar bir halka şeklinde beyaz
tüylenmiş; sonraki Segmentler yarıya kadar beyaz tüylenmiş; üçüncüden altıncıya
kadar iç tarafta segment uzunlu~unca siyah kirpiklenmiş; üçüncü ve dördüncü
segment uçta sık siyah kUpiklenmiş fakat gerçek bir kıl demeti teşkil etmemiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; baştaki gibi normal incelik ve sıklıkta
noktalanmış;sarı tüylerdenoluşanbir ortave iki yan uzunlu~unabandlıdır(Şekil 27 a).

Sctellum sarı tüylenmiştir. Elitra iri noktalanmış; muntı;ızam da~ılmış
grimsi-şarı tüyler uca do~ru sıklaşmış ve herbir elitronun yan kenar uzunlu~unca
daha da sıklaşarak band teşkiletmiş; bazal yarıda seyrek dik uzun siyah kıllanmıştır
(Şekil 27 b).

Ventral taraf ve bacaklar kısa sarı tüylerle önülmüştür.

Erkek gen~talorganı (Şekil 60 a, b).
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O/çü/er: (mm)

Pronotum boyu :
Pronotum eni
Genel uzunluk :
Genel genişlik :

J ncelenen Materya/:

Güney Fransa (1<.;?S.M.F.), Hisp (ıd" S.M.F.), Farenso 22.VU7 (1<.;?
Z.S.M.), Agrinion 20- V.05 (1<.;?Z.S.M.), Mazedın (3 d" d" , 4d" d" , Z.S.M.) Attica
(1 d" Z.S.M.), Saloniki (1 d" Z.S.M.), Graeeie Kryoneri 16.V.24 (2 d" d" ,2<.;?<.;?
Z.S.M.), Olympia 4- V-09 (1 <.;?Z.S.M.), Edirne (2d" d" , 2<.;?<.;?S.M.F.), İstanbul
(3 d" d", 5<.;?<.;?S.M.F., ıd", r<';?Z.S.M.), Bursa-Uludag Ca.: 1230 m 12-VII-1971
A. Koçak (1<.;?H.Ü.E.F.), Bilecik (1 d" S.M.F.),ErZurum (1 d" S'.MJ'.).

Almanya (Reitter 1912), Avusturya (Harde 1966), Filistin (Heyrovsky, 1948),
Suriye (Plavilstshikov, 1930) yayılımı da verilmiştir.

Bu tür bu isim altında sadece Winkler Katologunda (1924 - 1932) "A. Boeberi
Fisch. 06" geçmektedir. Diger araştıncılar bu türdenA. cynarae Germar (1817) olarak
bahsetmişlerdir. Plavilstshikov (1930) A. cynarae'yi'tanımladıktan.sonra şu satırlan
dipnot olarak verir "WinklerKatologuna göre bu tür "A. Boeberi Fisch. 1806' ismini
taşımaktadır.A. Boeberi'nin tarifi belli olmadıgı için sinonimlik daha akla yatkın
olurdu".

1,70 _ 3,10

2,30 -4,10
12,00 -20,50

3,00 -5,70

Ort:
Ort:
Ort:
Ort:

2,48
3,24

16,80
4,29

Aşagıda her iki literatürünoriginali verilmiştir:

La Sperde de Boeber, elytres, noires, velues e jaunes avee une trait noir, antennes
annelees de noir, et de blanc.

Saperda Boebcri, elytsis nigris, lOmenlOsof1avis,nigro-striatis, antennis ex aIbo
et nigro annulatis.

La Saperda da Böber, est appIlee ainsi I'honneurde notrepremier EnlOD101ogiste
en Russie Mons. le Conseiller d'Atat et Chevalier de BOEBER a Ptersburg; cet
inseete est jolippar la regularite avec l~quelle il est dessine, j'ai trouve dans la riche
CoIlettion de Gorcnka. il a des antennes plus lougues que le corps, annclees de noir
et de blanc, mais de façon que le noir domine la tete et le corselet soust noir, avec
une ligne arange au qıillicu, intcrrompue par une ligne noire a la fin de la tete. Les
Welytren soust une sond noir ct portentone duvetjaunatre.

Portre. Sorepta

Saperda Cynanae mihi, thorace lincalO nigra, fulvo tomentosa, antennis nigris,
articulis bası albiolis.

Bei Fiume und Arbe auf Disteln. So gross als Saperda Asphodeli Latr. bis zur
GrOsseder Sap. cardui herab.
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Sic unterscheidet sic h von beiden durch die Fühlcr, deren Glieder schwarz und an
dcr Wurzel nur sehmall weiss geringelt sind, da bei jenen beiden die einzeln Glicder
weiss mit schwarzen Spitzen erscheinen.

Yukarıda tarinerden anlaşılacağı gibi Germal"ınkinin Fiseher'inkinden bir
üstünlüğü yoktur. Aynca Firscher türün resmini de vermiştir. A. cynarae Germar A.
boeberi Fischer'in sinomini olmalıdır.

Agapanthia (s. str.) angelicae REn'TER, 1898.

1898. Agapanthia angelicae Reitter, Wien Ent. Zeitg. XVII: 131.

1907. Agapanthia auliensis Pic. Mat. Longic., VI (2): 12-13.

Locus typicus: Aşkabad (Türkistan)

d' <.j?kurşuni parıltılı siyah renklidir.

Baş incç ve sık noktalanmış; tepe ortası sarı tüylerin meydana getirdiği ince bir
uzunluğuna bandlıdır. Antenlerin 1. ve 2. şegmenti siyah, ilki uzun siyah kıllanmış
ve dış tarafta ince gri tüylenmiş; 3. segmentten itibaren sarı ve siyah renk

\

halkalanmış, san kısımlar.seyrek bcyazımsı-gri tüyleniş; 3. ve 4.,5. segment uçta
sıkkirpiklenmişfakatkıl demetsizdir..

Pronot~m eni boyundan geniş; normal sıklık ve incelikte noktalanmış; sarı
tüylerin meydana getirdiği bir orta ve ,iki yan uzunluğunabandhdır (Şekil 28 a).

