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MATERYAL VE METOT

Senckenberg Müzesi ve Bavyera Eyaleti Devlet Müzesi, materya-
linin tamamı ve kısmen de Frey Müzesi, Humboldt Üniversitesi Zoolo-
ji Enstitüsü Entomoloji Müzesi ve Viyana Zooıoji Müzesi ile Türkiye'-
nin çeşitli bölgelerinden farklı zamanlarda değişik şahıslar tarafından
toplanmış Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Billmleri Bö-
lümüne ait materyal birlikte. işlenmiştir. 2500'den fazla örnek gözden
geçirilmiş ve te§hisde geçerli olan erkek genital organları çıkarılarak
preparatları yapılmış, bu suretle te§hisdeki karışık hususlar mümkün
olduğu kadar giderilmeye çalışılmıştır.

Erkek genital preparatı, örnek totalolarak yumuşatma kabında bir
iki gün bırakılarak, hayvan zedelenmeden diseksiyon iğnesi ile para-
merlerle birlikte aedoeagus'un çıkarılması % 06'lık KOH içerisinde 24
saat bekletildikten sonra temizlenip etiket üzerine özelliğini en iyi belir-
tecek şekilde (paramerler için sternal, aedoeagus için lateral görünüş
sağlanflcak §fkilde) yapıştırmak suretiyle h~zırlanmı§tır.

Çizimlerstrerio-mikroskop ile yapılmıştır. Vücut ölçüleri okülere
yerleştirilen mikrometrik mercek ile binoküler altında alınmıştır. Pro..
notum boyu, ön ve arka kenarı arasında orta doğrultuda, pronotum eni
ise yan kenarlar arasında en geniş kısımdan enine doğrultuda ölçülmü§-
tür. Hayvanın genel uzunluğu, alın ile elitra (üst kanat) ucu arası, genel
geni~liği herbir elitron birlikte alınarak kaideye yakın en geni~ yerinde
yan kenarları arası ölçülerek alınmıştır. Yalnız A.leucaspis ve A.euter-
pe'de elitra ortanın gerisinde genişlemiş olduğu için bu genişlemiş kı..
sımdan da ayrıca ölçü alınmıştır.

Genital organ çizimleri, bu cinsin türleri ile ilgili taksonomik çalış-
malar için ilk olarak kullanılmıştır.

· Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üYesi.
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Teşhis anahtarında erkek dişi müşterek karakterler kullanılmıştır:
Vücudun rengi, parlak veya mat oluşu; antenlerin renklenmesi, kirpik-
lenmesi, segmentlerinin renk bakımından halkalanması, segment uç-
larındaki kıl demetlerinin var olup olmayışı; vücut üzerindeki dik, siyah
kılların durumu; açık renk örtü tüylerinin dağılışı, örtü tüylerinin tepe
ve pronotum üzerinde meydana getirdiği uzunluğuna bandların tam
veya eksik oluşu ve boyutu, elitra üzerinde muntazam veya benekler
halinde dağılışı, marginal ve sutural kenar uzunluğunca y<;>ğunlaşarak
bandlar meydana getirip getirmeyişi; vücut üzerindeki noktalanma, göz-
lerin alt yarılarının küçük veya büyük oluşu dolayısıyle yanakların du-
rumu; pronotum ve elitranın şekli; tarsus segmentlerinin uzunluğu.

İncelenen materyalin original etiketi aynen verilmiştir.

Lamünae Linne 1758 Altfamilyası Üzerine Kısa Bilgi

Bu altfamilya üyeleri çoğunlukla gri-siyah mat veya metalik parıl-
tılı mavi-yeşil renklidirler. Vücut ince uzun veya geniş yapıda olabilir.
Pronotum ve elitra hafif dışbükey olup üzerinde örtü tüylerinin meydana
getirdiği desenler bulunabilir. Bacakhı.r ince uzun, zayıf yapılıdır. Göz-
ler -daima başın üst yarısında bulunurlar. Dumura ı.i8;ramı§bacaklı ve-
ya tamamen bacq.ksız olan larva'nın başı çok uzundpr. Bu uzun başlı
larva ilediğer altfamilyalardan kolayca ayrıhr.

Agapanthia Cinsi Üzerine-Genel Bilgi-

Tribüs Agapanthiini Mulsant, -1839.
Col. France Longic: 165,172

Cins Agapanthia Servill~, 1835, Ann.
Soc. Ent. - France, IV: 35.

Büyüklüğü 4.10 - 23.00 mm. arasında değişen bu cins türlerinde
vücut ince uzun, yassı dorsalde hafif dışbükey olup, koyu renkli uzun
seyrek kıllar ve açık renkyumuşak örtü tüyleri ile kaplıdır. Açık renkli
tüyler tepe"ve'prôriotum üzerinde bir orta ve ayri ca pronotumda iki
yan ıizunluğunabandlar(bunlar bazi türlerde 'ölmayabilir veya eksik
olabilir); elitra üzeriridedesenli veya rrÜıntazam dağılmış bir örtümey,,:
dana getirir. A.viohı'cea ve A.pilicorriis'grubu 'türlerinde açık renk tü,)'~
ler çok seyrek olarak bulunur. Vücudun zemin rengi çoğunlukla siyah
olup, bazı türlerde gri, yeşil, menekşe ve koyu mavi gibi metalikparıl-
tılı renkler hakim olabilir.

Baş vücudadikey durumdadır. Alın aşağı doğru meyillidir, koyu
renKli killar ve açık renk tüyler sıkveyaseyrek olarak bulunur. Tepe,
gözler arasında çok kubbelenmiştir ve ortada yüzeysel' veya derin yiv-
lidir, burada açık renk tüyleı:iA.meydana getirdiği bir uz\İnIugqn,a' band-
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da bulunabilir, derin veya yüzeysel, sık veya seyrek iri veya ufak nota-
talanmıştır. Böbrek şeklinde ve normal irilikte olan gözler, antenlerin
kaidesine doğru girintili, dışarıya doğru ise yuvarlanmıştır; başın ventral
kısmında kalan yarısı çoğunlukla büyüktür. Antenler ince uzun, kıl
şeklinde, kaideleri belirli olarak farkedilebilen 12 segmentlidir, Ö'- ve
~ de vücuttan uzun, fakat dişilerde erkeklerdekine nazaran biraz daha
kısa, çoğunlukla ilk yarıda daha sık olmak üzere iç tarafta segmentlerin
uzunluğunca ince uzun koyu renk kıllanmıştır, ki bunlar kirpikolarak
isimlendirilir. Bu kirpikler bazı türlerde üçüncü, dördüncü ve bazan de
beşinci segmentin ucunda çok yoğunlaşarak kıl demetlerini teşkil eder;
birkaç türde birinci segmentin ucunda da kıl demeti bulunur. Birçok
türde antenler üçüncü segmentten itibaren kaideye yakın açık renk, uçta
siyah veya koyu renk olmak üzere iki renk halkalanmıştır, bu yüzden
segmentler iki renkli görünür. tık anten segmenti kalın ve uzundur fakat
her zaman üçüncü segmentten kısadır ve yüzeysel veya derin noktalan-
mış olabilir, üst yüzeyde uzun, seyrek, nadiren sık olabilen koyu renk
kıllarlaHkaplanmıştır, bazı türlerde üst tarafta açık renk tüylerin mey-
dana getirdiği ince bir uz antı bulunur. Çene palplerinin son segmenti
sivrilmiştir.

Pronotum hafif silindiriktir, çoğunlukla eni bayundan geniştir,
birkaç türde eni boyuna eşittir; yanlarda ortanın önünde ve gerisinde
hafif girintili olup bazı türlerde yanlarda ortada birer küçük çıkıntı bu-
lunur; ön ve arka kenar hafif dışarıya kavislenmiş olabilir; örtü tüylerin-
den yoksun birkaç tür hariç, açık renk tüylerin teşkil ettiği bir median
(orta) ve iki lateral (yan) olmak üzere üç band bulunur ki, bunların ek-
siksiz veya tam olarak uzanışı türlere göre değiştiği gibi hayvanın gep.ç ve
yaşlı ve örneğin iyi korunup korunamayışına göre de değişir, noktalanma
hemen hemen baştaki gibidir fakat bazı türlerde daha iri ve düzensizdir.

Scutellum genellikle yarım daire şeklindedir; çıplak veya açık renk
tüylerle örtülmüştür. Elitra pronotumdan daha geniştir, herbir elitron
birlikte genişliğinden 2.5 - 3 misli uzundur; paralel veya subparalel
uzanır, uca doğru mu nt azam daralarak uçta ya ayrı ayrı ya da birlikte
sivrilmiş veya yuvarlanmıştır, hafif silindiriktir. Agapanthiola alt cin-
sinde ortanın biraz gerisinde genişlemiştir; bazal 1 /3 ünde iri ve kırışık,
uca doğru gittikçe incelir şekilde noktalanmıştır; açık renkli tüyler mun-
tazam dağılmış veya benekler teşkil etmiştir, bazılarında son 1/3 ünde
az çok sık ve muntazam dağılmıştır, ki bu da yaşlı ve iyi korunmamış
örneklerde daha belirsizdir. Bazı türlerde açık renkli tüyler her bir elit-
ron'un bitişme yeri ve yan kenarları uzunluğunca band teşkil edecek
şekilde yoğunlaşmıştır, ki bunlardan ilkine sutural, ikincisine marginal
band denir, bazılarında epipleura üzerinde de yoğunlaşmıştır.
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Ventral taraf gibi açık renk tüylerle örtülü olan bacaklar kısa ve
ince yapılı olup art femurların ucu abdomenin ikinci segmentine ancak
eri§ir, bazen biraz geçer; tarsusların üçüncü segmenti kaideye kadar
yarılmamı§tır. Karın ve bacaklar üzerinde yer yer çıplak bölgeler bulu-
nabilir.

Erkek ve di§i dı§ g6rünü§üyle farklı değildir, yalnız di§iler erkeklere
göre biraz daha kısa antenlidirler ve be§inci abdomen segmenti daha
kısadır. Bazı türlerde vücut di§ilerde erkeklerinkine oranla çok az daha
geni§ ve elitra. daha paraleldir.

Erginleri Compasitae, Umbelliferae ve Carduaceae familyası bit-
kileri üzerinde ya§arlar. Silindirik vücudu, oval ba§lı, bacaksız olan lar-
va bitkilerin gövdesi içinde ya§ar ve geli§imi bir yıl sürer.

.

