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1. GİRİŞ 
 
Hadeninae altfamilyası Noctuidae’lerin 29 altfamilyasından biridir ve diğer 

Noctuidae altfamilyalarından gözlerinin kıllı oluşu ve arka kanatlarındaki M2 damarının 

zayıf ya da bulunmaması ile ayırd edilirler. Larva dönemlerinde orman ağaçlarına ve 

kültür bitkilerine ekonomik yönden zarar veren türleri içerir. Yayılış alanları tropik ve 

subtropik bölgelerinin yanı sıra polar zondan yüksek dağların subalpin zonuna kadar 

uzanır (Forster-Wohlfhart, 1971).    

Türkiye Noctuidae-Hadeninae ile ilgili olarak bilgilerimiz çoğunlukla 

taksonomik, faunistik ve zoocoğrafik araştırmalara dayanmaktadır. Bu araştırmalar ilk 

olarak 1865 yılında Lederer ile başlamış ve 1878 yılında Staudinger ile devam etmiştir. 

Staudinger’i, Rebel (1913), Graves (1925,1926), Wagner (1929, 1930, 1931, 1931a), 

Zukowsky (1937, 1938, 1941), Lattin (1951), Güneyi-Şengün (1972), Koçak (1977), 

Kornoşor (1982), Hacker (1989, 1990), Hacker ve ark. (2002), Kornoşor-Lödl (1989), 

Ronkay ve ark. (1990), Okyar-Kornoşor (1994), Kanat-Kornoşor (2000), Akbulut ve 

ark. (2003) takip etmiştir.  

Türkiye Noctuidae faunası 14 alt familyaya bağlı 1128 tür ile temsil 

edilmektedir. Hadeninae altfamilyası ise 39 cins ve 248 türle geniş dağılım 

göstermektedir. Batı Karadeniz Bölgesi Noctuidae-Hadeninae ile ilgili olarak yapılmış 

pek fazla çalışma bulunmamakla beraber, en önemli çalışmalar Staudinger ve Hacker 

tarafından Türkiye genelinde yapılmış olan çalışmalardır. Staudinger Türkiye genelinde 

topladığı Lepidopterleri (1878-1881) yıllarında “Lepidopteren Fauna Kleinasien’s” adlı 

eserinde yayınlamıştır. Bu yayında Karadeniz Bölgesi’nden sadece Tokat ve 

Amasya’dan Hadeninae’lere ait 6 cins altında 21 tür kaydı verilmiştir. Yine diğer bir 

araştırma Hacker’in (1990) yılında yayınlamış olduğu “Die Noctuidae Vorderasiens 

(Lepidoptera)” isimli eseridir ve eserde Türkiye Noctuidae faunasına ait bilgiler 

bulunmaktadır. Hacker’in bu eserinde Karadeniz Bölgesi’nden Hadeninae 

altfamilyasına ait 17 cins altında 40 tür verilmiştir.  

Batı Karadeniz Bölgesi çeşitli fauna elemanlarına değişik zamanlarda geçiş 

görevi yapması ve özellikle buzullaşma dönemlerinde kuzeyden gelen canlılara sığınak 

görevi yapması nedeniyle zoocoğrafya açısından çok önemli bir bölgedir. Buzullaşma 

dönemlerinde Avrupa’nın büyük bir kısmı buzullar altında kalmış ve bir çok tür aşağı 

bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Kuzeyden gelen Avrupa elemanları (Boreal 
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elemanlar) Batıda Trakya yolu üzerinden Batı Karadeniz’e oradan da Kuzey 

Anadolu’nun ağaçlık alanlarına ve Batı Anadolu’ya geçmişlerdir. 

Karadeniz Bölgesi yukarıda da bahsedildiği üzere fauna elemanlarının giriş 

yerlerinden birisidir ayrıca bu bölge bir yandan yükselen diğer taraftan genişleyen 

büyük düzlüklerin olduğu birbirinden farklı bir çok biyotoplara, dağlık alanlara, steplere 

ve çok çeşitli bitki örtüsüne sahip bölgedir.   

Böylesine zengin bir vejetasyona, birbirinden farklı bir çok ekolojik alanlara ve 

fauna elemanlarının geçiş bölgesi olduğu da dikkate alınacak olunursa, Batı Karadeniz 

Bölgesi’nin Hadeninae altfamilyası bakımından tür çeşitliliğinin zengin olması 

beklenebilir. 

 

Bu bilgiler ışığında Batı Karadeniz Bölgesi’nde yapılacak olan bu ilk 

çalışmayla: 

 

1. Batı Karadeniz Bölgesi ayrıntılı şekilde taranacak ve bölgenin Hadeninae 

faunası saptanacak. 

2. Yapılacak olan bu araştırma ile gerek bilim dünyası gerekse Türkiye-

Hadeninae faunası için yeni türlerin saptanması mümkün olabilecek. 

3. Farklı zoocoğrafik bölgeleri temsil eden türlerin saptanmasıyla Karadeniz’de 

bu türlerin sınırlarının belirlenmesine olanak sağlayacaktır.   
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2. GENEL BİLGİLER 
 

 
Hadeninae’nin en belirgin özellikleri petek gözlerin facetleri arasında ince kıllar 

içermesidir. Bu özellikleri Noctuidae’nin diğer bir alt familyası olan Pantheinae ile 

aynıdır. Bu iki alt familyayı ayıran özellik ise, Hadeninae’de arka kanatlarda M2 damarı 

belirsiz buna karşın Pantheinae’de arka kanatlarda M2 damarı daima belirgindir. 

(Kornoşor, 1990). 

Bazı türleri kültür bitkilerinde önemli zararlılardır (Lacanobia w-latinum, Polia 

nebulosa, Mythimna vitellina) ve bazı türleri de göç edici türlerdir (Mythinma vitellina, 

Mythimna albipuncta vs.). Hadeninae’ler genellikle dolgun vücutlu kelebeklerdir. 

Dinlenme anlarında kanatlarını vücutlarının üst kısımlarında üst üste kapatarak üçgen 

şeklinde bir görünüm alırlar. Düşmanlarından korunma biçimleri ise günü ağaç 

gövdelerinde dinlenerek geçirme ile olur. Kanatlarını vücutlarının üzerinde üçgen gibi 

katlayarak dinlenirler ve bu sayede kendilerini ağaç kabuklarının üzerinde kamufle 

ederler. Ön kanatlarındaki renklenmeler etraflarındaki böcek grupları arasında rahatlıkla 

dolaşabilmelerine ve kamufle olmalarına izin verir.   

Vücut kısımları genel böcek vücut yapısına sahiptir ve vücut baş, toraks ve 

abdomen olmak üzere üç kısımdan oluşur.  

 BAŞ: Hadeninae’lerde baş, iyi gelişmiş bir çift bileşik göze sahiptir. Nokta 

gözler iyi gelişmiştir. Hadeninae’lerin en belirgin özelliklerinden biri bileşik gözlerin 

fasetleri arasında ince kıllar bulunuşudur. Erginlerinde antenler normal uzunluklarda ve 

değişik tiplerdedir. Labial palpler oldukça iyi gelişmişken maxillar palpler ise 

indirgenmiş durumdadır. Proboscis genellikle bulunur, bazı türlerde proboscis 

omurgalıların  derilerini ve meyvelerin kabuklarını delecek kadar kalınlaşmış yapıdadır 

(Şekil 2.1). 

TORAKS: Genellikle protoraks, mesotoraks ve metatoraks olmak üzere üç 

kısıma ayrılır. Kanatların bağlantısı “Frenulum” vasıtasıyla olmaktadır. Hadeninae’lerde 

kanat damarlanması tıpkı Noctuidae’lerde olduğu gibidir. Ön kanadın A1 damarı yoktur; 

A3 kısa ve belirgin damar olarak çoğunlukla mevcuttur ve genellikle A2 ile kök 

kısmında birleşir. M2 damarının çıkış noktası M1’den daha çok M3’e daha yakındır. R4 

ve R5 damarları R3’ten çıkarlar. (Genellikle R3 damarı R2’ye çapraz bir damar ile 
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bağlıdır ve ek bir hücre meydanda gelmiş olur. R1 hücrenin üst kenarından çıkar (Torul 

Mol, 1976)). 

 Arka kanatlarda Sc+ R1 damarı hemen daima kanat kökünden ve serbest olarak 

çıkar;  fakat kısa bir mesafede RS ile birleşir. Bundan sonra uzun ve serbest bir damar 

teşkil eder. A2 ve A3 damarları gelişmiştir. M3 ve C1 damarları hücrenin alt köşesinden  

çıkmış olup, bazen saplıdırlar M2 ya M3’ün yakınından veya çapraz damarın ortasından 

çıkar. Hadeninleri diğer alt familyalardan ayıran bir başka özellik ise arka kanatlarda M2 

damarının belirsiz olmasıdır. Ön kanatların desenleri ve rengi bu alt familyanın 

cinslerini tanımlamada önemli rol oynar. Mythimna  cinsi hariç diğer cinsler  Noctuidae 

kanat desenine sahiptir (Ön kanatlarının ortasında bulunan reniform, orbicular ve 

claviform stigmaları yanlardan çeviren iki enine bant vardır. Bu stigmalar çember, 

böbrek ve kama şeklinde olabilir (Demirsoy, 1997)). Enine çizgi ve lekelerin renkleri 

türlere göre değişiklik gösterir. Kanat kaidesinden kanat kenarına doğru sırasıyla basal, 

internal, medial, subterminal ve adterminal bantlar yer alır. Mythimna cinsi türleri 

değişik noktalanmalara sahiptir, belirli enine çizgiler kaybolmuştur, genellikle cubitus 

boyunca uzanan siyah ince bir band veya çizgi bazaldan mediana kadar uzanır ve 

sonunda siyah veya beyaz, bazen her ikisini içeren bir discal leke bulunur. Pek çok türde 

dişilerde arka kanatlar erkeklere göre daha koyu renklidir (Şekil 2.1).  