Scutellum sık san tüylenmiştir. Elitra kaideye yakın iri ve kınşık, uca doğru
ince noktalanınış; sarı tüylerin meydana getirdiği benekler muntazam diziler halinde
uzanmış; sarı tüyler epipleura üzerinde sıklaşarak dar bir uzunluğuna band teşkil
etmiş, bu bandın yanı sıra daha açık renk marginal bnndbulunur(Şekil 28 b). '

Ventral taraf ve bacaklar gri tüylenmiş; abdomende yer yer çıplak bölgeler
bulunur.

.

Erkek genital organı (Şekil 61 a, b)

O/çü/er: (mm)

Pronotum boyu :

Pconotum eni

Genel uzunluk

Genel genişlik

IncelenenMaterya/

Persia Astrabad 5-99 ColL Hauscr,(2d' d', 2<.j?<.j?Frey M.), Astrabad (ıd',
2<.j?<.j?,S.M.E), Persia (1 d' S.M.F.), Pers. Kopct~Dngh (1 d' S.M.F.), Trans Caspi.
(1 <.j?S.M.F.), Arwas, Transkasp. (1 d' Frey M.), Transkaspia Saramsakli 6-07
Hauser (1 <.j?Frey M.), Aulie Ata Syr. Daria (3<.j?<.j?Frey M.)

1,80 - f-,70
2,20 - 3,60

12,00 - 17,50

3,20 - 5,00

Ort:
Ort:
Ort:
Ort:

2,08
2,84

13,60
3,74
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Yayılımı:

Türkistan, tran.

Agapanthia (s. str.) hauseri REITTER. 1901.
. -- 1901. Agapanthia hauseri Reilter, Deuısche Em. Zeilschr., i: 185-186. .

Locus typicus: Türkistan-Kopeı Dağı

d' ~ ince uzun vücutlu, kur~uni parıllılı siyuh renklidir.

Baş ince ve sık noktalanmış; lepe ortası sarı tüylerin meydana getirdiği
uzunluğuna bandlıdır. Anıenlerin ilk segmenıi siyah ve siyah kıllanmış; 3.
segmenttenitibaren turuncu ve siyah renk halkalanmış ve turuncu kısımlar ince
beyazı msı-gri LÜylerle örtülmüş; 3.~6. segmentler iç tarafta siyah renk kirpiklcnmiş;
uçta kıl demeti bulunmaz.

Pronotum eni boyundan geniş: normal incelik ve sıklıkta noklalannıış; sarı
tüylerin meydana getirdiği bir orta ve iki uzunluğuna yan band bulunur (Şekil 29 a).

Scutellum sık sarı tüylenmiştir. Elilra paralel uzanır; kaidcden uca doğru gittikçe
incelir şekilde noktalanmış; kaidcye yakın duha seyrek, uca doğru daha sıklaşan sarı
tüyler benekler teşkil elmiş ve yanlardu baml şeklinde daha du yoğunlaşmıştır (Şekil
29 b).

Ventral taraf ve bacaklar uçık sarı renk tüylenmiş; meso ve metathorax'ın yanları
daha sik sarı tüylenmiştir.

Erkek genital organı (Şekil 62 a, b).

()lçüler: (mm)

Pronotum boyu: .

Pronütum eni

Genel uzunluk

Genel genişlik

IncelenenMateryal.'

Transcaspia Kisil-Arwat F. Huuser. 1898 (L~ S.M.F.) Transcaspia Neu-Saratow
(2 d' d' S.M.F.).

150 - 2,10 .

2,00 - 2,80

9,80 - 13,50

2,70 - 3,80

Ort:

Ort:

Ort:

Ort:

1,70

22,27
] 1,30

3,07

Agapanthia (s. str.) bucharica PIC. 1901 ,

1901. Agapanthia bucharica Pic, Mat. Longic., III (3): 13

Locus typicus: Buhara.

d' ~ tri ve geniş vücutlu, siyah renklidir.

Baş üzerinde tepe sarı tüylerden uzunluğuna OrLabandlı: normal incelikte
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noktalanmıştır. Antenler 3. segmentten itibaren kızıl kahve ve siyah halkalanmış:
uçta kıl demetsiz: 3.-6. segmentler iç tarafta koyu renk kirpiktenmiştir.

Pronotum eni boyundan çok geniş, noktalanma baştakinden daha iri: sarı tüylerin
meydana getirdigi bir orta ve iki yan uzunluguna bandlar bulunur (Şekil30 a).

Scutellum sık sarı kıllanmıştır. Elitra kısa ve geniş yapılı: iri noktalanmış: sarı
tüyler az çok yogun benekler haline dagılmışı.ır (Ş,eki! 30 b).

. /
Ventral taraf sarımlırak tüylenmiş; meso ve metathorax'ın yanları daha sık

tüylenmiştir.

Erkek genital organı (Şekil 63 a, b).

Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronoıum eni
Genel uzunluk
Genel genişlik

Incelenen Materyal .

Ost Buchara Tschitschantan Nusswald F. Hauser 1898 (1 cf , 2~ ~ Frey M.),
Susamyry Türkestan (1~ Frey M.)

Agapanthia (s. str.) daurica GANGLBAUER, 1884.

1884. Agapanthia daurica Ganglbauer, Besl.-Tab., VIII: 110 (544)
,

1873. Agapanthia angusticollis Blessig, Hor. Soc. Erit. Ross., IX: 217.
1913. Agapanthia melancholica Suvorov, Rev. Russc d'EnL, XIII (1): 79: 80.

Locus ıypicus: Daurien, Amur.

2,00 -2,70
3,20 - 3,90

13,50 - 18,50
4,00 - 5;50

Ort: 2,37
Ort 3,50
Ort: 15,87
Ort: 4,67

cf ~ Mavimsi-siyah veya yeşilimsi-siyah renklidir. Gözlerin alt yarısının dikey
kesiıi uzun olup yanaklar kısadır. Baş uç tarafta sık, ince ve derin noktalanmıştır.
Antenler 3. segmentten itibarengrimsi beyaz ve siyah renk halkalanmış, zemin rengi
kaidederi itibaren kızılımsı uçıa siyahıır.