Hemen hemen bütün Avrupa, kuzey Afrika, Asyanın Palearktik
ve Paleanarktik bölgelerinde yayılım gösterir. Dünyanın diğer bölgelerin-
de bilinmez. Türlerin yarısindan fazlası Akdeniz bölgesinde bulunur.

sisTEMATIK BÖLCM

Altcins Teşhis. Anahtarı. :

Pronotumboyu eni kadar uzun; gözlerin alt yansı çok küçük; elitra ortanın
gerisinde. genişlemiş Agapanthiola Ganglbauer 1900.
Pronotum boyu eninden genellikle daha kısa; gözlerin alt yarısı büyük; elitra
ortanın gerisinde genişlememiş.
Elitra kaidede dış köşede hemen hemen yuvarlak, uçta sivrilmemiş; üzerinde
uzunluğuna mUr\tazam dizilmiş granüller bulunmaz. . . . . . .Agapanthia s. str.
Elitra kaidede dış köşede sivri çıkıntıh, uçta çok fazla sivrilmiş; üzerinde
uzunluğunca muntazam dizilmiş granüller bulunur. . . . . Ludwigia Pic 1891.

Tür Teşhis Auahtarı. :
i. Alteim: Agapanthiola GANGLBAUER 1900. .

(2) Elitra uzun, uçta sivrilmiş; .antenlerin boyu vücut uzunluğunu çok fazla
geçer; scutellum sık beyaz tüylü . . . . .. . . . . . . . leuC8spls Steven (Şekil I).

2 (I) Elitra kısa, uçta yuvarlanmış; antenlerin boyu vücut uzunluğunu çok fazla
geçmez; scutellum çıplak euterpe Ganglbauer.
(Şekil 2).

2 ( 17)
3 (16)
4 (15)
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(20)

11- Alteim: Agapanthia s. str.

Vücut mavi, menekşe veya yeşilimtrak renkte,. metalik panltıh ;elitra sık,
açık renk. tüylü değil, çıplak görünür, bazen uca doğru açık renk seyrek
tüylenmiş.
Anten segmentleri uçta kıl demetsiz.
Pronotum yanlarda çı!untısız.
Antenlerde 3. segmentten itiba.ren belirli açık renk halkalanma görii1mez,
bazen çok inpe beyazımsı tüylenmiş.
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5 (12)

6 (ll)

7 (10)

8 (9)

9 (8)

LO (7)

II (6)

12 (5)

13 (14)

14 (13)

15 (4)

16 (3)

17 (2)

18 (19)

19 (18)

20 (1)

21 (24)

22 (23)

23 (22)

24 (21)

25 (68)

26 (67)

27 (38)
28 (29)

--------

Pronotum yanlarda kubbelenmemiş.
Pronotumun boyu eninden daha kısa.
Pronotum miıntazam, ince ve sık noktalanmış.
Elitra çok fazla metalik parıltılı ..................................
violacea Fabriaus. (Şekil 3).
Elitra fazla metalik parıltısız ...................................
cbalybaea Faldermann. (Şekil 4). ,
Pronotum muntazam, ince ve sık noktalanmış değil ...................
. . . . . . . . .. Lais Reiche. (Şekil 5).

Pronotum boyu eni kadar uzunlukta ...............................
frivaldszkyi Ganglbauer (Şekil 6).
Pronotum yanlarda kubbelenmiş. ,

Metanoturnun yan kenarları geniş çember halinde çok sık ve muntazam
noktalanmış; baş pronotumun ön kenarından daha geniş değil .........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. persicola Reitter. (Şekil 7). ,
Metanoturnun yan' kenarları geniş çember halinde çok sık ince noktalanmış
değil; baş pronotumun ön kenarından daha geniş ....................
. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. incerta Plavilstshikov. (Şekil 8).

Antenler 3. segmentten itibaren belirli açık renk halkalanmış ..........
osmanlis Reiche. (Şekil 9).
Pronotumun yanları birer küçük çıkıntılı ..........................
coeruleipennis Frivaldszky. (ŞekillO).
Anten segmentleri uçta kıl demetli.
Antenler 3. segmentten itibaren geniş kızılımsı halkalanmış ..........
pilicornis Fabriaus. (Şekil ll).
Antenler 3. segmentten itibaren ince gri halkalanmış ................
amurensis Kraatz (Şekil 12).
VÜC\Ltsiyah veya koyu renkli, az parlak, fazla metalik parıltılı değil; elitra
muntazam dağılmış veya benekler halinde açık renk tüylerle örtülmüş.
Pronotum enine çizgili, kırışık yapıda, yanlarda orta kısımda birer çıkıntı
bulunur.
Pronotum belirli enine çizgili; elitra üzerindeki beyaz tüylerden benekler
oldukça düzenli sıralanmış; anten segmentleri kıl demetsiz ,....
. . . . . . . . . . . . . . . .. b'rorata Fabricius (Şekil 13).
Pronotum hafif enine çizgili; elitra üzerindeki beyaz tüylerden benekler
gelişi güzel dağılmış durumda; antenlerin 3. ve 4. segmentleri uçta kıl
demetli soror Kraatz. (Şekil 14).
Pronotum enine çizgili ve kırışık yapıda değil, yanlarda orta kısımda çıkıntı
yok.
Elitra uçta az çok yuvarlanmış, çok fazla sivrilmemiş; açık renk tüylerin
meydı~.nagetirdiği sutural band mevcut değil.
Thorax'ın yanları band şeklinde sık açık renk tüylenmemiş; antenler sadece
ilk yarıda sık kirpiklen,miş.
Elitra üzerindeki açık renkli tüyler benekler meydana getirmemiş.
Tepe ve prononum ortasında açık renkli tüylerden uzunluğuna band yok.
annular's Olivier. (Şekil 15). .
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29 (28)

30 (31)

31 (30)

32 (35)

33 (34)

34 (33)

35 (32)

36 (37)

38 (27)

39 (50)

40 (47)

41 (42)

42 (41)

43 (44-)

44- (43)

45 (46)

46 (45)

47 (40)

48 (49)

49 (48)

50 (39)
51 (62)

Tepe ve pronotum ortası açık renk tüylerden uzunluğuna bandlı.
Art tarsusların ilk segmentiçok kısa, ı. ve 2. segtnentin birlikte uzunluğu
pençe,segmentinden (onychium) kısa kirbyiGyUenhal. (Şekil 16)
Art tarsusların ilk segmenti uzun,I. ve 2. segmentin birlikte uzunluğu
pençe segmentinden (onychium) uzun.

Elitra ortasına kadar uzun dik, uca doğru kısa ve eğik siyah kıllı, antenlerin
1. segmenti dışta belirsiz açık renk tüylenmiş.
Antenlerin 3. segmenti uçta kıl demetsiz, sadece sık kirpiklenmiş .......
. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . nigriventris Waterhouse. (Şekil 17)

Antenlerin 3. segmenti uçta belirli kıl demetli ......................
lateralis Ganglbauer. (Şekil 18).
Elitra uca kadar uzun dik siyah kıllanmış; antenlerin 1. segmenti dışta
belirli açık renk tüylenmiş.
Gözlerin alt yarısı çok büyük, yanaklar kısa; vücut daha geniş ve yassı;
elitra uca doğru dalarak uçta dar yuvarlanmış; antenlerin 3. segmentten
itibaren kaide kısımları dar bir halka şeklinde beyaz tüyler~e kaplanmamış
. . . . .. detrita Kraatz. (Şekil 19).

37 (36) Gözlerin alt yarısı küçük, yanaklar uzun; vücut daha ince uzun ve konveks;
elitra uçta hemen, hemen yuvarlanmış; antenlerin 3. segmentten itibaren
kaide kısımları dar bir halka şeklinde beyaz tüylerle kaplanmış ........
asphodeli LatreiUe. (Şekil 20).
Elitra üzerindeki açık renkli tüyler benekler teşkil etmiş.
Antenlerin 3. segmenti uçta kıl demetli.
Pronotum yanlarda ortanın gerisinde genişlemiş.
Elitra hafifmavimtrak veya yeşilimtrak parıltilı, açık renk tüylerin meydana
getirdiği benekler seyrek . . . . . . . . .. . . . . . alternars Fiseher. (Şekil 21).
Elitra mavimtrak veya yeşilimtrak parıltısız, açık renk tüylerin meydana
getirdiği benekler çok sık.
Elitra kaideden uca kad.ar dik uzun seyrek siyah kıllanmış ... . . . . . . . . . .
sic:ula Ganglbauer. (Şekil 22).
Elitra ilk yarısına veya biraz daha ileriye kadar dik, uzun seyrek siyah
kıllanmış.
Pronotumun ön kenarı arka kenarından daha dar; elitra üzerindeki açık
renk tüyler, çok iri ve sık benekler teşkil etmiş. .walteri Reitter. (Şekil 23).
Pronotumun ön kenarı arka kenarından daha dar değil, elitra üzerindeki
açık renkli tüyler küçük ve seyrek benekler teşkil etmiş ...............
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. dahli Riehter. (Şekil 24).
Pronotum yanlarda ortanın gerisinde genişlememiş.
Elitra sadece ilk 1/3 inde uzun dik seyrek,. siyah kıllanmış .............
persic:a Senıenow. (Şekil 25).
Elitra ilk yarıda uzun dik seyrek siyah kıllanmış .....................

transc:aspic:a Pic*
Antenlerin 3. segmenti uçta kıl demetsiz. '

Anten segmentleri 3. den itibaren geniş sarı veya kızılımsı uçta siyahrenkli.

* Bu türden örnek bulunamadı.
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52 (55)

53 (54)

54 (53)

55 (52)

56 (59)

57 (58)

58 (57)

59 (56)

60 (61)

61 (60)

62 (51)

63 (64)

64 (63)

65 (66)

66 (65)

67 (26)

68 (25)

Elitra üzerindeki açık renk tüyler muntazam dağılmış.
Antenlerin 3. segmenti kaideden itibaren son 1/3 üne kadar sık beyazımsı
gri tüylü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vereeunda Chevrolat.
(Şekil 26).
Antenlerin.3. segmenti sadece kaidede dar bir halka şeklinde beyazımsı
gri tüylü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. boeberi Fischer.
(Şekil 27).
Elitra üzerindeki açık renk tüyler benekler halinde dağılmış.
Elitra epipleura üzerinde sarı tüylerin sıklaşmasıyla meydana gelen dar bir
uzunluğuna bandm yanı sıra uzanan ince ve gri manginal bandb.
Antenlerin ı. segmenti uçta kıl demetsiz ...........................
. . . . . . ., angelicae Reitter (Şekil 28)
Antenlerin 1. segmenti uçta küçük kıl demetli '. .
. . . . . . .. subflavida Pie*
Elitra epipleura üzerinde sarı tüylerin sıklaşmasıyla meydana gelen dar bir
uzunluğuna bandm yanısıra uzanan ince ve gri marginal bımdsız.
Vücut ince ve uzun. .. hauseri Reitter. (Şekil 29).

.

Vücut geniş ve iri. . . .. bucharica Pic. (Şekil 30).
.