Toraks’ta üç çift bacak bulunur. Her bir segmentten bir çift bacak çıkar ön 

bacakların tibialarında mahmuz bulunmaz, orta bacaklarda bir çift, arka bacaklarda ise 2 

çift mahmuz bulunur. Ön bacaklarının tibialarında antenlerinin temizlemek üzere 

gelişmiş “Epifiz” adı verilen lamel şeklinde spur (mahmuz) taşırlar. Tüm bacakların 

femur ve tibialarında spinler bulunur. Timpanal organ çok iyi gelişmiş olup, 

metatoraksın arka kenarında bulunur (Şekil 2.1). 

ABDOMEN: Abdomen genellikle dolgun ve şişkin tiptedir. İç organları ve 

erkek dişi dış genital organların bulunduğu kısımdır. Erkeklerle dişiler arasında  

abdomen yapıları bakımından farklılıklar bulunur. Mythimna’nın bazı türlerin 

erkeklerinde abdomenin ventro-bazalinde siyah renkte kıl kümeleri vardır (Şekil 2.1).   
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Şekil 2.1. Genel vücut şekli (Polia nebulosa) (orijinal şekil) 
 
A1+2, A3: anal, Ab: abdomen, An: anten, At: adterminal bant, Ati: anterior tibia, B: 
basal bant, Bg: bileşik gözler, Cs: claviform stigma, Cu(1-2): cubitus, Ep: epifiz, F: 
frenulum, G: galea, I: internal bant, Lp: labial palpler, M: medial bant, M(1-3): 
medius, Ms: median spur, Mst: mesotorax, Mt: metatorax, Mti: medial tibia, Ng: nokta 
gözler, Os: orbicular stigma, Pt: protorax, Pti: post tibia, R(1-5): radius, Rns: reniform 
stigma, Rs: radius sektör, Sc: subcosta, St: subterminal bant, Tg: tegula, Ts: terminal 
spur, Ty: tympanel organ 
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Erkek Dış Genital Organlar 
 

Aedeagus: Penisin dışını kaplayan kısımdır. Aedeageusun açıklığı çengelli 

(hooked), törpü benzeri (scobinated), diş benzeri (dentated) veya kenarları büyük 

dişlerle kaplı (crested) olabilir (Şekil 2.3). 

Anal açı: Genellikle cucullus ile harpenin birleşme yerini oluşturur,  cucullusun 

dış kenarı olarak adlandırılır (Şekil 2.2). 

Anal spin:  Anal açıda bulunan büyük spindir. 

Anüs: Tegumenin iç yüzeyinde, uncusun tabanında, ince transparan borunun 

ucunda bulunan açıklıktır (Şekil 2.2). 

Clasper ve Ampulla: Harpenin merkezi kısmı her bir türde farklılıklar gösteren 

ve türlerin ayrımında büyük fayda sağlayan bir seri komplike organla donatılmıştır. 

Uygun amaç için clasper ve ampulla olarak ikiye ayrılabilirler. Dış kısma doğru ortaya 

çıkan ve genellikle serbest kol olan clasper, sıklıkla tanımlanmasını sağlayan özellikle 

kıvrılmış tabandan oluşur. Merkezi bölgenin iç kısmı ampulladır ve deriden direkt 

ortaya çıkan bir yapıdır. Sıklıkla küçük papilla, bazen sadece siğil veya cucullusun 

ilerisine uzanan ok ya da sadece derinin üzerinde kapak şeklinde olabilir (Şekil 2.2). 

Clavus: Sacculusun taban kısmı olan costada yer alan clavus yuvarlak 

(rounded), zayıf yapıda (peaked) veya fırça şeklindeki (brush) küçük bir organdır (Şekil 

2.2). 

Cornuti: Vesicanın üzerinde  bulunan bir veya daha fazla sayıda olabilen 

spinlerle donatılmış yapıdır. Vesicanın bu yapısı soğansı cornutus, kısa soğansı 

cornutus, spikül, bir grup diş, diş tarağı ile temsil edilebilir (Şekil 2.3). 

Corona: Genellikle ince ya da kalın spinlerle donatılmış olan corona 

cucullusların üzerinde yer almaktadır. (Şekil 2.2).  

Cucullus: Bazen parçalı olan ve harpenin üst kısmını oluşturan bölümdür.  

Merkezi kısımdan çukur veya olukla ayrılır. Cucullus zayıf yapılı (peaked), çatallı 

(bifurcate), üçgen benzeri (trigonate), tokmak şeklinde (battledore) olabilir (Şekil 2.2). 

Digitus: Cucullusun iç kısmında  deriden oluşan küçük papilla benzeri yapıdır  

(Şekil 2.2).  

Diverticulum: Aedeagusun içinde bir çeşit kese veya kılıf benzeri tüp şeklinde 

uzamış bir yapı olup uç kısımlarında cornitus bulunur (Şekil 2.3). 
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Editum: Ampullanın altında kostal kenarda bulunan, çoğunlukla ince dikenli 

çıkıntı şeklinde olan bir yapıdır  (Şekil 2.2). 

Harpe: Tegumenin eklem yerinin altında, iki yanda menteşeli iki büyük kanat 

benzeri yapıdır. Bazen bölümlerini belirlemek güç olmasına rağmen rahatlıkla üst, 

merkezi ve alt bölümler olmak üzere 3 parçaya ayrılır (Şekil 2.2). 

Juxta: Anal açıklığın altında ve harpeler gibi aynı ekleme bağlı penisin dışarı 

çıktığı kılıftır. Şeffaf tüp şeklinde ya da ön tarafta kalkan şekilli plaklarla kaplı olabilir 

(Şekil 2.2).  

Magrin ve marginal spinler: Margin harpenin üst kenarıdır ve uzun marginal 

spinlerle kaplıdır (Şekil 2.2). 

Peniculus: Tegumenin yanında eklem bölgesinde loplu yapı gösteren, penis için 

fırça gibi kullanılan, yoğun kıllarla kaplı yapıdır (Şekil 2.2). 

Penis: Tek başına basalde soğan şeklinde, uzunluk ve genişlik olarak 

varyasyonlar gösteren bir yapıdır (Şekil 2.2). 

Pollex: Harpenin üst ve merkezi kısımların sınırları belirgin olmadığı zaman 

sütun veya parmak şeklinde görülen yapılar (Şekil 2.2). 

Sacculus: Harpenin alt parçası olarak adlandırılır. Harpenin basalini kuşatır ve 

kostal kenar boyunca serbesttir. Harpenin dış kenarına bağlıdır fakat bazen harpenin 

ucuna kadar serbest kol olarak uzanır (Şekil 2.2). 

Scaphium: Anüsün üst kısmına bağlı olan ve yalnızca Noctuidae’lerde bulunan 

membranımsı tüp biçiminde olan bir yapıdır. Scaphium ve subscaphium anüs geçitleri 

olarakta adlandırılır (Şekil 2.2).   

Subscaphium: Anüsün alt kısmına bağlı olarak bulunan ve tegumenin iç yüzü 

ile anüs açıklığının bulunduğu ince membranımsı boruyu bağlayan yapıdır (Şekil 2.2). 

Uncus: Bütün Noctuidae’lerde bulunan uncus sertleşmiş kitindir ve bu grupta 

tegumenin üst orta kısmını oluşturur. Şekil olarak çok çeşitli varyasyonlar gösteren 

uncus, tek bir kanca, ikili çata lveya üçlü çatal şeklinde olabilir. Tabana kadar 

bölündüğünde yan kısımları bazen tegumenin uç kısımlarına kadar ulaşan geniş 

mesafeler dolaşırlar. Bununla birlikte yan kısımların büyük çoğunluğu birbirinden 

ayrıldığında uncusu oluşturacak gibi dururlar. Uncusun merkez kancası basit, orak  

(sickleform), kuğu boynu (cygnated), dil (tongue shaped), baklava (diamond form), 

spatula  (spatulate), çene (mandibulate) gibi şekillerde olabilir. Ayrıca geriye kıvrılarak 
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rehber gibi kullanıldığı, bazen dişinin ovipositör loblarının arasına uyduğu da 

belirtilmiştir (Şekil 2.2). 

Vesica: Adeagusun içinde yer alan tersine dönebilen balon şeklinde 

membranımsı yapıdır. Bu yapı aedeageusun açıklığının herhangi bir kenarına bağlıdır. 

Vesica çok hassas yapıya sahiptir ve sadece çıkarıldıktan sonra incelenebilir  (Şekil 2.3). 