. Pronotum eni boyundan geniş: normal incelik ve sıklıkta noktalanmış;
sarımtırak tüylerin meydana getirdigi bir orLave iki yan uzunluguna bandlar bulunur
(Şekil 31 a).

Scutellum sarımtırak tüylenmişıir. Elitra iri noktalanmış; sarımsı tüyler sık ve
belirli beneklcr meydana getirmiştir (Şekil 31 b).

Venıml taraf ve bacaklar gri-beyaz tüylerle örLülmüştür.

Erkek genital organı (Şekil 64 a,b)
.

Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu : 1,20 - 1,90 Ort: 1,70
Pronotumeni : 1,80 -2,40 Ort: 2,16
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Genel uzunluk: 9,50 - 15,00
Genel genişlik: 2,50 - 3,60

1 ncelenen Materyal:

Ussuri Kasakawiisch 1907 Korb (i? Viyana M.), Krasnojarsk lenisseisgeb.
(1 cl' Frey M.), Mandschurei Syaolin Mai 1938 (i d' , Frey M.), Mandschurei
Gaolinzcy VI-1938 (1? Frey M.), Wladiwestok Ost-Asien (I? Z.S.M), Alatan
17-6-05 (1 cl' Z.S.M.), N.O. Korea (i cl' Z.S.M.), Sibirien (1 cl' S.M.F.), Sibiria
orient (1 cl', I? S.M.F.), Yeza-Japan (1 Spcc. S.M.F.).

Ort: 12,87
Ort: 3,15 .

Yayılımı:

Orta ve doğu Sibirya.

Agapantlıia (s. .str.) villosoviridescens (DE. GEER 1775)'

1775. Cerambyx viııosoviride~ccnsDe Gecr, Mcm. Ins. V: 76.

1772. Cerambyx cardui Scopoli, Annus Hist. Nal. V: 101.

1776. Cerambyx lineata Müller, Fauna Fridr.: 95.

1778. Cerambyx virens Voet, Cat, Cal., II: 22 t 20 f.98.

1790. Saperda viridescens Gmelin, in Linne, Sysl. Nal. cd. 13, i (4): 1864.

1793. Saperda nigricomis Fröl, Naturf. XXVII: 141.

1797. Saperda lineatocollis Donovan, Brit. Ins., Vl, t, 209.

1817. Saperda angusticollis GylIenhal, in SchÖnherr, App. Syn. Ins., i (3): 189.

1839. Agapanı.hiavillosoviridesccns (DeGeer), Mulsant, Longic, Fr., 175.

Locus typicus: verilmemiş.

cl' 9 uzun vücutlu, mavi-gri parıltılı siyah renklidir.

Baş inceve sık noktalanmış; alın sık sarı tüylenmiş ve siyah kıllanmış; tepe
ortası yivli ve burada sarı tüylerden oluşan uzunluğuna bandlı; gözlerin alt yarısı
kısa, yanaklar uzundur. Antenlerin ilksegmenli siyah-,sık noktalanmış; üstte ince
şerit halinde 1?cyazayakın açık renk tüylenmiş; üçüncü segmentten itibarenaçık renk
halka1anmış, üçüncü segment 3/4'üne kadar, dördüncü yarısından fazla, sonrakiler
yarıya kadar sık beyazımtırak tüylenmiş; uç kısımda siyah; üçüncü,dördüncüve daha
seyrek olmak üzçre de beşinci segment iç tarafta seyrek kirpiklenmiş; uçta kıl demeli
bulunmaz.

Pronotunieni boyundan geniş, ince ve sık noktaIanmış; sarı tüylerden oluşan bir
orta ve iki yan uzunluğunaband bulunur (Şekil 32 a).,

Scutellum sık sarı tüylcnmiştir. Elitra uzun yapıda, uçta ayrı ayrı yuvanlanmış; iri
granüllü noktalanmış; sarı tüyler düzensiz dağılarak benekli bir görünüş açığa
çıkarınış; ilk yanda uzun dik, uca doğru kısa ve yatık siyah seyrek kıllıdır (Şekil 32 b).
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Ventral taraf sık sarı-gri tüylcnmiş, bacaklar ise, femurlar sarı, tibia ve tarsuslar
daha açık renk sarımsı-gri LÜylenmiş; göğsün yanları daha uzun sarımtırak
tüylenmiştir. .

Erkek genital organı (Şekil 65 a, b)

Ölçüler: (mm)

1,30 -2,40 Ort:
1,60 -2,90 Ort:

8,50-17,00' Ort:
2,20 - 4,50 Ort:

1,98
2,45

13,40
3,40

Pronotumboyu :
Pronotum eni
Genel uzunluk :
Genel genişlik :

IncelenenMateryal:

England (1 d" , 19 S.M.F.), Frankreich (19 S.M.F.), Hisp. (2d" d" , 19
S.M.E), Bayern 27-7-1946 (L9 Z.S.M), Bayr. Wald 18-7-16 (19 Z.S.M), Kronstadt
Siebenbürgen (2 d" d" , 19 Z.S.M.), Strausberg Berlin A. Heyne (l d" ,19 Z.S.M.),
Briga 8-6-05 (1 çJ' Z.S.M.), Mazedonien Merkova 10-6-18 (2d" d" , 19 Z.S.M.),
Geaec. (1 d" Z.S.M.), Edirne (19 S.M.F.), Türkci, A. Richter Uludag Bursa
18-20-VI-67 (19 Z.S.M.), Asia-minor-Sabandja V. Bodemayer (l d" Z.S.M.),
Sarepta 15-5-09 (1 d" Z.S.M.), Turkestan (3d" d", 499 Z.S.M:)

.

Türkiye için verilmİş kayıtlar:

Denizli-Tavas, 30.V.1967 4d" d", 19 (Zümreogıu 1975), Aydın 20.V.1968

2d" d" , 19 (Zümreogıu 1975), Ankara Eğmir Gölü 5.VIII.1968 Isparta Keçiborlu
(Zümrcogıu 1975), Hakkari-yüksekova (Fuchs-Breunnig 1970).