Anten segmentleri 3. den itibaren geniş koyu kahveuçta siyah renkli. . . .

Gözlerin alt yarısının dikey kesiti uzun, dolayısıyla yanaklar kısa ......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dauriea Ganglbauer. (Şekil 31).

Gözlerin alt yarısının dikey kesiti kısa, dolayısıyla yanaklar uzun.

Elitra üzerindeki açık renkli tüyler sık ve belirli benekler teşkil etmiş; vücut
hafifkonveks . . . . . . . . . . .. . . . . . villosovirideseens De Geer. (Şekil 32).

Elitra üzerindeki açık renkli tüyler seyrek ve belirsiz benekler teşkil etmiş;
vücut yassı subchalybaea Reitter. (Şekil 33).

ThoraxJm yanları band şeklinde sık açık renk tüylenmiş; antenler uca kadar
sık kirpiklenmiş . . . . . . . . . . . . . . .. maeulieornis GyUenhal.
(Şekil 34).

Elitra uçta sivrilmiş, açık renkli tüylerin meydana getirdiği suı'ural bandlı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. cardui Linne. (Şekil 35).
111- Alteins Ludwigia Pic 1891.
Tek tür Lixoides Lucas. (Şekil 36).

TtİRLERİN TANıMLANMASı

Agpanthia (Agapanthiola) leucaspis (Steven, 1817)

1817. Saperda leucaspisSteven, ın Schönherr, App. 'Syn. Ins.,
i (3): 184-185.

1817. Saperda cyanella Dalman, in Schönherr, App. Syn. Ins.,
i (3): 190.

1818. Saperda pectoralis Escholtz, Mem.Acad,Sc.Petersb., II:
482.

'" Bu türden örnek bulunamadı.

263



1863. Agapanthia leucaspis (Steven): Mulsant, Col.Fr. Longic.,
ed. 2: 367.

Locus typicus: Kafkasya

~~. İnce uzun vücudu, metalik parıltılı mavi veya koyu mavi renk-
lidir.

Baş iri; gözlerin alt yarısı çok küçük; -alın ve tepe ortası normal
irilik ve sıklıkta. noktalanmış; tepe orta yiYi ince beyaz tüylenmiştir.
Antenler düz renkli, ilk segment siyaha yakın koyu mavi, diğerleri kah-
verengi; üçüncü segmentten itibaren iç taraftaseyrek kikpiklenmiştir.

Proncitum boyu enine eşit uzunlukta; yanlarda ortanın biraz önün-
de ve arkasında içeriye kavislenmiş; ön kenar arka kenardan biraz daha
geniş; noktalanma baştakinden biraz daha ince ve sık; yanlara doğru
seyrek dik siyah kıllann1ıştır (Şekilla).

Scutellum sık beyaz tüylüdür. Elitra uzun, ortanın biraz gerisinde
kabarık genişlerniş, uçta herbir elitron ayrı ayrı sivrilmiş; kaideye yakın
iri ve kırışık, uca doğru ince noktalanmış; son 1 j3'ünde seyrek ince beyaz
tüylenmiştir (Şekil 1 b).

.

Ventral taraf ve bacaklar siyah; çok seyrek beyaz tüylenmiş; tho-
rax'ın yanları sık beyaz tüylenmiş; art femurların ucu abdomenin ikinci
segmentini biraz geçmiştir.

Erkek genital organı (Şekil 37 a,b): Paramerlerin ucu iç tarafta
içeriye doğru kavislenn;ıiştir. Aedoeagus ince ve uzun yapıdadır.

(Jlfüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel uzunluk
Genel genişlik

1,20- 2,15 Ort. 1,55
1,20 - 2,20 Ort. 1,55
6,30 - 12,30 . Ort. 8.70
1,40 - 1,50 (elitrfi kaidesi), 2,90 Ort. 3,00.

Incelenen Materyal:

Ungarn (2 ~~, 1 ~ Z.S.M.), Budapest (1 ~ Z.S.M.), Doiran See,
17.5.1918 (1&, 2 ~~ ı.S.M.), Mazedon 14. VI. 17 (1 ~ ı.S.M.), Salonik
(1 ~ ı.S.M.), Dedeagatsch (1 ~ S.M.F.), Edirne (2 ~~, 2 ~~ S.M.F.),
Be1grad Ormanı (1 ~, 1 ~ S.M.F.), Sarept (2 ~~, 3 ~~ ı.S.M.), Rass.m
(1 ~, 1 ~ Z.S.M.), Novorossisk (1 ~, 2 ~~Z.S.M.), Tian Schan; Wernoje
Almatinka V.18. Vi. 1909 Coll. Berzb (3 ~~, 4 ~~ Z.S.M.), Caucasus
(1 ~ S.M.F.), lama 3-7-12 (1 ~ Z.S.M.), Naltschik, 20.VI,099 (1 ~
ı.S.M.), Kalocza, 91, Spciser (1 c! ı.S.M.). .



Tayılımı:

Macarista.n , Çekoslovakya (Heyrovsky, 1951), Romanya (P]a-
vilstshikov, 1968), Bulgaristan (Plav, 1968), Yugoslavya, Makedonya,
Yunanistan, Türkiye: Edirne, İstanbul; Romanya (Avrupadaki kısım,
Karadenizin kuzeyi), Kafkaslar, Türkistan, Sibirya, İran (Plavilstshi-
kov, 1968).

Bu tür Türkiye faunası için yenidir. Senckenberg Müzesi materyali
arasında Edirne'den 2 ıı, 2 ~~, Belgrad Ormanından 1 ı, 1 ~ incelen-
di. Kafkaslar üzerinden kuzeydoğu Anadolu'ya yayılmış olması, dolayı-
siyle bu bölgede de bulunabileceği düşünülebilir.

Agapanthia (Agapanthiola) euterpe Ganglbauert 1900

1900.
. Agapanthia (Agapanthiola) euterpe Ganglabauer, Verh.
zooL.-bot.Ges. Wien: 139

Locus typicus : Irkutsk

~ (Typus)

Agapanthia cinsinin en ufak türüdür. siyaha yakın ye§ilimsi-mavi
renkte metalik parıltılıdır.

Ba§ oldukça iri, pronotumdan daha geni§; gözlerin alt yarısı çok
küçük; alın ince ve normal sıklıkta noktalanmış, seyrek beyaz tüylenmi§;
tepe ortası sık, yanlara doğru daha iri ve seyrek noktalanmı§; antenler
kalın ve nispeten kısa, elitranın ucunu biraz geçmi§; segmentlerinin
tamamı kahverengi olup, açık halkalanmamış, iç tarafta seyrek koyu renk.
kirpiklenmi§tir.

Pronotum boyu enine eşit uzunlukta; yanlarda ortanın, biraz önün-
de ve arkasında hafif içeriye doğru çökük; ortada derin ve normal sık-
lıkta, yanlara doğru biraz kınşık noktalanmı§; yanlara doğru seyrek
kalın siyah kıllanmıştır (Şekil 2 a).

Scutellum küçük ve çıplaktır. Elitra kısa, ortanın biraz gerisinde
kabarık genişlemiş, uçta her bir elitron ayn ayrı yuvarlanmı§; iri ve
kınşık noktalanmı§; uca doğru seyrek beyaz tüylenmiştir (Şekil 2 b).

Ventral taraf ve thorax'ın yanları seyrek beyaz tüylenmi§; bacaklar
çok kısadır.

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

0,80
0,80
4,10
0,80 (elitra kaidesi), 1,10.
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lncelenen Materyal:

jakowleff, 'Irkutsk, Typus (~ Viyana Müzesi).

rayılımı:

Güneydoğu Sibirya:
Divisionmaja, Beresovka,

(Irkutsk (Ganglbauer, 1900), Transbaykal:
VI. 1914 (Plavilstshikov, 1930).

Agapanıhia (s. sır.} violacea (Fabricius 1775)

1775. Saperda violacea Fabricius, Syst. Ent.: 187.

1775. Saperda micans Füessly, Verz. Schweiz. Ins.: 13.

1784. Saperda cyanea Herbst, in Füessly in Archiv, V: 95, t. 26,
f.6.

1790.

1817.

1832.

Saperdajantina GI1!elin, in linne, Syst. Nat., ed. 13 i (4): 1842.

Saperda coerulea Schönherr, Syn. Ins., i (3): 437.

Saperda smaragdina Krynicki, Bull. Soc.Nat. Mosc., V:
161.

1863. Agapanthia violacea (Fabricius):. Mulsant, Col. Fr. Longic.,
ed. 2: 364.

Locus typicus: Montana (İsviçre)

Ö'~ İnce uzun yapıda, mavi veya yeşil, bazan .menekşe renkli meta-
lik parıltılı, bazı bireylerde baş, pronotum ve elitra~ın bazal 1 j3'i si-
yaha yakın koyu renklidir.

oGözl~rin. altyarısı çok kubbelenmiş; gözlerin iç .kenarından man-
dibulanın kaidesine doğru uzanan band sıkbeyaz tüylenmiş; alın sık
siyah kıllı' ve ince beyaztüylenmiş; tepe ince sık ve muntazam noktalan-
mış; tepe orta yivi seyrek beyaz tüylenmiş olabilir. Antenler belirli açık
renk halkalanmamış; ilk segmenti koyu mavi, diğerleri koyu kahverengi;
iç tarafve kaidede çok ince seyrek beyaz tttYlenmiş; iç tarafta o segmentler
uzurıluğunca' siyah :idrpiklenmıştir:

.

. .0

o'
.

.

.

o o.:

o
n'

.

Pronotum eni 'b~yundan hiraz geniş: İncesık ve miıntazarn:-'nok-
talanmlştır(Şekil 3 af

. .
o o'. o..

Scutellum seyrek beyaz tüylüdür. Elitra parlak görünüşde; kaideye
yakın çok iri, kınşık basık, uca doğru daha ince s<;:yrek noktalanmış;
ancak uca doğru farkedilen seyrek ince beyaz tüy\ü;. ilk..yag~.la'daha
uzun, uca doğru gittikçe kısalan seyrek siyah kıllıdır (Şekil 3 b).

Vücudun ventral tarafı ve bacaklar siyah, kısa ve .seyrek beyaz tüy-
lerle kaplanmış; thO!a?,'l~_.y!l-!lı.~rı.§* beya,z tüyleri.~j§.~!:. ......
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Erkek genita1 organı (Şekil 38 a, b) Paramerlerin ucu iç tarafta içe
doğru kavislenmiş, yanlarda hafif içeriye doğru kavis1enmiş, uçta yuvar-
laktır. Aedoeagus'un dorsa1 va1vi sivri, ventra1 va1vi yuvarlak uç1u ve
her iki uç arasındaki mesafe uzundur.