Vinculum: Ucu bazen çok uzayan, genellikle ventralde sivrileşen tegumen 

çemberinin basal kısmıdır. Şekil olarak pek çok varvasyon gösterir (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2. Hadeninae’de erkek dış genital yapılar (Pierce, 1967) 

A: ampulla, Aa: anal açı, An: anüs, As: anal spin, C: clavus, Cl: clasper, Cr: corona, 
Cu: cucullus, Dg: digitus; Ed: editum, Hp: Harpe, Jx: juxta, M: marjin, Ms: marjinal 
spin, P: pollex, Pn: penicilus, Ps: penis, Sbp: subscaphium, Scc: sacculus, Sp: 
scaphium, Un: uncus, Vn: vinculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.3. Hadeninae aedeagus’un yapısı (Lacanobia oleracea) (orijinal şekil) Ad: 
aedeagus, Co: cornitus, Dv: diverticulum, Vs: vesica 
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Dişi Genital Organları  

 

Appendix bursa: Bursa copulatrix ile corpus bursa arasında yer alan ve 

bağlantıyı sağlayan bazen uzun, kısa veya ayrılmış yapıda olan yer yer kitinize olmuş ve 

katlanmalar gösteren membranımsı yapıdır (Şekil 2.4).  

Bursa copulatrix: Sekizinci abdominal sternumun arkasında bir kılıf veya bir 

kese içinde bulunur. Üzerinde gonopor ve spermethecal denen açıklıkları bulunduran bir 

yapıdır. Genellikle kese benzeri veya tübül şeklinde hassas bir yapısı olmakla bereber, 

kitinize olmuş ve bazı bölümlerinde katlanmalar olan bir yapı olarakta görülebilir. 

Yüzeyinde sert kitinimsi parçalar bazen değişik şekiller oluştur ve bu şekiller signum 

adını alır (Şekil 2.4). 

Corpus bursa: Bursa copulatrixten appendix bursa ile ayrılımış ikinci bir kese 

şeklinde yapı olabileceği gibi dar ve oldukça katlanmalar yapan kitinize olmuş bir yapı 

şeklinde de olabilir (Şekil 2.4). 

Duktus bursa: Ostiumdan bursa copulatrixe doğru uzanan, genellikle  

kitinleşmiş tüp şeklinde bir yapıdır (Şekil 2.4). 

Ostium bursa: Bursa copulatrixin bir delik veya kapak şeklinde olan açıklığıdır 

(Şekil 2.4).  

Ostium: Ductus bursanın dış açıklığı olarak isimlendirilir. Segmente direkt 

olarak bağlandığı gibi dorsalde sert kitinimsi bant ile de bağlıdır (Şekil 2.4).  

Ovipositör: Genellikle vücut içine çekilebilen, yan loplar taşıyan, farklı 

uzunluklarda olabilen segmentli tüptür (Şekil 2.4).  

Signum: Genelikle tür teşhisinde kullanılan önemli karakterlerdir. Bursa 

copulatrixte yer alan süs benzeri yapılardır ve değişik uzunluklarda olabildiği gibi 

scobinat yapıda da olabilir (Şekil 2.4). 
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Şekil 2.4. Hadeninae’de dişi genital organ yapıları (Lacanobia oleracea) (orijinal şekil) 
 
Apb: appendix bursa, Bc: bursa copulatrix, Cb: corpus bursa, Db: ductus bursa,  
Ob: ostium bursa, Os: ostium, Ov: ovipozitör, S: signum 
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3. MATERYAL VE METOD 
  

Araştırma materyali 2001, 2003-2004 yıllarında Hadeninae türlerinin aktif 

oldukları aylar dikkate alınarak Batı Karadeniz Bölgesi’ni karakterize eden 

habitatlardan toplanmıştır.  

Batı Karadeniz Bölgesi birbirinden farklı özellikler gösteren 8 alt bölgeden 

oluşmaktadır. Bu bölgeler; Zonguldak Yöresi, Bolu Dağları Yöresi, Bolu-Mengen 

Safranbolu Yöresi, Bartın-İnebolu Yöresi, Safranbolu-taşköprü oluğu Yöresi, Sinop 

Yöresi, Ilgaz dağları Yöresi, köroğlu Dağları Yöresidir. Bu 8 alt bölge bir çok ağaç 

türleri ile temsil edilmektedir. Kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç 

başta olmak üzere yapraklı; Karaçam, sarıçam, kızılçam ve sahilçamı ise ibreli ağaçları 

temsil etmektedir. Çalı katını ise kızılcık, çınar yapraklı akçaağaç, bektaşi üzümü, 

şimşir, karayemiş, çoban püskülü, kartopu oluşturmaktadır. 

Örneklerin elde edilmesinde 160 W’lık halojenli ampul içeren Robinson tipi ışık 

tuzağı kullanılmıştır. Arazi dönüşü materyal özel germe tahtalarında gerilerek 70-80 
oC’lik etüvde 24-48 saat kurumaya bırakılmış ve etiketlenerek müze materyali haline 

getirilmiştir. 

Lepidopterlerde dış genital organlar sabit karakterler göstermeleri nedeniyle 

taksonomik değerlendirmelerde genital organ yapıları esas alınmıştır. Bu amaçla erkek 

ve dişi dış genital organ preparatları hazırlanmıştır.  

Genital organ preparasyonları esnasında dış genital organları içeren abdomen 

toraxla bağlandığı yerden ince uçlu bir pens yardımıyla koparılmıştır. Koparılan  

abdomen 1cm çapında ve 10cm uzunluğunda cam tüp içine konmuş ve üzerine tüpün 

yarısı kadar % 10’luk KOH ilave edilmiştir. Cam tüp maşa yardımı ile tutularak ispirto 

ocağında kontrol altında, abdomenin büyüklüğü ile orantılı olarak 5-10 dakika 

kaynatılmıştır. Bu kaynatma işlemi sona erdikten sonra abdomen 5cm çapında petriye 

alınmış ve üzerine saf su konulmuştur. Saf su içerisine konulan genital organların 

temizlenmesi işlemi ince uçlu pensler ve 0 numara sulu boya fırçası ile yapılmıştır. 

Pensler yardımı ile dış genital organları abdomene bağlayan zarlar ve dokular 

koparılmış, yağlar temizlenmiş, sulu boya fırçası ile de genital organların daha detaylı 

olarak seçilebilmesi için kıl ve benzeri yapılar temizlenmiştir. Aynı zamanda genital 

yapılar özellikle de dişi genital organlar ve küçük türlere ait erkek genital organlar daha 

iyi görülmesi için boyanmıştır. Boya olarak metilen mavisi ve orang G’nin % 1’lik 
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sudaki çözeltisi kullanılmıştır. Genital organlar saf su içinden çıkarıldıktan sonra boya 

içeren çukur lam üzerine alınmış ve 5 dakika boyada tutularak boyanmaları 

sağlanmıştır. Daha sonra % 30, %70, % 100’lük alkol serilerinden geçirilerek su ve 

fazla boyadan kurtarılmış, şeffaflaşmaları ve sertleşmeleri için karanfil yağına 

alınmıştır. Daha sonra genital kısımlar lam üzerine damlatılan entellen içine konulmuş 

ve şekil verilerek lamel ile kapatılmıştır. Büyük türlerin genital organları boya 

gerektirmemektedir. Bu organlar direkt olarak saf sudan alındıktan sonra % 50, %70 ve 

%100’lük alkol serilerinden geçirilerek preparasyonları yapılmıştır. Preparasyon işlemi 

tamamlandıktan sonra kelebeğe verilen numara ve cinsiyeti lam üzerine de yazılarak 

preparatların karışması önlenmiştir. Preparasyon tekniğinde  Okyar-Aktaç (1999)’dan 

yararlanılmıştır. 

Türlerin teşhisinde genital organ deskripsiyonlarını içeren kaynaklar [Pierce  

(1967,1978), Forster-Wohlfahrath (1971), Hacker ve ark. (2002)], kanatların 

damarlanması, renklenmesi ve desenlenmesi gibi taksonomik özelliklerini içeren 

kaynaklar ve ülkemizde aynı zamanda komşu ülkelerde yapılan faunistik çalışmalara ait 

kaynaklar [Lederer (1865), Staudinger (1878, 1881), Graves (1925, 1926), Wagner 

(1929, 1930, 1931), Zukowsky (1938), Lattin (1951), Forster-Wohlfahrath (1971), 

Trentini (1986), Kornoşor-Lödl (1989), Ronkay ve ark. (1990), Baraniak ve ark (1994), 

Kanat-Kornoşor (2000), Hacker ve ark. (2002)]’dan yararlanılmıştır.  

Araştırmada, Hadeninae türlerinin bölgedeki dağılımları esas alındığından 

tanımlar tür düzeyinde tutulmuş ve türler ile ilgili olarak sırasıyla aşağıdaki bilgiler 

verilmiştir. 

 
1. Cins düzeyindeki taksonun bugün için geçerli olan adı, cinsi ilk defa 

kaydeden araştırıcı, kayıt tarihi, cinsin orjinal deskripsiyonunun yayınlandığı makalenin 

adı verilmiştir. (Cins düzeyindeki taksonların bugün için geçerli olan adları Poole 

(1989), Hacker (1989, 1990), Hacker ve ark. (2002)).   