Agapanthia (s. str.) subchalybaea (REI1'TER 1898)

1898. A. vİllosoviridescensvar. subehalybaea Reitter Wien. Ent. Zcitg., XVII: 134.

1929. A. subchalybaea subchalybaea (Reitter): Plavilstshikov, Ent.
Nachrichtsbl., III (3): 103.

1929. A. subchalybaea turanica PlavilsLShikov, Ent. NachrichtsbL., III (3): 103.

1935. A. hclianthi Plavilstslıikov, Em. BUitter, 31 (5): 250-253 (Syn. nov.)

1968. A. subelıalybae (Reitter): Pİavilstshikov, Sb. Trud, zool. Muz., 11: 159-161.

1968. A. turanica Plavilsı<;lıikov, Sb. Trud. zool. Muz., ll: 161-162 (Syn. nov.).

Locus typicus: Kafkasya

d" 9 Hafif metalik parıltılı siyah renklidir.

Baş orta yivli ve buradasarı tüylerden uzunluğuna bandlı; ince ve sık nokta-
lanınıştır. Antenler 3. segmenllen itibaren kaidcden başlayarak kızıl kahve ve siyah
halkalanmış; kızıl kahverengi kısımlar ince beyaz LÜylenmiş; uçta kıl demeLSiz, bazı
bireyIerde 3. segment uçta sık kirpiklcnmiş fakat gerçek kıl demeti teşkil etmez.
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Pronotum eni boyundangeniş; iriee ve sık noktalanmış; sarı renk tüylerin mey-
dana getirdi~i bir orta ve iki yan uzunlu~una bandlıdır (Şekil 33 a).

Seutcllum sık sarı tüylenmiştir. Elitra şekil ve tüylenmesi hayli de~işken olup,
.bazı bireylerde daha düz, bazılarıncıa hurif künveks, mat veya parlaktır; iri granüllü ve
kırışık noktalanmış; sarı renk tüyler az belirli benekler leşkil etmiş, uea do~ru daha
sıklaşmış, yanlarda band meydana geıirireesine yoğunlaşmışıır (Şekil 33 b).

Ventral tarar ve bacaklar açık renk tüylerle Ôrlülmüş; ıhorax'ın yanları biraz daha
uzun ve sık kıııanmıştır.

Erkek genital organı (Şekil 66 a, b)

Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum enİ
Genel uzunluk
Genel genişlik

Jnce/enen Materyal:

Caueasus, Reitter, subehalybaea n. sp. Reitter (1 0', S.M.F.), Caueaus,
Reitter-Leder (1 d' , 19 Z.S.M.), Kaukas (1 d' , 19 S.M.E), j(isha-Kuban Geb.
26.VI.14. CoH. prager (1 d' Z.S.M); Wernoje 1908, Col!. Merzb (40' d' , 49 9
Z.S.M.), Wemoje, Ala-T~ıu(I 0', ]9 S.M.F.), Tian Sehan coıı. Merzb. (1 0', ] 9
Z.S.M.), Piatzenkamt ] l.V.1959 (1 d' Z.S.M.), Tokmak (] 9 S.M.F.), Kırgis Sai
(Semiryetocheusk) (l d' S.M.F.) Ost Karpalh (] 9 S.M.F.).

Yayılımı:

Türkiye; Kars Satunin (Plavilstshikov, ]929), Konya Ayşehir (Demelt, ]963),
Ka1kasya, Tmnskafkasya, Türkistan.

Bu tür dış görünüşü ile A. vilosoviride.~cens'eçok benzer. Ondan vücudun daha
yassı, elitra üzerindeki açık renk tüylerin daha seyrek ve bu tüylerin meydana getir-
digi beneklerin daha belirsiz oluşu ilc ayrılırsa da en bariz fark genitaliada açıga
çıkmaktadır. Bu iki türü en kesin ayırma şekli genilal preperalan faydalanmadır
(Şekil 65,66).

], 70 -2,30
1,90 -2,80

II ,50 - 16,00
2,80 -4,00

Ort:
Ort:
Ürt:
Ort:

2,07
2,49

14,70
3,58

Çok sayıda fertten hazırlanıın genitalia preparalını tetkik neticesinde A. villoso-
viridesceus var. Lederi 1884 (Ganlbauer) olarak Kafkaslardan tarif edilmiş, [ormlun
genitaliasının A. subchalybaea'nın geniıaliasının gÖrünümüne sahip oldugu ortaya
çıkarılmışur. A. villosoviridescens forma ıypica'dan iki misli daha kalın antenlere sa-
hip olan bu form vücut ölçüleri ile de A. vitlosoviridescens'den çok A. subchaly-
baea'ya yakındır. BÖylece, bundan böyle bu fonmı A. sııbchalybaea.f. lederi olarak
kabul etmek daha yerinde olacaktır.

Daha önce A. villosoviridescens'in varyetesi olarak tarif edilmiş olan bu türü
(Rei~ter, 1898) PJavilstshikov (1929) iyibir gÖrüşle ayrı bir tür olarak ıarif eui. Fa-
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}cat aynı zamanda A. subchalybaea turanica'yı Türkisuında yaygın bir alt tür olarak
ayırdı ve daha sonra da (1968) A. turanica adı altında ayrı bir tür olarak tarif etti. Pla-
vİlstshikov A. ıııranica'yı vücut üzerindeki örtü tüylerinin daha açık (gri), daha
yumuşak ve daha seyrek, ellranın daha düz ve sık nokınlanmış ve az parlak, abdome-
nin alt tarafının daha kısa, ince ve sık kıllarla örtülü oluşu ilc A. subchalybaea'dan
ayırır.

A. turanica Plav'nın Cotypc'leri incelenerek erkek genital organı ve dış karekter-
lerine göre ayrı bir tür olmadığı kanısına varıldı.

Türkisuında da tipik A. subclıalybaea mevcuttur (Heinz. 1966), bu yüzden alt tür
olarak isimlendirilemez.