(j lfüler: (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel uzunluk

Genel genişlik

1,10 - 2,20

1,30- 2,40

6,50 - 13,00

1,70 - 3,70

Ort.: 1,55

Ort.: 1,70

Ort.: 9,20

Ort.: 2,40

İncelenen Materyal:

Anda1usien, 1881 Korb. (1 ~ Z.S.M.), Ga1l. (1 J, Z.S.M), Herku1-
esbad Deubel (1 ~ Z.S.M), München Umg.H. Reisinger 9.6.51 (1 J
Z.S.M), München 26.5.89 K. (1 J Z.S.M), .Ungarn (1~ Z.S.M.), Un-
garn (1 J S.M.F.), Piagusa, Planina 13.5.18 (1 ~ Z.S.M.), Ka1uçkova,
25.5.18 (1 J Z.S.M.), Niko1a ThaL. Mazedon. LVı.17 (1 ~ Z.S.M.),
Dalmatia(l ~ S.M.F.), Griechenland, 01ymp. (1 J Z.S.M.), Graecia
Olympia, 22.IV.64 W. Grünwald (1 ~ Z.S.M.), N. Griechen1and Olym-
pus Gebiet 200-500 m. 12-23.6.57 F. Daniel (1 ~ S.Z.M.), Yugoslavia
1965 Belgrad 24.5. H. Fruede (1 ~ Z.S.M.), Burgas (1 ~ S.M.F.),Üsküp
(1 J $.M.F.), Edirne (1 J S.M.F.), Const. (1 J Z.S.M.), Uludağ bei
Bursa 20-22.V.1966 A, Richter (2 JJ, 2 ~~ Z.S.M.), Bilecik (5 JJ, 4
n S.M.F.), Smyrna (1 J, 1 ~ S.M.F.), Klein asien, Smyrna (l J, 1 ~
Z.S.M.), Türkei 1969 Hendek 20.V. Grais (1 ~ Z.S.M.), Türkei Ankara
Baraj 28-6-6-7-67 Seidenstücker (1 J Z.S.M.), Türkei Anatol, Akschehir,
Sultan Dağ 11-13.V.1966 A. Richter (92 örnek Z.S.M.), Eğridir (1 J,
1 ~ S.M.F.), Türkei A. Richter, Kaiseri, Kappodozien 10-1 LVı.1967.
1200-1300 m. (1 ~ Z.S.M.), Adana, K. asien (1 ~ Z.S.M.), Syr. (1 J
Z.S.M.), Suriye (1 ~ S.M.F.), Agypt (1 JS.M.F.), Caucasus,E1isa-
bethpo1 (1 J, 2 ~~ Z.S.M.), Sarepta (1 J S.M.F.), Chingobtal, Pamir
(1 J Z.S.M.).

r ayılımı:

. Orta ve güney Avrupa, Türkiye, Mısır, Suriye, Kafkasya, Trans-
kafkasya, Türkistan, Güneybatı Sibirya, İran (Villiers. 1970).

Bu tür vücutrenklenmesi ve örtü tüylerinin yoğunluğundakideği-
şiklikler nedeniyle ayrı formlar meydana getirir:

A.violacea f.intermedia. Ganglbauer. 1884.
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Vücut daha az parlak; pronotum beyaz tüylerin meydana getirdiği
az çok belirli bir orta ve iki yan bandlı; thoraxın yanları daha sık beyaz
tüylerle kaplıdır.

A. violacea f. mulsanti Plavilstshikov,
violacea f. intermedia ab. keili Heyrovsky
XL: 51).

.

1930 (Best.-Tab., 98:9) A.
1943. (Casop.C.Spol. Ent.,

Baş ,pronotum ve elitranın ilk Ij3'ü siyah, geri kalan kısım koyu
mavi veya menekşe renklidir.

Frieser (1976), A. violacea f. intermedia'yı A. violacea'dan ayırarak
A. intermedia adı altında f. molivallensis'i ile birlikte tarif etmiştir. Çok
sayıda A violacea forma typica ve A. violacea f. intermedia incelendi ve
genital organ preparatları hazırlandı. Bu formun ayrı bir tür olacak
özelliklere sahip olmadığı sonucuna varılmıştır.

Agapanthia (s.str.) chalybaea Falclerınann, 1837

1837. Agapanthia chalybaea Faldermann,. Fauna Ent.
Transcauc., II: 303, t.l O, f. 7.

Locus typicus : Transkafkasya

c1~ İnce uzun yapıda, mavi, yeşil, veya menekşe ren'kli, az metalik
parıl tılıdır .

Baş tepede inc~ ve sık, alına doğru biraz daha iri noktalanmış; alın
ince beyaz tüylenmiş, tepe orta yivli ve ince beyaz bandlıdır. Antenlerin
ı. ve 2. segmenti mavi, 3. den itibaren koyu kahverengi; segmentlerin
kaidesi çok ince seyrek beyaz tüylenmiş; birinci segment dıştan siyah
kıllanmış; 3. segmentten itibaren iç tarafta koyu renk kirpiklenmiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; ön kenara doğru irice, arka kenara
doğru daha ince noktalanmış; açık renk tüylerin meydana getirdiği orta
ve yan uzunluğuna badlar kesik kesik seyrek bulunabilir veya tamamen
yoktur (Şekil 4 a).

Scutellum beyaz tüylenmiştir. Elitra mat görünümde; derin ve iri,
kaidede biraz kınşık noktalanmış; sutural kenar uzunluğunca çok ince
band şeklinde seyrek beyaz tüylenmiş; seyrek ve muntazam dağılmış
beyaz tüyler uca ve yanlara doğru biraz daha sıkla~mıştır (Şekil 4 b).

Ventral taraf ve bacaklar mavi-yeşil metalik parıltılı siyaha yakın
koyu renkli; kısa beyaz tüylerle: se}'I'ek kaplanmıştır.
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(Jlfüler: (mm)

Pronotum boyu 1,30 - 2,10 Ort. 1,64

Pronotum eni 1,50 - 2,60 Ort. 1,98

Genel uzuriluk 7,30 - 13,00 Ort. 10,03

Genel genişlik 2,10 - 3,50 Ort. 2,63

Erkek genital organı (Şekil 39 a, b) : A. violacea'nınkine benzer
fakat paramerlerin ucu daha uzun ve daha kıllıdır ve aedoeagus'un
dorsal valvi ile ventral valvinin ucu arasındaki mesafe daha kısadır.

Incelenen Mater..yal:

Macedonia centr: Shar-Planina Vratnica 900 m. 21-22. VII. 1956
F. Daniel (I ~ Z.S.M.), Mochacs (I ı! , i~ Z.S.M.), Constinapol (lı!,
i ~Z.S.M., lı!, 1~S.M.F.), Biledjekv. Bodemeyer(I ı! Z.S.M.), Anato-
lien Egerdir i LV. 1926 Kız (61 Spec. Z.S.M., 27 Spec. S.M.F.), Akcshe-
hir, Anatolien, 22.V.26 Kulzer (24 Spec. Z.S.M., 20 Spec. S.M.F.),
Marasch V.28 Taurus H. Kulzer (2 ı!ı!, 1. ~ Z.S.M., 1 ı!, i ~ S.M.F.),
Galilea - Vall- kison U. Sahlb (1 ~ Z.S.M.), Suchoj Fontan 1910 Kulzer
(2 ı!ı!, 3 ~~ Z.S.M.), Sarepta 10.5.099 (I ı!, i ~ Z.S.M.), Cauc. centr.
Alpen-Wiesen, Teberda 7000 A. Zolotarew (1 ~ Z.S.M.).

f' qyılımı :

Makedonya, Türkiye: İstanbul, Bilecik, İsparta, Eğridir, Konya,
Akşehir, Maraş, Toroslar, Kuzeydoğu Türkiye (Plavilstshikov 1968)
Kudüs, Kafkasya, Kuzey İran. (Plavilstshikov 1968), İran (Pic 1910).

Bu tür A. violacea'ya çok benzer fakat vücudun ve bilhassa elitranın
daha az parlak, hemen hemen mat bir görünüşe sahip oluşu; açık renk
tüylerin biraz daha sık ve belirli oluşu; erkek genital organındaki fark
ile violacea'dan ayrılır. '

Agapanthia (s.str) lais Reiche, 1858

1858. Agapanthia lais Reiche, Ann. Soc. Ent.

France, 3 (IV) : 21 - 22.

Locus typicus : Pelopenez

~ Çok fazla metalikparıltılı yeşil veya mavi-yeşil renklidir.

Baş. pronotuma yakın genişlikte; normal irilikte ve yüzeysel nokta-
lanmış; ~ı1ınince' beyaz tüylenmiş; tepe ortası yivlive burada ince beyaz
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tüylerden uzunluğuna bandlıdır. Antenlerin ilk ve ikinci segmenti mavi
veya mavimsi yeşil, sonraki segmentler daha koyu renkli; 3. segmentten
itibaren kaidede ve iç tarafta ince beyaz tüylenmiş, uçta koyu renkli;
3.-6. segmentler iç tarafta koyu renk kirpiklenmiştir.

Pronotum eni boyundan biraz geniş; ortada kırışık düzensiz ve irice,
yanlara doğru gittikçe incelir şekilde noktalanmış; çok belirli olmayan,
beyaz tüylerin meydana getirdiği bir orta ve iki yan uzunluğuna bandlı,
ki bunlardan ortadaki biraz daha belirlidir (Şekil 5 a).

Scutellum beyaz tüylenmiştir. Elitra ilk yarıda iri ve kırışık, uca
doğru yüzeysel ve seyrek noktalanmış; kaideye yakı~ seyrek, uca doğru
daha sık, kısa yatık beyaz tüylenmiştir (Şekil 5 b).

Ventral taraf ve bacaklar seyrek grimsi-beyaz tüylenmiş; gözlerin
alt yarılarından mandibulanın kaidesine doğru uzanan bandlar sık beyaz
tüylenmiştir.

(Jlfüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel Uzunluk
Genel genişlik

1,50 - 2,00
1,60 - ' 2,30
8,70 II ,20
2,30 3,00

Ort.
Ort.
Ort:
Ort.

1,76
2,06

10,30
2,30

incelenenMateryal:

Mardin-Taurus (1 ~Frey M.), Maraş, Ahırdağı, Ca. 2000 ın 4.VI.
1972 A. Koçak (1 ~ H.Ü.E.F), Türkei (1 ~ Z.S.M.), Beirut 1 ~ Frey
M.), Syrien A. Atta (1 ~ Frey M.), Talysch (1 ~ FreyM) Persia, Elburz
(1 ~ S.M.F.).

r qyılımı:

Yunanistan, Bulgaristan (Plavilstshikov, 1968) Türkiye, Suriye,
Lübnan, İran.