2. Tür düzeyindeki taksonun bugün için geçerli adı, türü ilk defa kaydeden 

araştırıcının adı, kayıt tarihi, türün orijinal deskripsiyonunun yayınlandığı makalenin 

adı, (Tür düzeyindeki taksonların günümüzde geçerli olan adları  Poole (1989), Hacker 

(1989, 1990), Hacker ve ark. (2002)). 

3. Materyal: Türün toplandığı lokaliteler, lokalitelerin yükseklikleri, araştırma 

tarihleri, toplanan örneklerin sayısı ve cinsiyetleri verilmiştir. 
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4. Türün bulunduğu toplam lokalite sayısı. 

5. Coğrafik dağılımı: Türün bilinen genel coğrafik dağılımı (Hacker (1989, 

1990), Hacker ve ark. (2002)). 

6. Türkiye’deki bilinen dağılımı: Türün bugüne kadar Türkiye’den bilinen ve 

kayıtlara geçen yer, kaydeden araştırıcı ve Türkiye’den bilinen sinonimleri.  

7. Habitat: Örneklerin toplandığı yerlerdeki yaşam alanlarının bitki örtüsü.   

8. Uçuş zamanı: Türün ergin safhada geçirdiği aktif dönem (Forster-Wohlfahrath 

(1971), Hacker ve ark. (2002)). 

9. Kanat açıklığı: Ön kanadın anteriör kenarının bazalinden apikal köşesine 

kadar olan mesafe (Ölçümler kanat açıklıklarının alt üst sınırlarını göstermektedir).  

10. Türün tanımı: Batı Karadeniz Bölgesi’nde toplanan tüm türlerin  morfolojik 

özellikleri ve dış genital organ yapıları tanımlanmıştır (Hacker (1989, 1990), Hacker ve 

ark. (2002)). 

11. Biyolojisi: Batı Karadeniz Bölgesi’nden toplanan tüm türlerin biyolojileri  

(Hacker (1989, 1990), Hacker ve ark. (2002)), larvalarının beslendikleri bitkilerin türkçe 

isimleri (Seçmen ve ark. (1989), Acartürk (2001)) ve saptanan türlerle ilgili 

gözlemlerimize dayanan bulgular verilmiştir. 

 12. Hadeninae cins tanı anahtarı ve toplanan materyalde birden fazla tür içeren 

cinslerin tür tayin anahtarları verilmiştir. 

  

Araştırılan lokaliteler, yükseklikler, habitatlar ve araştırma tarihleri (Tablo 3.1) 

ve lokaliteler harita üzerinde (Şekil 3.1) gösterilmiştir. Her türden teşhis edilen  

bireylerinin fotoğrafları (Şekil 4.19), Polia nebulosa’da aynı türün bireyleri arasındaki 

renk dimorfizmini gösteren fotoğraf (Şekil 4.20), dış genital organ çizimleri (bulgular 

bölümünde), temsil ettikleri zoocoğrafik elemanlar (Tablo 4.1) ve türlerin habitatlara 

göre dağılımları (Tablo 4.2)’de verilmiştir.   
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Tablo3.1. Batı Karadeniz Bölgesi’nde araştırılan lokaliteler, yükseklikleri ve habitatlar. 

▀: Hadenin türlerinin saptanabildiği lokaliteler.   

Lokalite 
No 

Lokalite Yükseklik(m) Habitat Tarih 

1 Adapazar-Hendek-
Hüseyinşeyh 45m Meşe, çam karışık orman. 

Fındık bahçeleri içi otlak alan   27.06.2001 

2■ Bolu-İzzet Baysal Üni. 
kampüsü. 725m  Çam, köknar ormanı 27.06.2001 

3■ Bolu-Mengen-Kıyaslar 700m Çam söğüt arası açık otlak 
alan 28.06.2001 

4 Bolu-Mengen-
Siyamoğlu köyü 680m 

Meşe, çam, söğüt altı arası 
açık otlak alan, Umbellifera, 
papatya, ve diğer çiçeksi otsu 
bitkiler 

28.06.2001 

5■ Zonguldak-Devrek 60m 
Çam ormanı, çınar ağaçları 
yoğun ısırgan, çiçekli otsu 
bitki, eğrelti, Euphorbia 

28.06.2001 

6 Bolu-Mengen-
Çukurören Köyü 700m 

Çam ormanı altı otlak alan, 
böğertlen, yer, yer çiçekli 
bitkiler 

28.06.2001 

7  Zonguldak-Devrek-
Davulga 55m 

Hypericum, ısırgan, lavanta 
çiçeği, yabani çilek, 
Rododentron, yabani yonca, 
Umbellifera 

29.06.2001 

8 Zonguldak-Devrek-
Orman işletmesi 700m 

Çam ormanı, seyrek çınar 
ağaçları, çiçekli otsu bitki, 
eğrelti, Euphorbia 

28.06.2001 

9 Zonguldak-Çaycuma 90m 

Seyrek çınar ağaçları, 
kavaklık altı otlak, mısır 
tarlaları arası otlak, yabani 
baklagiller, Hipericum sp  

30.06.2001 

10  Bartın-Çamköy  19m 
Çınar ağaçları, şeftali, dut, 
kiraz. Böğürtlen, Umbellifera, 
armut, fındık, kabak  

30.06.2001 

11 
Karabük-Safranbolu- 
İnceçay Köyü-
Sarıçiçek dağı 

350m 
Çam ormanı, meşe, karaağaç 
ormanı, çok zengin çiçekli 
otlak 

30.06.2001 

12■ 
Kastamonu- Köy 
hizmetleri 
misafirhanesi 

798m Çam ağaçları altı otlak 30.06.2001 

13 Çankırı-Ilgaz 960m Köknar ormanı 05.09.2001 
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Kastamonu-Çatören-
Ilgaz Dağı     1950-2000m 

Köknar ormanı, çok yoğun 
böğürtlen, soğanlı bitkiler,   
Isırgan   
 

07.09.2001 

15 Kastamonu- Daday- 
Ballı dağ 1750m 

Köknar, çam ormanı, 
Euphorbia, eğrelti otları, 
köknar altı otlak alan 

01.07.2001 

16 Düzce-Kabalar köyü- 
Şifalısu mevkii 

 160m Yabani Leguminocea, 
böğürtlen, fındık 03.09.2001 

17 Zonguldak-Ereğli 10m Böğürtlen, fındık, eğrelti, 
Labitacea v.b. yeşil otlak 03.09.2001 
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Lokalite 
No 

Lokalite Yükseklik(m) Habitat Tarih 

18 Kastamonu-Azdavay-
Kirazdağı şefliği 950m Karışık çam, köknar, orman 

seyrek otlak 05.09.2001 

19 Kastamonu-Azdavay-
Valla kanyonu 1100m 

Söğüt, yarı kurumuş otlak, 
kızılcık, böğürtlen, yabani 
erik 

05.09.2001 

20 Sinop-Ayancık-Akgöl 15m Köknar ormanı altı eğrelti, 
böğürtlen 06.09.2001 

21 Sinop-Yeniçam 25m Kavak, böğürtlen, çiçekli otsu 
bitkiler 06.09.2001 

22 Sinop-Boyabat- 
Yabanlı 375m Pancar, otsu bitkiler 07.09.2001 

23 Sinop-Ayancık-
Bakırlızaviye 10m 

Karışık orman, Cenosio sp 
çok yoğun, yarısı kurumuş 
otlak 

06.09.2001 

24 Sinop-Demirci 21m Çiçekli otsu bitkiler. 07.09.2001 

25 Sinop-Boyalı-
Drenazgeçidi- 1350m 

Köknar ormanı içi böğürtlen, 
kuşburnu, yoğun eğrelti. Açık 
alanlarda çok seyrek kurumuş 
otlak   Rhododendron 

07.09.2001 

26 Adapazarı-Dokurcun-
Sepetçiler 400m 

Mudurnu çayı kenarı 
böğürtlen, karaçalı fındık, 
kavak çınar otsu bitkiler 

27.06.2003 

27 Bolu-Dokurcun-
Akyokuş 1750m 

Meşe ormanı, dere kenarı 
otsu bitkiler 
 

27.06.2003 

28 Bolu-Göynük-
Kozcağız 720m 

Çam ağaçları, kavak, söğüt, 
dere kenarı ballıbaba, çiçekli 
otsu bitkiler, ısırgan yapışıcı 
bitkiler         

27.06.2003 

29■ Bolu-Gölcük-Aldağ 1100m Köknar ormanı, çam ormanı 28.06.2003 

30 Bolu-Seben-Yörükdağı 1300m Çam, kayın, meşe, çiçekli 
bitkiler 28.06.2003 

31 Bolu-Seben-Kardağ 
tepesi 1687m 

Çam ormanı, köknar ormanı, 
gürgen, orman tabanı orman 
gülü, çiçekli bitkiler, ısırgan 

28.06.2003 

32■ Bolu-Gölcük-Aladağ 
IT. 1100m Köknar, çam ormanı 28.06.2003 

33 Bolu- Yeniçağ  700m Meşe, yaban gülü, otsu 
bitkiler, ısırgan 28.06.2003 

34 Karabük-Çayköy 295m Otsu bitkiler, buğday tarlası, 
böğürtlen 29.06.2003 

35 
 Kastamonu-Araç-İğdir 650m Meşe koruluğu, buğday 

tarlası  29.06.2003 

36 Kastamonu-Araç-
Çukurpelit 650m Meşe, pelit, söğüt, kavak 29.06.2003 

37■ Kastamonu-
KüreMasruf geçidi 1250m Köknar, çam ormanı 30.06.2003 

 