A. helianthi Plavilstshikov (1935) A. subchalybaea ilc aynı ölçülere ve karakter-
. lere sahiptir. Geniı.alia'sı ise bir türün bireylerindekinde olabilecek ufak farkı bile

gösterıneksizin aynıdır. Araştırıcı vücut ilzerindeki örtü tüylerinin daha koyu sarı ve
sık, antenlerin üçüncü ve dördüncü segmentinin uçuı daha sık kirpiklenmiş olmasıyla
onu A. subchalybaea'dan ayırırsa da bu özclikleri A. subchalybaea'da bulmak
mümkündür. Yazar A. helianıhi'yi A. subchalybaea'nın Uıze ve genç örneklerine göre
tarif etti. Yaşlı ve aşınmış örneklerin A. subchalybaea'dan ayrılamayacağını kendisi
de dipnot halinde neşriyatında verir;

A. halianthi A. subchalybaea'nın sadece bir formudur.

Bu taran iki formu daha tarif edildi ki bunlar gÖrülememiş ve de çalışılan mater-
yalarasında ayrılamam ıştır.

A. subchalybaea f. subnigra Pic. (1890. Echange, VI (63): 119) A.
subchalybaea f. mesmini ~ic. (1927. Echange: 428: 7)

Üst taraf belirsiz açık renk tüy!ü; pronotumunaçık renk tüylerden uzunluğuna
bandların eksik; elitra tüy beneksiz ve sadece tek LÜytüylenmiş antehler daha koyu,
üçüncü segment çok ince ve seyrek tüylenmiş ve böylece koyu renk görünür. Elitra
dahadar ve uca doğrub,ırizdaralmışt.lr.

A. subchalybaea f. subacuıa Pic. (1909) Echange, XXV (290): 106

Elilra çok kısa, uca doğru ~;okdamlmış ve aralıklı; açık renk tüy beneksizdir.

Pronotumunaçık renk tüylenlen uzunluğunabandlarımevcultur. Antenler seyrek
açık renk killanmıştır. Vücut formu A. cardui'yi andırır.

Agapantlıia (s. str.) maculirornis (GYLLENHA'L 1817)

1817. Saperda nıaculieo~nisGyllenhal'in SehÖnherr,App. Syn., lns., 1(3): 189.
1830. Sapcrda trivilUluıGebler, Lcderbours Reisc, II (2): 188.
1884. Agapanthia macuHeomis (Gyllcnhal): Ganglbaucr, Best.- Tab., VIII: 109

(542).
1974. Agapanthia f,illax Holzschuh. Zcitschr. Ösıerr, Enl. 3/4: 95-96, f. 12

(sub. syn. nov.)
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Locus typicus: Macaristan.

d' ~ Mat grimsi-siyah renkli vücut sık J./e uzun gri-siyah kıııarla kaplıır.

Baş iri noktalanmış; alın gri tüylenmiş ve siyah kıllanmış; tepe orta yivli ve bu-
rada grimsi beyaz veya beyazımsı sarı tüylerden oluşan uzunluguna bandlı; gözlerin
alt yarısı çok geniştir. Antenler kalın; ilk segmenLi siyah, siyah kıllanmış ve dışta
seyrek kısa açık renk tüylenmiş; üçüncü segmentten itibaren açık renk halkalınmış
üçüncü kaidede dar bir halka şeklinde dördüncü yarısına yakın, beşinci yarısına kadar,
sonrakiler yarısından fazlasına kadar beyaz tüylenmiş, uçta koyu kahve renkli; uçlarda
kıl demeli bulunmaz; segmentler içte sık ve uzun kirpiklenmiştir. ·

Pronotum eni boyundan geniş; yanlarda ortada dışarıya dogru hafif yuvanlanmış;
başkatine göre daha sık noktalanmış;açık renk tüylerden oluşan bir orta ve. iki yan
uzunluguna bandlar bulunur (Şekil 34 a)

Scutellum sık. beyazımsı-sarı veya griIDsi beyaz tüylenmiş; elitra paralel
uzanmış ve ayrı ayrı dar veya geniş yuvarlanmış; mat görünüşte; muntazam dagılmış
açık renk tüyler herbir elitronun yanlarında bazal yarıda daha sıklaş~ belirsiz yan
band meydapa getirmiş; seyrek uzun koyu renkli klIlar kaideden itibaren uca dogru
gitLikçekısalmış ve egik durumdadır(Şekil 34'b) .

Ventral taraf ve bacaklar uzun grimsi beyaz tüylenmiş; gözlerin iç kenarlarıdan
mandibüııerin kaid~sine uzanan band ve art thorax'ın episteması daha kesif grimsi
beyaz tüylenmişLir. .

Erkek genital organı (Şekil 67 a, b)

O/çü/er: (mm)

Pronotum boyu :

Pronotum eni

Genel uzunluk

Genel genişlik

IncelenenMaterya/:

Ficuzza (Id' S.M.F), Ungam (ıd', 19 S.M.F., Id' Z.S.M.), Budapest (ıd'
Frey M.), Europ. med. (1~ S.M.F.), Türkei (1 d' S.M.F.), Sarepta (19 Z.S.M.),
Ross mıer.(1~ Z.S.M.).

.

Türkiye için Hakkari-Yüksekova (Fuchs-Breun, 1970) kayıt verilmiştir.

Holzschuh (1974) Muş ve Hakkariden Agapanthia fallax'ın tarif eııi. (Holotype
d' AnalOlien. Pro. Mus. Buglan geçidi, 1600 m. 11.-15.6-1973 C. Holzschuh. 88
Paratypen (d' d' und ~~) mit den selben Daten, 2 Exemplare auch von 1900 m,, ,

16.-17.6.1973; 2d' d', 19 Paratypen. von Anatalicn, Prov. Hakkari, Diz Köy,
21.6.1973, 1400 m; aıle Exemplare leg C. Halzschuh).

1,50 - 1,90 Ort:

1,70 - 2,20 Ort:

9,50 - 13,00 Ort:

2,30 - 3,20 Ort:

1,67
1,98

II ,40
2,70
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Münih Zooloji Müzesinde araştırmalaradevam edildiği sıradaörnekler istendi fa-
kat bu rica araşuncı tarafındançok uzak bir zamanaertelendi ve bir daha da hiçbir ce-
vap verilmedi. Holotype vePanıtype'ler kendi özel koleksiyonunda olduğu için
görebilme imkanı olmadı.