Bu tür, tipik formdan, menekşe renkli ve daha az parlak görünüşü
ile ayrılan A. lais f. violaceipennis Pic (1900, Mat. Longic., V (1) : 9) i
açığa çıkarır.

A. violacea'ya çok benzeyen A.lais'de vücut daha geniş; alın ve tepe
ortası daha derin yivli; gözlerin ventral yarısının kaidesinden ınandibul-
lerin kaidesine doğru uzanan bandlar daha belirli beyaz tüylenmiş ve
vücut üzerindeki noktalanma iridir.

Bu tür Türkiye faunası için yenidir.
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Agapanthia (s.str.) frivaldszkyi Ganglbauer, 1884

1884. Agapanthia frivaldszkyi Ganglbauer, Best.

Tab. VIII: 112 (546).

Locus typicus : Türkiye

ô'f! İnce uzun vücutlu, mavi-yeşil metalik parıltılıdır. Gözlerin alt
yarısı küçük fakat çok kubbelenmiş; alın yivli ve siyahkıllanmış; tepe iri
ve sık noktalanmış, ortada yüzeysel yivlidir. Antenlerin ilk segmenti mavi
renkli, çok iri ve derin noktalanmış, sonraki segmentler koyu kahverengi;
3. segmentten itibaren kısa ince beyaz tüylenmiş, belirli bir halkıdanma
görülmez; 6. segmente kadar iç tarafta uzun sık koyu renk kirpiklenmiştir.

Pronotum boyu hemen hemen eni kadar uzun; tepe üzerindekinden
birazdaha iri noktalanmış; açık renk tüylerin meydana getirdiği bir orta
ve iki yan uzunluğuna band bulunmaz; seyrek uzun dik siyah kıllanmış-
tır (Şekil 6 a).

Scutellum çıplaktır. Elitra ince uzun, çok parlak; iri ve kırışık
noktalanmış; kaideden uca kadar hemen hemen aynı uzunluktaseyrek
eğik siyah kıllanmıştır (Şekil 6 b).

Ventral taraf metalik koyu mavi reIıkli; tek tük gri ve siyah kıllı;
bacaklar biraz daha sık gri tüylü ve siyah kıllanmıştır.

Erkek genital organı (Şekil 40 a,b) paramerlerin apikal uçlarının
iç kenarı hemen hemen düz, içe doğru girintili değildir.

Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel uzunluk
Genel genişlik

1,10 - 1,80

1,20 1,95
6,40 9,80

1,60- 2,60

Ort.
Ort.
Ort.
Ort.

1,46
1,52
8,09
2;06

incelenenMateryal:

Basporus Eus. Wimmer (1 'f! Viyana M.), Bulgar-Maden (Type
S.M.F.), Biledjik v. Bodemeyer Sp. Typ. (1 'f! S.M.F.),Ahkara; A.O.
Çiftliği Ca: 800 m. 18.VI.1976 B. Önalp (8 ôô 10 'f!'f!H.Ü.E.F.), Akbaş
(1 'f! Frey M.), Syrien (1 ô Frey M.).

Eğridir ve Namrun'da çok sayıda bulunmuştur. (Demelt, 1963).

A. violacea ile yakın olan bu tür, ondan ince uzun ve daha parlak
vücudu; pronotumun daha uzun oluşu, antenlerin birinci segmentinin
derin ve iri noktalanmış olması ile kolayca ayrılır.
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Erkek genital organı (Şekil 41 a,b).

(Jlfüler: (mm)

Pronotum boyu 1,10 1,90 art. 1,52

Pronotum eni 2,00 2,50 art. 2,17

Genel uzunluk 6,60 - 12,50 .ort. 9,97

Genel genişlik 2,10 - 3,40 art. 2,75

Agapanthia {s.str.} persicola Reitter, 1894

1894. Agapanthia persicola 'Reitter, Wien. Ent.

Zeitg., Xiii: 146.

Locus typicus: Astrabad, Araxesthal,

cl'~ Metalik panltılı yeşil renklidir;

Baş ince noktalanmış; antenlerin ilk segmenti yeşil veya yeşilimsi
mavi, diğerleri siyaha yakın koyu renkli; segmentlerde belirli açık renk

_ halkalanma görülmez, sadece 3. segmentten itibaren kaidede çok ince,
seyrek beyaz tüylenmiş; 3-6. segmentler iç tarafta koyu renk kirpiklen-
miştir. .

Pronotum eni boyundan geniş; yanlarda kubbelenmiş; ince ve yü-
zeysel noktalanmıştır (Şekil 7 a).

Scutellum çıplaktır. Elitra kaidede genişlemiş, uçda yuvarlanmış;
normal incelik ve sıklıkta noktalanmış; uca doğru ince ve seyrek beyaz
tüylenmiştir (Şekil 7 b).

Ventral taraf ve bacaklar çok seyx:ek beyazımsı tüylenmiş; meta-
notumun yanlan geniş bir çember şeklinde sık ve muntazam noktalan-
mıştır.

incelenen Materyal:

Sabandschebis Eskischehir, Asia-min. Panter 0,2 (1 ~ Viyana M.),
Cancasus, Araxesthal, Leder-Reiter (1 d', 1 ~ Frey M.), Persia (1 ~. ,
ı cl' Z.S.M.).

r ayılımı:

Türkiye, Sapanca-Eskişehir; Yukan Fırat vadisi, 4.8.1965 Naumann
2 Spec. (Demelt, 1967), Kafkasya, Azerbaycen (Plavilstshikov, 1968)

. Güney Türkistan (Plavilsthikov,1968), Kuzey İran (Plav. 1968).
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Agapanthia (s.str.) incerta Plavilstshikov, 1930

1930. Agapanthia incerta Plavilstshikov, Best.

Tab., 98: 11-12.

Locus typicus: Buhara.

Ö'~ metalik parıltılı mavi-yeşil renklidir.

Baş büyük; alın beyaz sık tüylenmiş; tepe, gözler arasında çok kub-
belenmiş, normal irilik ve sıklıkta nOKtalanmıştır.

.

Antenlerin ilk segmenti siyaha yakın koyu renkli, sonraki segment-
ler kahverengi ve kaidede ince seyrek beyazımsı tüylenmiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; ortada normal incelik ve sıklıkta
noktalanmış, yana doğru biraz buruşuk yapıdadır (Şekil 8 a).

Elitra kısa; ilk yarıda iri, uca doğru ince noktalanmış; seyrek dik
uzun siyah kıllanmış; uca doğru daha belirli çok seyrek. bayazımsı tüy-
lenmiştir (Şekil 8 b) .

Ventral taraf ve bacaklar çok seyrek kıllanmıştır.

Erkek genital organı (Şekil 42 a, b).

(j lfüler: (mm)

Pronotum boyu
Ptonotum eni
Genel Uzunluk
Genel genişlik

1,10 - 1,80 Ort.
1,30 - 2,30 Ort.
6,90 - 11,50 Ort.
1,75 - 3,10 Ort.

1,30
1,64
8,48
2,24

ıncelenen Materyal:

. Wjernyi (1 ~ Frey M.), Wernyi Türkest, (1 Ö' Frey M.), Türkes-
tan (1 Ö' Frey M.), Ost-Buchara Tschitschantan Coll. Hauser 1898
(1 Ö' Viyana M.), Mts. Karateghin Baldschuan 924 m. F. Hauser 1898
(1 Ö' Viyana M.), Alexander Gbf. Tokmak Coll. Hauser 1898 (1 ~ Vi-
yana M.).

Viyana Müzesindeki örnekler Ganglbauer tarafından A.türkes-
tanica olarak yazılmış determinasyon etiketi taşımaktadırlar.

A.türkestanica ile ilgili bir literatür bulunamadı. 2 Ö'Ö"den hazır-
lanan genital preparat A.incerta'nın erkek genital organına paralel
görünümde olduğu ve ölçüler ile birlikte diğer karekterleri de bu tür
ile aynı olduğu için A.incerta ile birlikte işlenmiştir.
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Vlçüler: (mm)

Pronotumboyu 1,80 2,40 Ort. 2,13

Pronotum eni 2,05 3;10 Ort. 2,63

Genel uzunluk 11,00 16,00 Ort. 13,70

Genel genişlik 2,90 4,40 Ort: 3,70

A.incerta dış görünüşü ile A.1ais ve A.violacea'yı andırır. A.vio-
lacea'dan erkek genital organının farklı yapısı ile aynlır. A.lais'in er-
kekleri bulunamadığı için bu yönden kıyaslanamamıştır. A.incerta'-
nın tipleri de elde edilemediği için bu türün gerçek tür niteliğine sahip
olup olamıyacağı hakkında kesin bir sonuca vanlamamıştır.

Agapanthia (s.str.) osmaulis Reiche, 1858

1858. Agapanthia osmanlis Reiche, Ann. Soc.

Ent. France, (Ş) VI: 19-20, Ll, f.7.
Locus typicus: İstanbuL.

J~ İnce uzun vücutlu, yeşilimsi-mavi renkli, az metalik panltılıdır.
Baş sık ve muntazam noktalanmış; tef)e orta yivli, seyrek beyazımsı

tüylenmiştir. Antenler siyaha yakın koyu mavi; 3. segmentten itibaren
açık renk halkalanmış; 3. segment kaidede dar bir halka şeklinde, son-
rakiler hemen hemen yanya kadar ince beyaz tüylenmiş, uçta koyu renk-
li; segmentler uzunluğunca iç tarafta siyah kirpiklenmiştir.

.

Pronotum eni boyundan geniş, ön kenan arka kenanndan dar ve
kuvvetli kel1arlanmış, yanlarda kubbelenmi§tir; sık ve kırışık noktalan-
mış; beyazımsı tüylerin meydana getirdiği tam olmayan (kesik kesik
uzanan) bir uzunluğuna orta ve nisbeten muntazam uzanan iki lateral
(yan) bandlıdır (Şekil 9 a).

Scutellum sık beyaz tüylenmiştir. Elitra uzun; mat görünüşlü, kai-
deye yakın sık ve iri, uca doğru daha ince noktalanmış; uca doğru sık-
laşan kısa beyazımsı t4ylenmiştir (Şekil 9 b).

Ventral taraf ve bacaklar ince seyrek beyaz tüylenmiştir.

Erkek genital organı (Şekil 43 a,b) Paramerler ince ve uzun, apikal
uçların dışkenan düz, iç tarafta alta doğru çıkıntılıdır. Aedoeagus'un

dorsal valvi uçda sivri ventral valvi yuvarlaktır.

IncelenenMateryal:
Turc.Merki, 1881 (1 ~ Viyana M.), Turcia Merki (1 ~ Z.S.M.),

Türkei (1 cl'.Frey M.D., Turc (1 ~ Frey M.), Türkei (1 ~ S.M.F.), Tur-
cia.Wiedeın (1 .d' 1 ~ D,D.R.B.M.), Syrien (1 cl' Z.S.M.), Syrie (1 ~

S.M.F.).
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rayılımı :

Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Filistin (Heyrovsky, 1948), Trans-
kafkasya : Elizabethtal (Plavilstshikov 1930).