38 Kastamonu-Küre-
Alacık 1300m Köknar, meşe, çam ormanı 

otsu bitkiler 30.06.2003 

39 Kastamonu-Küre-
Ersizlerdere 1280m Çam, meşe, köknar ormanı 30.06.2003 

40■ Bartın-Sipahiler-
Kayadibi 1250m Köknar, çam ormanı 12.07.2004 
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Lokalite 
No 

Lokalite Yükseklik(m) Habitat Tarih 

41■ Kastamonu-Şenpazar-
Isırgan dağı 950m Köknar, çam ormanı, otsu 

bitkiler 13.07.2004 

42■ 
Sinop-Erfelek-
Kadıayırak-Göldağı 
tepesi 

1200m 
Köknar, çam ormanı, otsu 
bitkiler 
 

14.07.2004 

43■ Çorum-Kargı-
Saraycıkdağı 1600m Köknar, meşe, çam, sarıçam 

ormanı 15.07.2004 

44■ Kastamonu-Tosya-
Tosya dağı 1480m Köknar, meşe ormanı 

 16.07.2004 

45■ Çankırı-Çerkez-
Yoncalı 1900m Çorak otlak alan 17.07.2004 

46■ Karabük-Safranbolu-
Akören 840m  Seyrek meşe ve çam 

ağaçları, otsu bitkiler 18.07.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

  

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ş
ek

il 
3.

1:
 B

at
ı K

ar
ad

en
iz

 B
öl

ge
si

nd
e 

ar
aş

tır
ıla

n 
lo

ka
lit

el
er

 (N
um

ar
al

ar
 T

ab
lo

 3
.1

’d
ek

i l
ok

al
ite

le
ri 

gö
st

er
m

ek
te

di
r)

. 



19 

4. BULGULAR 
 

4.1 Noctuidae Altfamilya Tanı Anahtarı 

 

1- Arka kanatlarda M2 yok veya zayıf gelişmiş (Şekil 4.1,A)……………………..... 

…………………………………………………………….…..Noctuidae-Trifinae-2 

Ön kanatlarda M2 daima güçlü (Şekil 4.1, B).......…….…Noctuidae-Quadrifinae-7 

2- Gözler ince kıllı (Şekil 2.1)...…………………………….…………...Hadeninae 

Gözler kılsız……………………………………………………………………...3 

3- Tarsuslar spinli, tibia spinli……………………………...Noctuinae-Heliothinae 

Tarsuslar spinli, tibia spinsiz …………...…………………….…………………4 

4- Abdomenin dorsali çıkıntılı (Şekil 4.2)……..…………………………………...5 

Abdomenin dorsali çıkıntısız (Şekil 2.1)..……………………………………….6 

5- Göz kenarı uzun kirpikli……………………………………………….Cuculinae 

Göz kenarı kirpiksiz………………………………………………Amphipyrinae 

6- Ön kanatlar ok şeklinde……………………………………………….Cucullinae 

Ön kanatlar ok şeklinde değil...……………………………...Noctuidae-Trifinae 

7- Gözler kıllı……………………………………………………………Pantheinae 

Gözler kılsız...……………………………………………………………………8 

8- Ön kanatlar parlak yeşil, arka kanatlar ipeksi beyaz……………..Chleophorinae 

Ön kanatlar yeşil değil…………………………………………………………...9 

9- Büyük türler (40-100mm), arka kanatlar kırmızı (sarı, mavi), kanat bağlantısı 

koyu...……………………………………………….……………….Catocalinae 

Orta büyüklükte yada küçük türler (15-50mm), arka kanatlar alaca değil……..10 

10- Ön kanatlar gümüş renginde Y şeklinde ya da metalik lekeli...…….......Plusiinae 

Ön kanatlar metalik yeşil değil…………………………………………………11 

11- Toraks belirgin olarak tepeli, ön kanatlar pullu. Küçük ince kıvrımlı 

……………………………………………………………………Sarrothripinae 

Toraks tepeli değil……………………………………………………………...12 

12- Palpler uzun ya da yukarı doğru bükülür, başa göre daha uzundur…..Hypeninae 

Palpler başa göre uzun değil…………………………….Noctuidae-Quadrifinae 
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Şekil 4.1 Noctuidae’de kanatlar. A: M2 damarı arka kanatlarda yok Cu 3-dallı, B: Arka 
kanatlarda M2 damarı var ve Cu-4 dallı  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 Noctuidaede tümsek şeklinde abdomen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

4.1.1 Altfamilya:  HADENINAE Guenee, 1837 

  

HADENINAE Guenee, 1837 Cins Tanı Anahtarı 

 
1- Vücut yapıları (26mm-35mm) orta büyüklükte olan türler….……………………….2 

- Vücut yapıları (35mm ve üzeri) büyük ve geniş olan türler…………………………..4 

2- Ön kanatlardaki renklenmeler çeşitli ve farklı tonlarda, arka kanatlarda bazalde 

damarlar kısmen soluk, diskodial hücre koyu renkli…………………………………...3 

- Ön kanatlarda tek düze renklenme görülür (yeşilimsi-kırmızı, kahverengi), arka 

kanatlarda bazal alan beyaz renkte ve diskodial hücre hilal biçiminde 

………………………………………………………………………Sideridis reticulata 

3- Ön kanatlarda ana renklenme gri, koyusarı veya zeytin yeşili tonlarında, erkek ve 

dişi bireyler birbirlerine görünüş olarak oldukça benzer torax ve abdomende tümsek 

şeklinde çıkıntılar bulunmaz…………………………………………….…Hada plebeja 

- Ön kanatlarda ana renklenme koyu veya kül grisi tonlarında, dişi bireylerde 

ovipozitör belirgin bir biçimde görülür ve sivrilmiştir, torax ve abdomende tümsek 

şeklinde çıkıntılar bulunur ………………………………………………………Hadena 

4- Ön kanatlarda yer alan stigmalar gözle görülür biçimde ayırt edilir………………...5 

- Ön kanatlarda yer alan stigmalar indirgenmiş yada kaybolmuştur…………………....8 

5- Torax’ta 2. bacak çiftinde tarsuslarda 3 sıra spin bulunur…………….Polia nebulosa 

- Torax’ta 2. bacak çiftinde tarsuslarda 3 sıra spin bulunmaz…………………………..6 

6- Ön kanatlarda subterminal kenarda desenlenme V harfi şeklinde uzun, oldukça 

belirgin ve siyah renkte…………………………………………………Hadula mendax 

- Ön kanatlarda subterminal kenarda desenlenme W harfi şeklinde……………………7 

7- Ön kanatlarda subterminal kenar beyazımsı renkte ve W harfi şeklindeki desenlenme 

oldukça belirgin………………………………………………………………Lacanobia 

- Ön kanatlarda subterminal kenar açık grimsi renkte ve W harfi şeklindeki desenlenme 

pek belirgin değil………………………………………………..Melanchra persicariae   

8- Kanatlardaki desenler indirgenmiş ve belirsiz, çizgilenmeler kaybolmuş, damarlar 

üzerindeki stigmalar indirgenmiş, başın çevresinde yaka şeklinde  2-3 sıra çizgilenme 

görülür…………………………………………………………………Leucania comma 
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- Kanatlardaki desenler oldukça değişik, damarlar ve damarlar arası alanlar kanat 

renginden daha koyu ya da açık tonda, stigmalar bazen görülür yada indirgenmiş, başın 

çevresinde yaka şeklinde  2-3 sıra çizgilenme görülmez……………………..Mythimna 

 
   

4.1.1.1 Genus: Hadula  Staudinger, 1889 
Hadula Staudinger, 1889, Stettin. Ent. Z. 50: 43.  

  
4.1.1.1.1 Hadula mendax (Satudinger, 1879) 

Hadena mendax Staudinger, 1879, Horae Ent. Soc. Ross. 14:383.  

 
Materyal: Kastamonu (Küre-Masruf geçidi: 30.06.2003, H: 1250m, 2♂♂, 2♀♀). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 1 

Coğrafik dağılımı: Ponto-Mediterranean, Asyaminor, (Hacker ve ark. 2002). 

Türkiye’deki dağılımı: Bursa (Staudinger, 1878); İç Anadolu (Wagner, 1929); 

Kuzeydoğu Anadolu (Zukowsky, 1937); Nevşehir-Ürgüp, Niğde (Tuatay ve ark. (1961-

1967); Adana (Kornoşor-Lödl, 1989); Karadeniz (Hacker, 1990); Anadolu, Türkiye’nin 

güney kısımları (Hacker ve ark. 2002). 

 Habitat: Köknar, çam ormanı. 

 Uçuş zamanı: Nisan-Temmuz.   

 Kanat açıklığı: ♀: 26.7mm-29mm, ♂: 28mm-29.3mm. 