Tipleri görülmemiş olmasına rağmen literaturdekideskripsiyon ve foto!,'TaOardan
A. fallax'ın yeni bir tür olmayıp A. macu/icornis'in aynı olduğunu anlamak zor
değildir.

Yazar bu türüA. violacea grubunadaha yakın bulduğu halde A. maculiconis'den
de kesin farklarla ayırarnamış. A. maculicornis'de dik kıllanmanln vücudun her ye-
rinde olduğunu, A. fallax'da daha eğik olduğunu vücudun üzerindeki açık renk
tüylenmenin violacea'nınkine benzer ve art gÖğüsünepisternasınındaha sık açık renk
tüylendiğini belirtir.

A. macu/icornis'de uzun koyu renk kılları daha önceki tıraşuncılar dik olarak
ifade ettikleri için H,olzschuh'ubu terim yanıItmış olacak, oysa ki bu Kıllar tam ola-
rak yatık olmamakla beraber, eğir durumdadır.Göğsün yanlan da daha sık açık renk
tüylenmiştir.

A.fallax Holzschuh ayrı bir tür olmayıp A. maculicornis Gyllenhal'in sinomini-
~

. .

Agapanthia (s. str.) cardui (LIN NE 1767)

1767. Cerambyx cardui Linne, Syst. Nat., ed 12: 632.

1786. Saperda coerulescens Petagnae, Spcc. Ins. Calabr.: 18, f. 18.

1787. Saperda suturalis Fabricius, Mant. Ins., i: 149.

1817. Saperda trilineata Schönherr, App. Syn. Ins., i (3) :433.

1835. Agapanlhia cardui (Linne): Serville, Ann. Soc. Ent. France, IV: 36.

1882. Agapanthia subacutaIisChevrolat, Ann. Soc. Ent. France, 6 (II): 63-64.

d' ~ Ufak yapılı ve bronz-koyu zeytin yeşili veya si~aha kadar değişen metalik
renktedir.

Baş sık ve ince I)oktalanmış;alın beyaz veya sarımsı beyaz tüylenmiş; tepe aynı
renk tüylerin meydana getirdiği uzunluğuna orta bandlıdır. AntenIerin ilk ye ikinci
segmenti siyah, üçüncü segmentten itibaren kızılkahve renk ve uçta siyah,
kızılkahve kısımlar beyaz tüylenmiş; üçüncü,dÖrdüncüyarısından fazlasına, diğerleri
yarıya kadar beyaz tüylenmiş; üçüncü, dördüncü ve beşinci segmentler uzunluğunca
iç taraftasiyahkirpiklcnmiş;uçtakıl demetsizdir. .

Pronotumeni boyundançok az geniş; baştakindendaha sık ve ince noktalanmış;
beyaz veya sarımtırak tüylerden oluşan bir orta ve iki yan uzunluğuna band bulunur
(Şekil 35 a). .

Scutellum sık sarı veya beyazı msı-gri tüylenmiştir. Elitra kaide kısmında geniş
uca doğru tedcici daralarak uçta hafif sivri yuvarlanmış; kaideye yakın iri ve kırışık,
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uca dogru daha ince noktalanmış; muntazam dağılmış ince yatık grimsi beyaz veya
beyazımsı sarı tüyler uca doğru daha sıklaşmış ve herbir elitronun sutural kenan
uzunluğunca band teşkil edceek şekilde sıklaşmıştır (Şekil 35 b);

Ventral taraf ve bacaklar ince soyrek açık renk !.Üylenmiştir.

Erkek gemralorganı (Şekil 68 a, b).

O/çü/er: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum.eni
Genel uzunluk
Genel genişlik

IncelenenMaterya/:

Süd Frankreich 350 m. 1İ-6-53 A. Bilek (10' Z.S.M.), Lanjanın 17-7-95 Kb.
(1 d" ,9 Z.S.M.), Spanien 4-1958 Bezzel (1 d' , 19 Z.S.M.), Andalwsien (19
Z.S.M.), Cuence 21-VI-1887 Korb. (1 d' Z.S.M.), Afgericas 17-V-1895 Korb.
(ıd', 19 Z.S.M.), Portugal (ıd' S.M.F.), Jugoslavia 19-V,1965 Freude (19
Z.S.M.), Ungarn-Sinandomya Dr. Itzinger 25-5-27 (1 d' , Z.S.M.), Gricehanland 8-
V-1968 W. Gros (1 d' Z.S.M.), Olympia 13-5-04 (19 Z.S.M.), Sic., (19 Z.S.M.),
Corsica (19 Z.S.M.), Brige 2-6-057 (Id' Z.S.M.), Cyprus 1O-IV-21-VI-938 (1 d' ,
19 Z.S.M.), Tunis V-86 (19 D.D.R.M.B.)', Syrie (19 S.M.F.), ıstanbul (1 d'
S.M.F., 1d' Z.S.M.), Belgrad Ormanı (19 S.M.F.) Alemdag (1 d' S.M.F.), N.W.
Türkei Uludag bei Bursa 20-22-V-1966 A. Richter (1 d' Z.S.M.), Türkei-ızmit 18-
'i-1969 W. gross (1 d' Z.S.M.), Symra (1 d' S.M.F.), Ankara-Çubuk Barajı i Ca.
950 m. 25-VI-1972 B. Önalp (1 d', 19 H.Ü.E.F.), Gölbaşı-Kepeklibogazı Ca. 900
m. 31-V-1972 B. Önalp (2 d' d', 19 H.Ü.E.F.), Ayaş Beli, Ca: 1100 m 23.V1.1973
B. Önalp (19 H.Ü.E.F.), Konya 1l-VI-1971 (19 KoL. Wancke), ıçel-Mut, 20-VI-
1972 (1 d' KoIWancke), Adana Cilicia (19 Z.S.M.), Türkei Amiochia 16-5-1966 A.
Richter (1 d', 299" Z.S.M.), Kars-Tuzluca, 17-VIII-1972 (I d' Kol Wancke), Ordu-
bad 13 Kulzr, (ıd', 19 Z.S.M.), ıran-Tahmn-Şemşak 9-VI-1950 2 Spec. (Fuchs.
1956) ,

Bütün Türkiye'de yayılrm gösterir.