Agapanthia (s.str.) coeruleipennis Frivaldszky~ 1878

1878. Agapanthia coeruleipennis Frivaldszky, Term.
Füzet., II: 9-10..

.

1891. Agapanthia brevis Pic, Descr. Longic, Syrie: 1.

Locus typicus: Türkiye.

O't;j?Kısa ve geni§ vücudu, koyu mavi veya mavimsi siyah renklidir.

Tepe ince ve sık noktalanmı§, ortada sarı tuylerin meydana getir-
diği bir band uzanır. Antenlerin ilk ve ikinci segmenti siyah; birinci uca
doğru topuzumsu kalınla§mı§; üçüncü segmentten itibaren geni§ kızıl
kahve uçta siyah halkalanmı§; açık renkl~ kısımlar beyazımtırak sık
tüylenmi§tir.

.
"

.

Pronotum eni boyundan hemen hemen. bir misli daha geni§; yan-
larda ortada birer küçük çıkmtılı; ortada normal irilikte, yanlara doğru
d.aha ince nokdılanmı§; sarı tüylerin meydana getirdiği bir orta ve iki
yanuzunluğuna bandlar bulunur (Şekil LO a).

Scutellum sık sarı tüyleDmi§tir. Elitra kaideye yakın iri, uca doğru
daha ince nisbeten ince noktalanmı§; ilk yarıda seyrek, uca doğru sık.
la§an grimsi tüylenmi~tir (Şekil 10 b).

Ventral taraf mavi parıltılı siyah renklidir.

.
Erkek genital organı (Şekil 44 a, b).

. (jlfÜl~T : (mm)

Pronçıtum boyu

Prönotum eni

Genel uzunluk

Genel geni§lik

1,70 - 2,30

2,50 - 3;40
10,50 - 13,50
3,40 - 4,70

Ort.

Ort.

Ort.

Ort.

1,98

2,90

12.00
3,78

ıncelenen Materyal:

Asia-Minor (1 t;j?S.M.F.), Mara§-Taurus V-28 H. Kulzer (1 o'
Z.S.M.); Aleppo Dr. Izzinger (1 0', t;j?Frey M.), Aleppo Syrien (1 0', t;j?

Frey M.), İran Um. V. Chiraz, Ca: 1600 m. 6.4.1937 Brandf. (1 Ö' Frey
M.), TürkestanReitter (1 t;j?Z.s;M.), Bochara (1 t;j?S.M.F.).
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rayılımı :

Türkiye: Eğridir 26.V.1961, Antalya, Namrun 18.V.1962 (Demelt.
1963), Maraş, Muş, Bingöl, Hakkari, Yüksekova,Şemdinli, (Fuchs ve
Breuning. 1970), Suriye, İran (Plavilstshikov 1968), Irak (Plav. 1968),
Türkistan.

Agapanthia (s.str.) pilleorms (Fabricius, 1787)

1787. Saperda pilicornis Fabricius, Mant. Ins., I: 148.

1832. Cerambyx penicillata Gebler, Mem. Soc. Nat. Mosc. VIII:
66.

1860. Agapanthia fasciculosa Motschulsky, Etud. Ent., IX: 41.

1873. Agapanthia pilicornis (Fabricius): Blessig, Hor. Soc. Ent.
Ross., IX: 218.

1965. Agapanthia pilicornis laushanensis Breuning, Mitt. Zool.
Mus. Berlin, 41 (1): 92. (Syn.nov.)

Locus typicus: Doğu Sibirya.

Ö'ÇfMavi menek§e parıltılı siyah renklidir. Baş, sık ve muntazam
noktalanmış; antenlerin ilk ve ikinci segmentleri siyah, üçüncüden iti-
baren kızılımsı sarı ve uçta siyah, açık renk kısımlar seyrek ince beyaz
tüylenmiş, 3. segment 2{3 üne kadar, sonrakiler hemen hemen yarıya
kadar açık renkli, birinci, üçüncü ve biraz daha seyrek olmak üzere
dördüncü segment uçta siyah demetli, ayrıca segmentler boyunca iç ta-
rafta uzun kirpiklenmiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; ön kenar arka kenardan daha kısa;
yanıarda dışarıya doğru yuvarlanmış; baştaki gibi ince ve sık noktalan-
mış; beyaz tüylerden bir orta band tam olarak uzanriıaz, yan bandlar
da tam değildir (Şekil II a).

Scutellum yarım daire şeklinde ve beyaz tüylenmiştir. Elitra baş
ve pronotum'dakinden biraz daha iri noktalanmış; ön yarıda çok seyrek
ucadoğru biraz daha belirli kısa seyrek beyaz tüylenmiş; bazı fertlerde
beyaz tüyler sutural kenar üzerinde ince bir band teşkil etmiştir (Şekil
II b).

Ventral taraf muntazam seyrek beyaz tüylenmiş; art göğüsün epis-
ternasının yanları nisbeten daha sık beyaz tüylenmiş; bacaklar siyah,
ön tibialar içte kızılıqısı renktedir.

Erkek genital organı (Şekil 45 a, b)'de görüldüğü gibidir.
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(jlfüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel uzunluk

Genel genişlik

1,80 - 2,30
2,40 - .3,10

13,00 - 16,00
3,50 - 4,40

Ort.
Ort.
Ort.
Ort.

2,18
2,89

14,77
4,06

Incelenen Materyal:

Dauria M. Germ. (1 Q Z.S.M.), Sibiria Chinel gr. (1 Q Z.S.M.),
V.Udukunsk Odenvall. (1 ı, lQ z.s..M.), Amur (ıı Z.S.M., 1 <i>S.M.F.)
Mandschurei (1 ı, 1 Q Z.S,M.), Chaylin Mandschuria 24.VI.02 (1 Q
Z.S.M.), Nord Korea (1 Q S.M.F.), Süd China (1 ı S.M.F.).

Breuning (1965) Lau-shan (Çin Şandung) dan ve Tsingtao'dan
elitranın bitişme yeri boyunca beyaz kıllardan ince band'a sahip birer
örneğe göre A. pilicarnis laushanensis'i tarif etti. İncelediğim materyal
içinde ayın populasyondan hem tipik formun karakterini hem bu özel-
liği taşıyan fertler mevcuttur. Böyle bir karaktere dayanarak ve geçit-
Ieri . tesbit etmeden bir alttür yapılmama1ıydı.

Agapanthia (s.str.) amGrensis Kraatz, 1879

1879. Agapanthia amurensis Kraau:, Deutsche. Ent. Zeitschr.,

XXIII: 115,-116.

1899. Agapanthia melanolophaFairmair-e, Ann. Soc.Ent. France,
LXVIII: 643.

Agapanthia plicatipennis Pic, Mat. Longic., LX (2): 8.

Agapanthia semicyanea Pic, Mat, Longic, LX (2): 8.

Agapanthia amurensis melanolopha (Fairmaire): Plavils-

.
shikov, Best.-Tab: 98: 14. (Syn.. nov.).

Locustypicus: Amur.

ıQ mavimsi-menekşe metalik panltı1ı siyah renklidir. Alın normal
sıklıkta dik kıllanmış; tepe satM yivlenmiş, baş tepede ince ve satM nok-
talanmıştır. Antenler siyah; 1. ve 3. segmentler uçta çok sık siyah kıl
demetli, 4. ve 5. segment uçta çok kesifkirpiklenmiş;üçüncü segmentten
itibaren sık beyazımsı yatık tüylenmiş, uçta siyah; üçüncü 3/4'üne kadar
beyaz uçtasiyah~ dördüncü yannın üzerinde, .sonrakiler yanya kadar
beyaz tüylenmiştir.

Pronotum eni boyundan geniş; yan kenarlar dışanya doğru yuvar-
lanmış; ön yanda derin ve iri, arkaya-doğru sathi ve ufak noktalanmış-
tır (Şekil 12 a). .

1915.

1915.

1930.
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Scutellum ufak ve çıplaktır. Elitra paralel uzamr; omuzlarda yu-
varlağımsı kö§elenmi§; bazal yarıda iri granüllü ve kırı§ık noktalanmı§;
uzun siyah seyrekkınanmı§, arada çok seyrek açık renk yatık ince tüyler
mevcuttur (Şekil 12 b).

Ventral taraf ve bacaklar seyrek gri-beyaz tüylenmi§; tarsusların
ilk üç segmenti kısa sık grimsi beyaz tüylenmiştir.

Erkek genital orgam (Şekil 46 a, b).

(j lfüler : (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel uzunluk

Genel' genişlik

,

1,60 - 2,30
1,80 - 2,80

11,00 - 16,50
2,50- 4,00

Ort.
Ort.
Ort.
Ort.

1,'95
2,30

13,68
3,23

Incelenen Materyal:

Tschita-Transbaikalien (2 (M, 1 ~ Z.S.M.), Transbaikal (1 Spec.
S.M.F.), Trsbaikal-Maudi Werchne Udiusk (1 ~, 1 ~ Z.S.M.), Korea
(1 ~ Z.S.M.), Nord Korea (1 ~ S.M.F.), SeishinjOtto Nord-Korea (1 ~
S.M.F.), Nordchina (1 ~ S.M.F.), Amur (1 ~ S.M.F., 1 ~ Z.S.M.).

Fairmaire (1899) A.melano1opha'yı A.pilicornis'e yakın bir tür
olarak. tarif ettiğinde A.amurensis'den hiç bahsetmez. Plavilstshikov
(1930) yayılımını Sezuan olarak belirttiği melano1opha'yı A.amuren-
sis'in alt türü olarak verir ve onun A.amurensis amurensis'qen ba§ın
gözler arasında derin yiv1enmi§, sadece ön tarsusların gri renk tü~rle
halkalanmış (A.amurensis amurensis'de ön ve arka tarsuslar gri ha1-
kalanmış) olması ile ayırır.

.

Literatürde diğer araştırıcılar A.amurensis'in ön ve' arka tarsus-
larım gri renk halkalanmış olarak verirler. İncelenen fertlerde bütün
tarsuslar gri renk tüylü olup art tarsuslar ile ön ve orta tarsuslararasın-
da belirli bir fark yoktur. Başın gözler arasında derin veya yüzeysel yiv-
lenmesi bir türün fertleri arasında değişebilen bir karakter olabildiği
için sabit bır özellik olamaz. Ön orta veyaart tarsuslardaki gri tüylerden
meydana gelen halkalanma ise, değil Apapanthia cinsi içinde, Ceram-
bycidae familyası Üyeleri arasında tÜr veya alt tür ayırımında' esas değil-
dir.