 
Türün tanımı: Vücut yapılarının büyük, ana vücut renklerinin koyu kahverengi, 

orbicular ve reniform stigmanın daima beyaz ve kanatlarının geniş oluşu H.mendax’ı  

farklı kılan özellikleridir. Postmedial kenar ve medial alan belirgin biçimde beyazımsı, 

her iki kenarda girintili çıkıntılıdır. Subterminal kenar çentiklidir ve “V” harfi 

şeklindeki desenlenme uzun, oldukça belirgin ve siyah renktedir. Arka kanatlar koyu 

kahverengidir. Kanatların alt kısmında kahverengimsi renklenme görülür fakat bu 

renklenme Anadolu’daki örneklerde görülmez (Şekil 4.19.1).  

Genital organlar-♂: Vesica ventralde kıvrık fakat bazal alan oldukça genişlemiş 

ve kese benzeri bir yapıdayken, distal kısmın genişliği bazal alanın sadece yarısı 

kadardır. Terminal alan çok dar ve kısadır. Burada küçük, yarıdan kesilmiş gibi duran 

bir terminal cornitus bulunur (Şekil 4.3a,b).  
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                                   a                                           b                              c 

Şekil 4.3. Hadula mendax (Staudinger, 1879), a: Valve; b: Aedeagus; c: Dişi genital 
organ 
 

♀: Corpus bursanın posteriör kısmı oldukça geniş, uzun ve hafifçe kitinize 

olmuştur. Anteriör kısma doğru daha dar bir yapıda uzanır ve kitinleşme daha fazladır 

(Şekil 4.3c).   

 Biyolojileri: Balkanlarda özellikle Yunanistan’da, yaşam alanlarını sıcak, kuru 

ve kayalık bölgeler, açıklık alanlar ve alçak kısımlardaki ormanlık bölgeler oluşturur. 

Anadolu’da ise yüksek dağların subalpin zonunda, bitki örtüsünün tek tek, bodur, eğri 

büğrü ağaçların ve çok yıllık otsu bitkilerin bulunduğu alanlarda fakat 2000m den 

yüksek olmayan yerlerde yaşarlar. Yetişkinler Nisan ayının ortalarından Temmuz ayının 

sonuna kadar olan zaman aralığında uçarlar, bu süre ortam şartlarına göre değişebilir      

(Hacker ve ark. 2002). Larvalarının hangi bitkisel besinlerle beslendikleri henüz 

belirlenememiştir.  

Kayalık bölgelerde ve genellikle alçak kesimlerdeki ormanlık arazilerde yaşayan 

bu tür, yapılan arazi çalışmalarımız sırasında 1250m yükseklikte yoğun köknar ve çam 

ormanlarının olduğu, yer yer yeşil (Köknar ormanı altı otsu bitkiler) ve yer yer de kuru 

otların olduğu (genellikle çam ormanı altı otsu bitkiler) alanlarda bulundu. 
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4.1.1.2 Genus: Polia  Ochsenheimer, 1816 

Polia Ochsenheimer, 1816. Die Schmetterlinge von Europe 4: 73.   

 
 4.1.1.2.1 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) 

Phalaena nebulosa Hufnagel, 1766. Berlinisches Mag. 3: 418.   

 
 Materyal: Zonguldak (18 Devrek: 29.06.2001, H: 60m, 1♂). Bolu (Gölcük-

Aladağ: 28.06.2003, 20.07.2004, H: 1100m, 4♂♂). Çankırı (Çerkez-Yoncalı: 

17.07.2004, H: 1900m, 12♂♂, 3♀♀). Çorum (Kargı-Saraycıkdağı: 15.06.2004, H: 

1600m, 4♂♂, 3♀♀). Karabük (Safranbolu-Akören: 18.07.2004, H: 840m, 7♂♂, 5♀♀). 

Bartın (Sipahiler-Kayadibi: 12.07.2004, H: 1250m, 3♂♂, 1♀). Kastamonu (Şenpazar-

Isırganlıdağı: 13.07.2004, H: 950m, 6♂♂, 2♀♀; Tosya-Tosyadağı: 16.07.2004, H: 

1480m, 2♂♂, 1♀). Sinop (Göldağı tepesi-Kadıayırak-Erfelek: 14.07.2004, H: 1200m, 

2♂♂, 1♀). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 9 

Coğrafik dağılımı: Sibirya, Euroasiatik, Transpalearktik Avrupa’dan Kuzeydoğu 

Asya’da Japonya’ya kadar ve Orta Asya (Hacker, 1989), (Hacker ve ark. 2002).  

 Türkiye’deki dağılımı: Karadeniz (Hacker, 1990).  

 Habitat: Çam, meşe ormanı, çınar ağaçları, yoğun ısırgan, çiçekli otsu bitkiler, 

Euphorbia.  

 Uçuş zamanı: Mayıs-Ağustos. 

 Kanat açıklığı: ♂: 43.5mm-52.5mm, ♀: 48.3mm-60.3mm. 

 
Türün tanımı: Polia nebulosa cinsin kanat açıklığı en geniş olan türüdür. 

Erkeğin anteni kısa ve silli, dişinin anteni ise daha seyrek sillerle kaplıdır. Polia 

nebulosa’nın vücut yapısında ve dış görünüşünde büyük varyasyon görülür. Ön 

kanattaki renklenmeler koyu gri, kahverengimsi, beyazımsı ve grimsi olabilir ayrıca 

çeşitli gölgelenmelerde görülür. İçteki claviform stigmata koyu renkliyken, reniform ve 

orbicular stigmata çevrelerinden daha soluk tondadır ve koyu pullarla çevrelenmiştir. 

Melanik formlarda bütün stigmalar daha açıktır. Soluk formlarda kül grisi rengindedir. 

(Şekil 4.19.2). Bizim materyallerimizde, Sinop-Göldağı tepesi-Kadıayırak-Erfelek, 

1200m’den toplanan örneklerde kanatlarda açık tonda renklenme görülüyorken (Şekil 
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4.20.a). Karabük-Safranbolu-Akören, 800m’den toplanan örneklerde kanatlarda koyu 

kahverengi ve siyahımsı renklenmeler görülmektedir (Şekil 4.20.b). 

Genital organlar-♂: Valve asimetriktir. İki parçalı sacculusun sol kısmı uzamış, 

gittikçe incelmiş ve güçlü bir şekilde sklerotize olmuştur. Sacculusun sağ tarafı ise 

kısadır ve  iç tarafa doğru boynuz benzeri ince ve sivri bir yapı uzanır. Ampulla sağlam 

bir yapıda ve kısa, cuculi üçgen biçiminde, corona güçlü spinlerle donatılmıştır. Cinse 

özgü vesicanın içeriği dışarıya çıkarıldığında, oldukça kısa parçalardan oluşan salkım 

şeklindeki cornuti de nispeten uzun spinler bulunur (Şekil 4.4a,b).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         a                                      b                      c                          

Şekil 4.4. Polia nebulosa (Hufnagel, 1766), a: Valve, b: Aedeagus, c: Dişi genital 
organ 
 

♀: Ductus bursa iyi bir biçimde sklerotize olmuş, nispeten geniş ve normal 

uzunluktadır. Corpus bursa kese şeklindedir. Corpus bursa ve ductus bursanın birleşme 

yerleri yine iyi bir şekilde sklerotize olmuştur. Appendix bursa küçük ve kitinleşmiştir. 

Bursa copulatrixte signumlar oldukça belirgindir (Şekil 4.4c). 

Biyolojileri: Tek jenerasyon görülür. Uçuş periyotları Mayıs-Ağustos ayları 

arasındadır. Polia nebulosa’nın  yaşam alanları; ılıman iklim ormanları, yaprak döken 

ağaçların olduğu ormanlık alanlar ve kıyı şeritlerinde uzanan ormanlık alanlardır. Aynı 

zamanda fundalıklarda, açık kayalık arazilerde, vadilerde ve antropojenik alanlarda 

yaşarlar ( Hacker ve ark. 2002). Larvaları polifagtırlar hemen her türlü bitkisel besinler 
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ile beslenirler. Aynı zamanda yapraklarını döken ağaçlar ve çalılıklar besin alanlarını 

oluşturur. 

  Ilıman iklim ormanları, yapraklarını döken ormanlık arazilerde ve kayalık 

arazilerde dağılım gösteren Polia nebulosa, yapılan arazi çalışmalarında yoğun çam 

ormanlarının bulunduğu bölgede ve ayrıca çınar ağaçları, meşe ormanı, ısırgan, çiçekli 

otsu bitkilerin yoğun olduğu yeşil alanlardan yakalanmıştır. Bu da bize Polia 

nebulosa’nın dağılım alanlarının böyle farklı habitatları da kapsadığını göstermektedir. 

  

4.1.1.3 Genus: Lacanobia Billberg, 1820  

Lacanobia Billberg, 1820.  Enumeratio Insectorum Museo G. J. Billberg, Stockholm:87. 
 