Bu türün aşagıdaki formları tarif edilmiştir.

A. cardui ab. nigroaenea Mulsam =ab. marginalis Mulsant Çok ufak yapılı ve
eliı.ranınbitişme yeri uzunluğuncasarı veya beyaz kıllardan band.mevcut değildir.

A. cardui ab. consobrina Chevrolat: Vücut ince ve uzun, elitra uçta daha bariz
yuvarlanmış, dalıa sık noktalanmış ve bitişme yeri uzunluğunca açık renk band sarı
renktedir.

A. cadui ab. paregallei Mulsant: Elitm mavimsi-siyah, bitişme yeri uzunlugunca
uzanan açık renk band mevcut değil; antenlerdaha kısa, kısa beyaz halkalanmıştır.

1,20 -2,40
1,30 -2,80

7,00 - 14,50
1,80 -3,80

Ort.:. 1,73
Ort: 1,94
Arı.: 10,20

Ort: 2,63
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A. cardui ab. grosa Pic: Pronotumeni boyundangeniş, kaidede çok geniş; anten-
ler daha kalın, üçüncü segment birincisinden daha uzun degil, kısa açık renk halka-
lanmıştır.

A. cardui ab. ruficornis Pk: Antenlerin üçüncü segmentten'itibaren zemin rengi,
kızılımsı. '

-
Bunlardan sadece A. cardui f nigroaenea M ulsant =A. cardui f peragallei Mul-

sanl. A. carduiforma typica'dan ayrı bir form teşkil eder, digerleri form olarak isİm-
1endirilemez.

Agapanthia (Ludwigia) lixoides (LUCAS, 1849)

1849. Agapanthia lixoides Lucas, Explor. d'Alger. cal.: 499-500, l. 42, f. 7.

Locus typicus: Oran, Cezayir

d' ~ İnce uzun vücuOu siyahımsı kahverenklidir.

Baş ince ve normal sıklıkta noktalanmış; alın beyazımsı kıllanmış, tepe ortası
beyazımsı tüylerden uzunluğuna bandlıdır. Anten1crin ilk üç segmenti kızıl-
kahverengi, uçta siyah, iç taraf stgment uzunlugunca sık koyu renk kirpiklenmiş;
sonraki segmentler yarıdan fazlasına kadar kısa beyaz tüylenmiş, uçta siyah; beyaz
tüyler arasındankızılkahve zemin rengi gözükür.

Pronotum boyu hemen hemen eni kadar uzun, ince noktalanmış, tam olarak uza-
nan bir orta ve daha ince tam olmayan iki yan beyazımsı tüylerden uzunluguna
bandlıdır (Şekil 36 a). .;

Scutellum beyazımsı tüylcnmiştir. Elitra omuzlarda kaide ve yan kenar ile dik
açı teşkil edereesine çıkıntı teşkil etmiş, uçta çok fazla sivrilmiş; her bir elitron
uzunluguna dört sıra halinde diziimiş çıplak yuvarlık noktalanmış, bu sıralardan
elitranın bitişme yerine yakın olanlar düzgün, diğerleri az çok karışık bir dizi teşkil
etmiş; bunların arasında ince noktalanmış; grimsi beyaz tüylerle örtülmüş, bu tüyler
bitişme yeri boyunca kesifie,şerek ince band teşkil etmiştir (Şekil 36 b).

Ventral taraf ve bacaklar gri ve kahverengi tüylerle örtülmüş,arada yer yer çıplak
noktalar mevcuttur.

Erkek genital organı (Şekil 69 a, b)
(jlçüler: (mm)

Pronotum boyu 1,50 - 1,80 Ort: 1,60
Pronotum eni 1,50 - 1,90 Ort: 1,70
Genel uzunluk 9,20 - 10,70 Ort: 10,00
Genel genişlik 2,20 -2,60 Ort: 2,40

IncelenenMateryal:

Algier (1 cr, 19 'S.M.F.), AIgerie, AIgir D.H.J. Veth (1 d' S.M.F.), Algerie
Lambese J. MerkL. Avril1884 (1~ Z.S.M.)

Sadece Cezayirden kayıt vardır.
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TARTIŞMA ve SONUÇ

Agapanthia türleri çok fazla bireysel degişkenlik gösterirler ki. bunlar örtü
tüylerinin vücut üzerinde sık veya seyrek dağılışı ve rengin açık veya koyu oluşu.
anten segmentlerinin açık renk bölgelerindeki tüylerin sık veya seyrek 'oluşu.
dolayısıyla segmentlerin koylJ veya açık renk görünüşü ve segmemlerin ucundaki kıl
demetierinin sık veya seyrek oluşu; vücudun mat veya parlık görünüşü şeklinde.
ortaya çıkar. Bir türün aynı popolasyondan bireyleri içinde tipik formdan çok farklı
dış görünüşde olan örnekler mevcuttur. Bu bireysel değişkenlikler bazı araştırıcılar
tarafındanbir kısım Örneklerinayrı türolarak tarif edilmesine sebep olmuştur. Ayrıca
aşınmış' ve yaşlı örneklerin teşhisi de çok güçtür. Bu cinsin çoğu türlerini. uzun ve
seri.çalışmaksızın ve birbirleriyle kıyaslamadan teşhis edebilmek imkansızdır.

Bu çalışmada türlerüzerindetatbik edilen yeni iki metod çok faydalı olmuştur:

1. Pronotum boyu ve eni ölçüleri. ki daha öneeki araştırıcılar bunu kesin bir
rakamla belirtmemiş. sadece eninin boyundan çok geniş veya boyunun çok uzun
olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Diger araştırıcılar tarafından Agapanthiola ve
Ludwigia alt cinsinde ve Agapanthia s. str. alt cinsinden A. frivaldszkyi'i de
pronotum boyunun eninden çok uz/m olduğu belirtilmiş ve bu özellik alt cins ve tür
teşhis anahtarındadiagnos olarak kullanılınıştır. Yapılan birçok ölçü sonucunda iddia
edildiği gibi. pronotum boyunun eninden uzun olmadığı sonucu tesbit edilmiştir.