Yukarıda verilen karakterlere dayanarak me1anolopha tür veya
alt tür olarak isimlendirilmemeliydi. A.me1anolopha'yı A.amurensis'in
sinonimi olarak' teklif ediyorum.
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--(jlfiller: ( 1r':m)

Pronotum boyu 2,00 3,20 Ort. 2,76

Pronotum eni 2;60 4,70 Ore 3,67

Genel uzunluk 1~,50 20,50 Ort. 17,60

Genel genişlik 4,00 - 7,-00 Ort. 5,76 - -

A.pilicornis'e çok benzer fakat ondan antenlerin grimsi beyaz hal-
kalanmasıyla, mavi rengin daha çok hakim oluşu ve daha parlak görü-
nüşü, scutellum'un çıplak oluşu (incelenen örneklerde tamamen çıplaktı),
protonurnun eninin boyuna nazaran daha az geniş oluşu, elitranın omuz-
larda dik açı teşkil edercesipe yuvarlaklığı ve erkek gemtal organındaki
fark ile ayrıhr.

Agapanthia (s.str.) irrorata (Fabricius, 1787)

1787. Saperda irrorata Fabridus, Mant. Ins., I: 147

1835. Agapanthia irrorata (Fabricius): Serville, Ann. Soc. Ent.
France, IV: 36.

Locus typicus: Mrika.

eN iri yapıda, koyu mavi veya siyah renklidir.

Baş seyrek ve ince noktalanmış; tepe orta yivi ince beyaz tüylerden
uzunluğuna bandhdır. Antenler erkeklerde dişidekinden çok uzun; ı.
ve 2. segment siyah, 3. den itibaren kızıl kahve rengi, uca doğrugittikçe
koyulaşır; 3. segment kaidede dar bir halkahalinde, 4.l/3'üne kadar,
sonrakiler hemen hemen yarıya kadar beyaz tüylenmiş; 3., 4. ve 5. seg-
mentler iç tarafta ince siyah kipiklenmiş; uçlarda kıl. demeti bulunmaz.

Pronotum eni boyundan hayli geniş; her iki yan kenarın ortasında
birar nasırımsı çıkıntıh; ortada enine çizgiler halinde kınşık, yanlara
doğru. ince noktalanmış; orta ve yanlar her zaman tam olmayan dar
beyaz uzunluğuna bandhdır (Şekil 13 a):

... .

Scutellum sık beyaz tüylenmiştir. Elitra omuzlarda geniş, uca roğru
muntazam daralmış; kaideye yakın iri kırışık, uca doğru daha ince nok-
talanmış; beyaz tüylerin oluşturduğu benekler uzunluğuna muntazam
dörder sıra halinde dizilmiştir (Şekil 13 b).

Ventraltarafve bacaklar siyah~ kısa sarımsıbeyaz,- thofax'ın yan;.
ları daha uzun ve sık tüylenmiştir.

Erkek genita1 organı (~ekil 47 a, b).



incelenen Mate~yal:

Hispan. (1 rJ, 2 ~~, Z.S.M.), Andalusien (2 rJrJ, 1 ~, Z.S.M.), Mad-
rid (3 rJrJ, 2 ~~, Z.~.M.), AIgericas (3 rJrJ, 4 ~~, Z.S.M.), Cuenca (2
rJrJ, 3 ~~, Z.S.M.)~S~rdinien (2 rJrJ, 2 ~~, Z.S.M.), Cagliari (2 rJrJ, 3~~,
Z.S.M.), Marokko (1 ~, Z.S.M.), Teniet (3 rJrJ, 5 rJrJ, Z.S.M.), Tekrnan
(1 rJ, Z.S.M.), Sardinien (1 ~. S.M.F.), Tunis 6-1956 Eddekçila. (1 J,
Z.S.M.), Sicilia (1 rJ, S.M.F.), .

Yayılımı:

Güney Fransa, İspanya, Portekiz, Korsika, İtalya, Sicilya, Fas,
Cezayir, Tunus.

Bu tür, Pronotumun tam olarak uzananyan bandları ile f. integra
Chevrolat (1882, An. Soc. Ent. France, (6) II: 64), beyaz u~unluğuna
bandların ve beneklerin bulunmayışı, dolayısıyla mavimsi siyah tek
rengin hakim olduğu f.granulosa Chevrolat (1881, Ann. Soc. Ent. Fran-
ce, (6) I: 95) ve pronotumun iki yan ve bir orta bandımn eksiksiz ve
daha geniş olduğu, elitra üzerindeki beyaz beneklerin daha iri ve düzen-
siz, birbiri içinde ve bu beneklerin arasıIlda ayrıca daha küçük beyaz
tüy beneklerinin olduğu f.pubiventris Mu1sant (1863, Col. Fr. Longic.
ed. 2: 352)'i açığa çıkarır.

Agapanthia (s.str.) soror Kraatz, 1882

1882. Agapanthia soror Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI:
336 - 337.

Locus typicus: Semerkant.

rJ~ iri yapılı, mavi siyah veya siyah renklidir.

Ba§ normal irilik ve sıklıkta noktalanmı§; alın seyrek tüy1enmi§;
tepe, iyi korunmuş örneklerde .sarımtırak tüylerin meydana getirdiği
uzunluğuna bandlıdır. Antenlerin birinci ve ikinci segmenti siyah; Üçün-
cüden itibaren zemin rengi kızılımsıkahve, uca doğru renk koyulaşmış,
kaidede beyazımsı-sarı kıllanmı§, ki bu kıllanma son segmentlere doğru
artar; üçüncü, dördüncü ve beşinci segmentler sık siyah kirpiklenmi§;
üçüncü ve dördüncü segment uçta siyah kıL demetlidir.

Pronotum eni boyundan geni§; yan kenarlar ortada birer nasırımsı
çıkıntılı; diskin ortası hafif enine çizgiler halinde kırı§ık, yanlara doğru
ince noktalanmı§; iki yan ve bir orta sarı uzunluğuna band tam değil-
dir (Şekil 14 a).

.
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Scutellum sarı tüylenmiştir. Elitra. kaideye yakın kırışık, ortada iri,
uca doğru ince noktalanmış; bazal 1 j3'ünde uzun dik seyrek kıllanmış,
sarımtırak tüylerden benekler muntazam Slra teşkil etmeksizin gelişi
güzel dağılmıştır (Şekil 14 b).

(Jlfüler : (mm)

Pronotum boyu.
Pronotum eni

Genel uzunluk
Genel genişlik

2,70 - 2,90
4,00 - 4,20

21,00 - 21,50
6,00 - 6,50

Ort.
Ort.
Ort.
Ort.

2,83
4,13

21,16
6,16

incelenen Materyal:

Türkestan (1 ı Z.S.M., 1 ~ S.M.F.), Tschimgan (1 ~, Z.S.M.),
Tokmak (1 ~ S.M.F.), Buhara (1 ı S.M.F.), Asiaminör(1 ı, 1 ~S.M.F.)

Yalnız Türkistan'da yayılımı bilinen bu tür Türkiye Faunası için
yenidir.

Agapanthia (s.sır.) annularis (Oliver -1795)

1795. Saperda annu1aris 01ivier, Hist. Nat. Ins., IV(68): 11, t.
4. f. 36.

1863: Agapanthia annularis (Olivier): Mulsant, Col. Fr. longic.
ed. 2: 361.

1870. A. reyi Mulsant, Opusc. Ent.: XVI: 27-28.

Locus typicus: İspanya.

ı~ Kahvemsi-siyah renklidir. Alın sık sarı tüylenmiş ve siyah kıl-
lanmış; baş ınce ve sık noktalanmış; orta yivlidir. Antenlerin ilk seg-
menti siyah, kıllı, dış yüzeyde sarı kıllanmış; 3. segmentten itibaren sarı
ve siyah halkalanmış; sarı kısımlar yatık sarı tüylenmiş, siyah kısımlar
sadece uçta dar bir halka şeklinde bulunur, segmentler boyunca içte
siyah kirpiklenmiş; 3. ve 4. segment uçta biraz daha sık kirpiklenmiş,
fakat gerçek kıl denıeti teşkil etmezler.

Pronotum eni boyundangeniş; yan kenarları çok az dışarıya doğru
kavislenmiş, baştaki gibi ince ve sık noktalanmış;. sarı tüylerin meydana
getirdiği iki yan ).lzunluğuna bandlı; ayrıcı bütün yüzeyi seyrek munta-
zam dağılmış kısa sarı tüy1erle örtülüdür (Şekil 15 a).

Scutellum sık sarı tüylenmiştir. Elitra kaideye yakın iri granüllü,
uca doğru inc'e noktalanmış; fazla yoğun olmayan muntazam dağılmış
kısa sarı tüylerle örtülmüştür (ŞekiliS b).
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Ventral taraf ve bacaklar sık sarı ve ince kahverengi tüylerle ör-
tülmüştür.

Erkek genital organı (Şekil 48 a, b).

Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni
Genel uzunluk
Genel genişlik

1,70 - .2,50 Ort.
2,20 - 3,20 Ort.

11,00 - 16,00 Ort.
3,00 - 4,50 Ort.

2,03
2,69

13,27
3,73

incelenen Materyal

Portugal (1 J Z.S.M.), S.W. Spanien 11-4-1958 E. Bezzel (1 J
Z.S.M.), Castilien Madrid Korb. 1.6.1883 (1 ~ Z.S.M.), Cadiz (1 ~
Z.S.M.), Hisp. (1 5j!Z.S.M.), AIgericas, 14.5.95 (4 c1J, 3 5j!5j!Z.S.M.),
Ronda 2.6.11 (1 JZ.S.M.), AIgeria, (1 5j!S.M.F.),. Teniet6-V-90 (1 J,
25j!5j!Z.S.M.), Oran (1 5j!Z.S.M.), tunis 29-111. 1954 P. Müller (1 J
Z.S.M.), Egypt. (1 5j!Z.S.M.), Turcia (1 J Z.S.M.), As.minor Suriye
(1 J S.M.F.), Suriye Akbes (1 5j! S.M.F.), Sicilia, (1 JZ.S.M.).

.

r ayılımı: .

.
Portekiz, İspanya, Sicilya, İtalya, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır,

Suriye, Türkiye.

Türkiye faunası için yeni kayıttır.

Agapanthia (s.str.) kirbyi (GyllenhallS17)

1817. Saperda kirbyi Gyllenhal, in Schönherr, App. Syn. Ins.,
1 (3): 186.

1863. Agapanthia kirbyi (Gyllenhal): Mulsant, Col. Fr. Longic.,
ed. 2: 352.

.

.'
.

1863. Agapanthia latipennis Mülsant, Col. Fr~ Longic., ed. 2:
352.

.