 
Lacanobia Billberg, 1820 Tür Tanı Anahtarı (Erkek genitaline göre)   

1- Valvler nispeten ince, uzun ve düz bir yapıda, cuculluslar belirgin ve uzamış, corona 

mevcuttur………………………………………………………………………...............2 

 - Valvler ince ve uzun değil, cuculluslar farklı yapıda corona yok…….……………….3 

2- Cuculluslar harpenin üst kısmında hafifçe yanlara doğru eğilmiş ve uzamış, harpenin 

merkezi kısmında ampulla ve clasper yok, penis soğansı bir yapıda vinculum V harfi 

şeklinde ve alt tarafta yarılma yok………………………………………….L. w-latinum 

- Cuculluslar harpenin üst kısmında dik olarak uzanır, harpenin merkezi kısmının üst 

tarafında iki küçük parmak şeklinde ampulla ve clasper vardır, vinculum V harfi  

şeklinde iken alt tarafındaki yarılma yarıya kadar iner……………………...  L. oleracea 

3- Valvler yuvarlak bir yapıda, eğilmiş cuculluslar üst kısma doğru gittikçe incelir ve 

diken benzeri bir yapı alır, cucullusların iç tarafında papilla benzeri digitus mevcuttur, 

ampulla güçlü bir biçimde kitinize olmuş, uncus kuğu boynu şeklindedir 

……………………………………………………………..………………..L. thalassina  

- Valvler hafifçe yuvarlaklaşmış, cuculluslar şapka biçimindedir ve harpenin üst 

kısmında uzanır, ampulla cucullusların alt tarafında bir diken şeklinde uzanır, clasper 

bir deri uzantısı şeklindedir, uncus basit bir yapıda……………………….…L. contigua 
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4.1.1.3.1 Laconobia w-latinum   (Hufnagel, 1766)    

Phalaena w-latinum Hufnagel, 1766.  Berlinisches Mag.3(3):292.  

 
Materyal: Kastamonu (Köy hizmetleri: 30.6.2001, H: 798m, 3♂♂, 3♀♀; Küre-

Masruf geçidi:  30.6.2003, H: 1250m, 3♂♂, 1♀). Zonguldak (18 Devrek: 29.6.2001, H: 

60m, 1♂, 1♀). Bolu (İzzet Baysal Üniversitesi: 27.6.2001, H: 725m, 3♂♂, 2♀♀; 

Gölcük-Aladağ: 28.6.2003, H: 1100m, 1♀). Çorum (Kargı-Saraycıkdağı: 15.07.2004, 

H: 1600m, 1♂). 

Bulunduğu lokalite sayısı: 6 

Coğrafik Dağılımı: Holo-Mediterranean, Türkistan, Avrupa, Kuzey Asya, 

Pasifik’in doğusu (Japonya hariç) (Hacker, 1989), (Hacker ve ark. 2002). 

Türkiye’deki  dağılımı: Adana, İçel, Konya (Kornoşor-Lödl, 1989); Karadeniz 

ve Anadolu (Hacker, 1990); Trakya (Okyar-Kornoşor, 1994).  

Habitat: Köknar, çam, meşe ormanı, çınar ağaçları, çam ağaçları altı otlak, 

yoğun ısırgan, çiçekli otsu bitki, Euphorbia.  

Uçuş zamanı: Mayıs-Temmuz. 

Kanat açıklığı: ♀: 32.3mm-43.2mm, ♂: 31.2mm-41mm. 

 
Türün tanımı: Erkekte anten kısa, kalın ve sillidir. Dişinin anteni ise seyrek 

sillerle kaplıdır. Ön kanatlarındaki renklenme koyu kırmızımsı ve kahverengi, bazal ve 

uç kısımların etrafında ise gümüş grisi ve seyrek olarak pembemsi renklenmeler 

görülür. Bazal kısımda gözle görülür oldukça yoğun siyahımsı renklenmeler vardır. 

Reniform ve orbikular stigmata geniş, yer yer siyahımsı şeffaf ve solgun grimsi 

renklenmeler mevcuttur. Claviform stigmata koyu kahverengimsidir ve postmedial 

kısma doğru koyu çizgilidir. Subterminal kısım beyazımsı renktedir ve bu kısımda 

oldukça belirgin “W” harfine benzer bir desenleşme göze çarpar. Arka kanatlar ise 

beyazımsı renklenme gösterirler. Damarlar ve kanatların uç kısımları ise grimsi 

renklenme gösterir (Şekil 4.19.3). 

Genital organlar-♂: Valvler nispeten incedir. Cuculluslar belirgin, corona ve 

kitinleşmiş kostal yapı uzamıştır. Harpe iyi gelişmiş ve uzamıştır. Vesica boynuz 

benzeri bir cornitus taşır. Küçük distal diverticulumda cornitus bulunmaz (Şekil 4.5a,b). 
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                                       a                                      b                                     c                 

Şekil 4.5. Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766), a: Valve, b: Aedeagus, c: Dişi geital 

organ 

                                                                                                             
♀: Ductus bursa çok kısadır ve tam olarak kitinize olmamıştır. Bursa copulatrix 

ise uzamıştır. Appendix bursa hemen hemen discodial halde ayrılmış ve  kitinleşme 

göstermez. Signum oldukça belirgindir (Şekil 4.5c). 

Biyolojileri: Tek jenerasyon görülür. Yetişkinlerin en aktif oldukları aylar Mayıs 

ve Temmuz aylarıdır ve bu aylarda oldukça yoğun periyotta uçarlar. Yaşam alanları çok 

geniştir. Seyrek ağaçlı biyotoplarda, sıçak bölgelerde, karışık ormanlık alanlarda, funda 

ve çalılıkların olduğu ormanlık patika ve tepeliklerde, sıklıkla da park ve bahçelerde 

görülürler (Hacker ve ark. 2002). Larvalarının besin skalaları oldukça geniştir. Bir çok 

bitkisel besinler, yeşil bitkiler ve çalılıklarla beslenirler. En çok tercih ettikleri 

Vaccinium myrtillus, (ayıüzümü), Genista (katırtırnağı), Sarrothamnus spp. gibi bitki 

türleri bulunur. 

Genellikle seyrek ağaçlı veya karışık ağaçların bulunduğu alanlarda yaşayan bu 

tür, arazi çalışmalarımız sırasında yoğun köknar ağaçlarının bulunduğu ormanlık 

alanlarda ve yine yoğun meşe ormanlarının bulunduğu alanlarda yakalanmıştır. Ayrıca 

genellikle tepelik ve park ve bahçelerde yaşayan L. w-latinum, 1250m yükseklikte 

yakalanmıştır.   
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4.1.1.3.2 Lacanobia  thalassina (Hufnagel, 1766) 

Phalaena thalassina Hufnagel, 1766, Berlinisches Mag.3(3):298. 

 
 Materyal: Kastamonu (Küre-Masruf geçidi: 30.06.2003, H: 1250m, 2♂♂). Bolu 

(Gölcük-Aladağ: 28.06.2003, H: 1100m, 1♀). Bartın (Sipahiler-Kayadibi: 12.07.2004, 

H: 1250m, 1♂). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 3 

 Coğrafik dağılımı: Ponto-Mediterranean, Euroasiatik. Transpalearktik 

Avrupa’dan Kuzey Asya’da Japonyaya kadar olan kesim (Hacker, 1989), (Hacker ve 

ark. 2002). 

 Türkiye’deki dağılımı: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Hacker, 

1989); Karadeniz (Hacker, 1990); Türkiye’nin kuzey bölgeleri (Hacker ve ark. 2002). 

 Habitat: Köknar, çam ormanı. 

 Uçuş zamanı: Mayıs –Temmuz. 

 Kanat açıklığı: ♀: 38.2mm,  ♂: 36.4mm-39.9mm. 

  
Türün tanımı: Anten her iki eşeyde de kısa ve sillidir. Ön kanatlarda kırmızı, 

kahverengi ve yer yer de mor renkte tonlamalar bulunur. Orta kısımda pek belirgin 

olmayan renk tonlamaları vardır. Bunlar siyah, koyu sarı veya kahverengimsi şeklinde 

renklenmelerdir. Subterminal kenarda “W” harfine benzeyen işaretlenme oldukça 

belirgindir. Koyu renkteki claviform (çomak şeklinde) stigma’nın arkasında kalan 

alanda koyu ya da kadifemsi kahverengi çizgilenme görülür. Arka kanadın basal 

kısmında soluk renklenme görüldüğü halde diğer kısımlar ön kanattan daha koyu 

renktedir. Discodial hücre belirgindir fakat arka kanattaki saçaklar soluk ve mattır (Şekil 

4.19.4).  

 Genital organlar-♂: Valve yuvarlak bir yapıda, cucullus hafifçe eğilmiş ve uç 

kısma doğru gittikçe incelir. Costa güçlü bir şekilde sklerotize olmuş, digitus benzeri 

yapı oluşmuştur. Ampulla ve harpe geniş ve güçlü bir şekilde sklerotize olmuştur.  

Vesica ince sarmal ve helezon şeklinde bir yapıdadır. Ayrıca kısa fakat oldukça güçlü 

toplu iğne benzeri cornitus bulunur (Şekil 4.6a,b).                                                                      
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                           a                                                   b                                     c     

Şekil 4.6. Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766), a: Valve,  b: Aedeagus, c: Dişi 
genital organ 
                    

♀: Ductus bursa çok kısa, corpus bursa uzamış ve kese benzeri bir yapı almıştır. 

Proximal kısım membranımsı, distal kısım ince ve narin bir yapıda, zayıf sklerotize 

olmuştur. Appendix bursa uzamış, ince yapılı ve helezon şeklindedir. Bursa copulatrixte 

birbirlerine paralel olarak uzanan signumlar bulunur (Şekil 4.6c).   

Biyolojileri: Tek jenerasyon gösterirler. Uçuş periyotları Mayıs ve Temmuz 

aylarıdır. Lacanobia thalassina’nın yaşam alanları yoğun ve seyrek ağaçlık alanlardır. 