2. Erkek genit<uorganlarının(paramerlerve aedocagus) çizimleri ilk defa burada
verİlmiş olup. cinsin bütün türerinde aedoeagus'un apikal yarısının proksimal
yarısından geniş olmadığı sonucunavarılmıştır. Yalnız Ludwigia alt cinsinde apikal
yarı. cinsin diğer türlerindekinegöre biraz daha genişlir.

Agapanıhia cinsi için yukarıda verilen bu yeni iki sabit karakterin A.
erzurumensis Ömı1p (1974) de bulunmayışı butürün ayrı bir cinse bağlı olacağı
kanısını doğurınakt..'ldır,

Bu çalışma sonucunda Agapanthia cinsinin 47 olan tür sayısı 38'e inmiştir. bu
38 türden A. ',subflavida ve A. transcaspica'nın ne tip ne de bir tek örneği
bulunamadığı. A. incerta'nın ise tiplerini gÖrmek olanağı elde edilemediği için gerçek
tür niteliğine sahip olup olmadıkları halen şüpheli sayılmaktadır.

Ganglbauer (1884) tarafından A. annularis'in sinomini olarak verilmiş olan A.
reyi'yi Plavilstshiov (1930) ayrı bir tür olarak gÖstermiştir. Bu tür sonra tarafımdan
tekrar sinonim yapıldı. Bundan başka aşağıda adları verilen tür ve alt türler tarafıından
sinonim yapıl1Tlıştır.

A. violacea =A. intermedia (syn. nov.)

A. persica =A. müllneri (syn. nov.)

A. verecunda = A. simp/icicornis .(syn, nov.)

A. alterf)ans = A. ganglbaueri, A. altaica (syn. nov.)
A. subchalybaea =A. turanim, A. helianthi (syn.onov.)

A. macu/icornis =A.fallax. (syn. nov.)
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A. amurensis =A. amurensis melanolopha (syn. nov.)
. A. pilicornis =A. pilicornis laushanensis (syn. nov.)

Ayrıca A. villosoviridescens f. lederi. A. villosoviridescens'den çıkarılarak A.
subchaylbaea'ya dahil edilmiştir.

Literatür araştırmaları sonucunda Türkiye'de yayıltmı olduu tesbit edilen türler
şunlardır:

.

A. violacea, A. chalybaea. A. jrivaldszkyi. A. percicola. A. osmanlis. A.
coeruleipennis. A. kirbyi. A. Iatetalis. A. asphodeli. A: walteri. A. dahli. A.
subflavida. A. villosoviridescens A. subchalybaea. A. maculicornis. A. cardui. A.
boeberi.

Ayrıca yedi tür (A. leucaspis. A. lais. A. soror. A. annularis. A. detrita. A.
sicula. A. verecunda) de Türkiye faunası için yeni olduğu saptanmıştır.

Böylece Türkiye'de y'ayılımı olan Agapanthia türlerininsayısı 24'a yükselmiştir.
Bu sayının ileride daha da yükseleceği umulmaktadır.

Türkiye'de yayılım gösteren agapanthia türleri içinde A. sUQ[lavidahariç burası
için endemik olanı bulunamamıştır.

.

Agapanthia cinsiningenel tanımlanması yapılmış ve bu cins için yeni iki sabit
özellik daha ortaya çıkarılmıştır.

Alt cins teşhis anahtarı tertiplenmiştir.

Türler ayrı ayrı incelenmiş, ölçüleri alınmış; erkek genital organ preparatları
hazırlanmış ve çizimleri verilmiştir. Incelemeler sonucundatespit edilen karakteriere
göre tür teşhis anahtarı tertiplenmiştir.

Çalışma sonucunda dokuz Agapanthia türü iki alttür sinonim yapılmış, böylece
Agapanthia tür sayısı 47'den 38'e inmiştir.

Araştırmanın sonuçlandığı tarihe kadar gözden geçirilen mevcut literatürden,
cinsin Türkiye'de yayılımı olan 17 türü tespit edilmiştir. Bu sayıya Türkiye faunası
için yeni kayıt olaak verilmiş 7 tür daha eklenmiş, böylece memleketimizdeki
Agapanthia türlerhıinsayısı 24'e yükselmiştir.

ZUSAMMENFASSUNG

Die allgemeine Beschreibung dcr Gattllng Agapamhia wurde angcgebcn und zwei
neue fesıcharakteristische Merkmale fesıgesıellt.

.

Der Bestimmungsschülüssel dcr Umergattung wurde durchgeführt.

Die arten wurden jeder einzeln untersucht, ilıre Masse genommen. Die Preparele
der mannlichen Geschlechı"organe wurde vorbcreiteı und die Zeichnungen gemacht
Am Ende der Unıersuchungen wurde nach den festgesıellıen Merkmalen der
Bestimmungsschülüsscl dcr Arten angegebcn.
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Nach dieser Arbeit wurden 9 Agapanthia Arten und zwei Unteranen als Synonym
genannt. Auf solche Weise wurde die Zahl der Arten Agapanthia von 47 zu 38
reduzien.

Von den bis zuın Ende der Arbcil gelesenen Literaturen wurdc [estgestellt, dass
die 17 Agapanthia Arten in der Türkei verbreitet haben. Fiir die Fauna der Türkei
wurden Zahl noch 7 Arten neu zugefügt und dann wurden Agapanthia Artcn 24.
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Si

53- ,A.asphode11, 54- A.alternans, 55- A.s1cula, 56- A.walter1. 225
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59

&o

57- A.dahli, 58- A.persica, 59- A.verecunda, 60- A.boeberi.
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61

62

b

61- A.ange11cae, 62-A.hauserl, 63- A.bucharlca, 64- A.daurica.
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66

68

65- A. villosoviridescens, 66- A.subchalybaea, 67- A.maculicornis,

66- A.carduL

-----
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69

69- A.lixoides
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