1886. Agapanthia zawadskyi Fairmaire, Ann. Soc. Ent.France,
(4) Vi: 275.' .

. . .

.L<?c~s typicus: ~u,sitania..

J5j! Geniş ve iri yapılı, siyah zemin renklidir. Baş küçük; alın sık
sarımsı kahverengi tüylenmiş; tepe sık ve ince noktalanmış; ortada sarı-
kahv~uzunluğunabandlıdır. Antenlerin ilk ve.ikinci segmenti tamamen
siyah, dışta sarı tüylenmemiş.; üçüncü segment"2/3'Üne, 4. yandan faz..
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lasına, sonral<,ileryarıya kadar sarı, uçlarda siyah halkalanmı§; sarı kısım
kısayatık tüylerle örtülü; 3. segment uçta seyrek bir kıl demetli, dördün~
cü ve be§inci uçta kirpiklenmi§, ayrıca 3.-6. segmentler iç tarafta siyah
kirpiklenmi§tir.

Pronotum eni boyundançok uzun; ,ön kenar arka kenara göre daha
dar; yanlarda ortanın gerisinde biraz dı§arıya doğru geni§lemi§; derin
ve sık noktalanmı§; geni§ orta ve iki yan sarımsı kahverengi tüylerden
olu§an uzunluğuna bandlıdır (Şekil 16 a).

Scutellum sık sarımsı-kahverengi tÜylenmi§tir. Elitra kaideye yakın
çıplak irigranüllü, uca doğru ince noktalanmı§; ilk 1 /4'inde seyrek uca
doğru sıkla§an homojen dağılmı§ kısa sarımsı kahverengi tüylerle örtülü;
kaideye yakın daha uzun uca doğru daha kısalan seyrek dik siyah kıl.
lanmı§tır (Şekil .16 b).

Ventral taraf ve bacaklar sık ince sarı tüylenmi§jart tarsusların ilk
segr:ı;ıenti kısa, birinci ve ikinci segmentin birlikte uzunluğu pençe seg-
tin (onychium) den daha kısadır.

Erkek genitat orgam (Şekil. 49 a, b).

Ölçüler: (mm)

Pronotum boyu
Pronotum eni

Genel uzunluk
Genel geni§lik

2,40 ~ 3,70
3,40 - 5,30

14,00 - 23,00
4,50 - 8,00

Ort.
Ort.
Ort.
Ort.

3,02
4,35

19,22
6,19

ınc~l~nen Materyal:

Bordo (1 ô ı.S.M.), Montpellier 9.20,VI.1973 Witzgall (1 Spec,
Kölı. Warncke), CastiliunCuenca 189.6 Xorb. (2 ôô, 2 .~~ ı.S.M.),
Andorra (3 M, 2 .5(~ı.S.M.), Böhmen (L~ S.M.F.),Wodno (1 .~

ı.

S.M.), Hung. (1 ô Z.S.M.), Macendonia, Matka 400-800_m~ 19-29.
V.1955 _F. D~ni~l (1 ~ ı.s.~.), Kaluçkova: 5-6-VI~1917 (2 Ôô, 3 ~~
Z.S.M.),Dalmatia(l ~ S.M.F.), Gracea Attica Reittet (1 ô, 1 ~ Z.S.M.),
(1 ~ Z.S.M.), Magnesia (1 ~ z.s.M.), Selanik (1 ô Z.S.M.), Argosto-
hien 6.V.I904 (1 ~ Z.S.M.), Italia (1 ~Z.S.M.), Nikola-Tal, 14.VI.
1917 (4 ôô, 8~~), Orbudad (3 ôft, 4 .~~ Z~S.M.), Erivan, 1898Kotb~
(2 ôô, 3 ~~ Z.S.M.), Buchara (2 Spec. S.M.F.), Pers -(l'ô-,-r ~ Z$M.),
Edirne (lO Spec. S.M.F~), Bursa-Uludağ J2J7.VIJ969 {I .~ Z:S.M.),
Bilecik (Bodenmayer, 1906), İzmir (1 Spec. S.M.F.), (1 ~ Z.S.M.), Kul.
zer (4 M, 5 ~~Z.S.M.), Eski§ehir 1O.VJ966 (2 ôô, 1 ~ Z.S.M.), Ankara:
Kızılcahamam, Azapderesi Ca: 700 m. 1, VII. 1975A. Koçak (2 (M,
2 ~~ H.Ü.E:F.).)-.Gölba§lFe_n:,Liseııi .Ca.JOOO m, l5.VI.l915_A. Koçak
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(I ~ H.Ü.E.F.),Eğridir, 19.V.1926 Kulzer (5 ÔÔ, 3 ~~ Z.S.M.), 14-16.
V.1967 100-1600 m. E. Richter (I ô, 200 Z.S.M.), Akşehir (I Spec S.M.F.
1 ô, 2 ~~ Z.S.M.), Kayseri: 12.V1.1960 (I ô, Z.S.M.), Yeşilhisar 19.VI.
1973 (1 Spec ColL. Warncke), Amasya (2 Spec S.M.F.), Bulgar-Maa-
den (I Spec S.M.F.), Mersin: Çamalan, Ca: 700 m. 12.V.1973 A. Ko-
çak (2 ôô, 2 ~~ H.Ü.E.:F.), Taurus 9.V1.1886 (2 ôô, 3 ~~ Z.S.M.), Ada-
na: Cilica (2 ôô, 3 ~~ Z.S.M.), Maraş: Taurus V. 1926 H. Kulzer (5 ôô,
6 ~~, Z.s.M.), Bitlis. 1912 Kulzer (5 ÔÔ,5 ~~ Z.S.M.), Van. 1912 Kul-
zer (1 ô Z.S.M.), Kis.Aole (I ô, 1 ~ Z.S.M.).

Agapanthia (s.str.) nigriventris Waterhouse 1889

1889. Agapanthia nigriventris Waterhouse, Trans. Linn. Soc.
Lond., 2(V): 130, t. 14, f. 16.

Agapanthia latior Pic, Bull. Soc. Zool. Franct, XXIII: 179.

Agapanthia subnuda Reitter, Wien, Ent. Zeitschr., XXIV:
93-94.

1898.

1905.

1915. Agapanthia jacobsoni . Plavilstshikov, Rev. Russ. d'Ent.,
XV: 122.

Locus typicus: Afganistan Heri. Rud vadisi.

C!~ Iri yapılı, mat siyah renklidir. Alın seyrek uzun siyah kıllan-
mış; tepe ince ve sık noktalanmış ve ortada grimsi-sarı tüylerden oluşan
uzunluğuna bandlıdır. Antenlerin birinci ve ikinci segmenti siyah, ü-
çüncüden itibaren kızılımsı-kahve uçta siyah; kahverengi kısımlar be-
yazımsı-gri tüylenmiş; siyahlık derecesi tedrici artar, şöyleki: Üçüncü
segment i /4'üne,dördüncü i /3'üne beşinci yarısından azına, altıncı
yarıya kadar siyah, nihayet son segmentlerin sadece kaideleri bir halka
şeklinde beyazımsı-gri; segmentler uçta kıl demetsiz, sadece seyrek si-
yah kirpiklenmiştir.

Pronotum eni boyundan hayli geniş; ön kenar arka kenara göre
çok dar; yanlarda ortanın biraz arkasında öne doğru içeriye kaviklen-
lenmiş; ince ve sık noktalanmış, arkaya doğru -enine kırışık bir desen
gösterir; sarımtırak tüylerden oluşan bir orta ve iki yan uzunluğuna
bandlıdır (Şekil 17 a).

Scutellum sarımtırak tüylenmiştir. Elitra kaidede pronotumdan
hayli geniş, uca doğru mantazam daralmış ve burada çok d$lr yuvar-
lanmış; sık ve kuvvetli noktalanmış; muntazam dağılmış grimsi-beyaz
veya sarımtırak tüyler her bir elitron'un yan kenarı uzunluğunca daha
da sıklaşarak uzunluğuna bir band oluşturmuştur (Şekil 17 b).
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Ventral taraf ve bacaklar seyrek sarımtırak, göğüs daha sık "tüylen-
miştir.

.

Erkek genital organı (Şekil 50 a,b)

(j lfiiler: (mm)

Pronotum boyu

Pronotum eni

Genel uzurı.1uk

Genel genişlik

2,20 - 2,90 Ort.
3,70 - 4,30 Ort.

17,00 - 20,00 Ort.
5,30 - 6,00 Ort.

2,76

3,90

18,50

5,60

incelenen Materyal:

Türkestan (1 ~ Frey M:), Alai (1 ~ Frey M.), Tienschan V. 1894
Coll. Hauser (1 ô Viyana M.).

* Devamı gelecek sayıdadır.
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b

L~

b

2

a

a

b b

3

a

b

b

L 5

Şeldl 1-6

1- A.leucaspis, 2- A. euterpe. 3- A. violacea, 4- A. chalybaea, 5- A.lais, 6- A. frivaldszkyi

286



b
b

9

7 8

[J .
h

.
i! h

10

a

b

11

..' . ŞekU.~~ı2 .

7- A. persicola, 8- A. incerta, 9- A.. osmanlis, 10- A. coeruleipennis, 11- A. pilicornis,
12- A. amurensis.
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i~

'8

"

17

a

b

15

ŞekU 13-18

13- A. inorata, 14. A. sorOf, 15. A. annularis, 16. A. kirbyi, 17- A. nigıiveııtıil,
18. A. latera1İs.
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22

81..
ı .

23

lı

21

B:

:

i~

it

24

Şekil 19-24

19- A. detrita, 20- A. asphodeli,21- A. alternans, 22- A. sicula, 23- A. walteri,
24- A. dahli.
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8

ı~

b

27
25 26

b b

a

30

28
29

Şekil 25-30
25- A. per~ica, 26- A. verecund~, 27- A. boeberi, 28- A.. angelicae, 29-A. hauseri,

30- A. bucharica.
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il

b b
b

31
32 33

il a
a

b b

b

34 35 36

Şekil 31-36
3 ı

- A. daurica, 32- A. villosoviridescens, 33- A. subchalybaea, 34- A. maculicornis,
35- A. cardui, 36- A. lixoides.
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b

39

38

40

Şekil 37-40
37- A. leucaspis, 36- A. violacea, 39- A. chalybaea, 40- A. friva1dszkyi
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41
4l

Şeldl 41-44
41. A. persicola, 42- A. incerta, 43- A. osmanlis, 44- A. coeru1eipennis
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45

46

,,

48

Şekil 45-48
45- A. pilicomis, 46- A. amurensis,47- A. irrorata, 48- A.. annuhris.
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49

sı

so

Şekil 49-52
49- A. kirbyi, 50- A. nigriventris, 51- A. lateralis, 52- A. detrlta.
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