Avrupa’nın merkezi ve güney kısımlarında kayın ağaçlarının bulunduğu nemli 

ormanlarda, ayrıca güneyinde dağlık kesimlerde dağılım gösterirlerken, kuzeyinde 

fundalıkların bulunduğu kesimlerde dağılım gösterirler ( Hacker ve ark. 2002). Larvaları 

polifagtırlar ve besin skalaları oldukça geniştir. Yapraklarını döken ağaçlarla ve 

çalılıklarla beslenirler. En çok tercih ettikleri besinler arasında Quercus (meşe), Salix 

(söğüt), Crataegus (alıç, yemişen), Pyrus (ahlat), Malus (elma), Berberis (kadın 

tuzluğu), Vaccinium (ayıüzümü), Rubus (böğürtlen) gibi bitki türleri yer almaktadır.      

Genellikle seyrek ağaçlık alanlar ve kayın ağaçlarının bulunduğu ormanlarda 

dağılım gösteren Lacanobia thalassina, yapılan arazi çalışmaları sırasında 1250m 

yükseklikte yoğun çam ve köknar ormanlarının bulunduğu dağlık arazide yakalanmıştır.  
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4.1.1.3.3 Lacanobia  contigua ([Denis-Schiffermüller], 1775) 

Noctua contigua [Denis-Schiffermüller], 1775, Ankündung eines systematischen Werkes 

von den Schmetterlingen der Wienergegend: 82.   

 
 Materyal: Kastamonu (Küre-Masruf geçidi: 30.06.2003, H: 1250m, 1♂). Çankırı 

(Çerkez-Yoncalı: 17.07.2004, H: 1900m, 1♂). Çorum (Kargı-Saraycıkdağı: 15.07.2004, 

H: 1600m, 1♂). 

 Bulunduğu lokalite sayısı:  3 

 Coğrafik dağılımı: Sibirya, Avrupa ve Asya (Hacker ve ark. 2002). 

 Türkiye’deki dağılımı: Karadeniz bölgesi ve Anadolu (Hacker, 1990).  

 Habitat: Köknar, meşe, çam ormanı, çamlık alan, otsu bitkiler. 

 Uçuş zamanı: Mayıs-Temmuz. 

 Kanat açıklığı: ♂: 35mm-37.8mm. 

 
Türün tanımı: Erkekte anten yoğun kısa silli, dişinin anteni ise seyrek sillerle 

kaplıdır. Ön kanatlardaki ana renklenme kısmen  L. w-latinum’dan daha koyudur. Bazen 

duman renginde bazen de siyahımsı kahverengidir. Reniform ve orbicular stigmata az 

veya çok beyaz, bazen reniform stigmatanın etrafında ve medial alanın ortasında açık 

sarı ve kahverengi izler görülür. Arka kanatlar daha soluk, açık beyaz ve grimsi, kenar 

kısımlar yer yer koyu renklidir (Şekil 4.19.5).  

Genital organlar-♂: Cucullus başlık benzeri, proximalde incelir. Kostal uzantılar 

güçlüdür ve cucullusun distal kenarına doğru uzanır. Valvanın merkezinde harpe 

benzeri uzantı bulunur. Halka benzeri vesicanın içeriği “S” harfi şeklindedir. Bazal 

cornitus ile distal alanda kısa salkım şeklinde cornitus görülür (Şekil 4.7a,b).   
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                                                       a                                        b 

Şekil 4.7. Lacanobia contigua ([Denis-Schiffermüller], 1775), a: Valve, b: Aedeagus 

 
Biyolojileri: Tek jenerasyon görülür. Yetişkinler Mayıs-Temmuz ayları arsında 

uçarlar. Yaşam alanları seyrek ağaçlık alanlar, nemli ve bir dereceye kadar ılık alanlar, 

çeşitli tipte yapraklarını döken ağaçların oluşturduğu ormanlık alanlar, akarsu, çay, dere 

kenarlarında, fundalık arazilerde yaşarlar (Hacker ve ark. 2002). Larvaları polifagtırlar 

ve hemen her türlü bitkisel besin maddeleri ile beslenirler. Besin skalaları Lacanobia w-

latinum’unkine çok benzer. 

Yapraklarını döken ormanlarda ve seyrek ağaçlık habitatlarda yaşayan bu tür, 

yapmış olduğumuz arazi çalışmaları sırasında yoğun köknar, meşe ve çam ormanlarının 

olduğu arazilerde yakalanmıştır.   
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4.1.1.3.4 Lacanobia oleracea  Linnaeus, 1758 

Phalaena Noctua oleracea Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10) 1:517.   

 
 Materyal: Bolu (İzzet Baysal Üniversitesi: 27.6.2001, H: 725m, 1♂; Kıyaslar-

Mengen: 28.6.2001, H: 700m, 1♀; Gölcük-Aladağ: 28.6.2003, H: 1100m, 1♂). 

Kastamonu (Küre-Masruf geçidi: 30.6.2003, H: 1250m, 1♀). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 4 

 Coğrafik dağılımı: Euroasiatik. Avrupa, Japonya’ya kadar kuzey Asya (Hacker, 

1989), (Hacker ve ark. 2002).  

 Türkiye’deki dağılımı: Bursa (Staudinger, 1878); İç Anadolu (Wagner, 1931); 

Ankara, Artvin-Murgul (Kansu, 1963); Adana, Antalya, Artvin, Diyarbakır, İçel 

(Kornoşor-Lödl, 1989); Karadeniz ve Anadolu (Hacker, 1990); Trakya (Okyar-

Kornoşor, 1994); Türkiye’nin güneyi (Hacker ve ark. 2002). 

 Habitat: Köknar, meşe, çam ormanı, çamlık alan, çam-söğüt arası açık otlak 

alan, otsu bitkiler. 

 Uçuş zamanı:  Mayıs-Temmuz. 

 Kanat açıklığı: ♀: 35.3mm-36.2mm, ♂;:33.3mm-35mm. 

 
Türün tanımı: Erkekte anten kısa, kalın ve sillidir, dişinin anteni ise seyrek 

sillerle kaplıdır. L. oleracea türü ve L. sausa birbirlerine oldukça benzerler fakat L. 

oleracea’da ön kanatlar daha kısa ve geniştir ayrıca kahverenginin tonları şeklinde 

renklenmeler görülür. Bu renklenmeler ise  kırmızımsı kahverengiden daha grimsi 

kahverengiye geçiş şeklinde, kısmen de bazı yerlerde az miktarda koyu bir morumsu 

renklenme şeklindedir. Diğer bir başka özellik ise bu grupta ön kanatlarda parlak beyaz 

renklenmeler vardır ve subterminal kenar düz ve “W” harfi şeklinde küçük bir işaret 

görülür ayrıca reniform ve orbicular stigmata tümüyle açık sarı renklenme gösterir. “W” 

harfine benzeyen işaretlenme L. sausa’da daha uzun biçimdedir ve içteki iki tane 

stigmata birbirine benzer biçimde renklenme gösteririler. Diğer bir farklılık ise L. 

oleracea’da bazal da kısa çizgilenme yoktur L. sausa’da ise bu çizgilenme oldukça 

belirgindir. Antemedian ve postmedian kenarlar ile claviform stigma az veya çok 

miktarda soluktur. Arka kanatlarda soluk renklenmeler görülür ve az miktarda 

koyulaşma vardır. Bazal kısım uç kısımlardan biraz daha soluktur (Şekil 4.19.6). 
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Genital organlar-♂: Valvlerde düz bir biçimde uzanan cuculluslar iyi gelişmiş 

corona taşırlar. İki küçük kostal uzantı birleşmiş ve büyük boynuz şeklindeki harpe ile 

ortak sklerotize olmuş levhadan çıkarlar. Vesica tübüler yapıda ince ve ortaya doğru 

kalınlaşır, küçük ve güçlü olan spin şeklinde cornuti bulunur. (Şekil 4.8a,b). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   a                                              b                         c 

Şekil 4.8. Lacanobia oleracea Linnaeus 1758, a: Valve, b: Aedeagus, c: Dişi genital 
organ       

 
♀: Dişinin genital yapısı L. contigua ile benzerlik gösterir. Ductus bursa incedir 

ve appendix bursa uzamış ve iyi bir şekilde ayrılmıştır. Birbirlerine paralel olarak 

uzanan 4 tane signum bulunur (Şekil 4.8c). 

Biyolojileri: Tek jenerasyon görülür. Yetişkinler Mayıs ve Temmuz aylarında 

uçarlar. Türler açık alanlarda ve seyrek ağaçlı bölgelerde geniş dağılım gösteririler aynı 

zamanda bahçelerde ve tarım alanlarında yaşarlar (Hacker ve ark. 2002). Larvaları 

polifagtırlar ve çok çeşitli bitkisel besinlerle beslenirler. En çok tercih ettikleri besinler 

arasında Atriplex spp. (semizotu) ve Chenopodium spp. (kazayağı) türleri yer 

almaktadır. 

Seyrek ağaçlı bölgelerde ve tarım alanlarında yaşayan bu tür yapılan arazi 

çalışmaları sırasında yoğun köknar ormanı, çam ormanları ve meşe ormanlarının 

bulunduğu 1000-1250m arasında değişen yüksek dağlık arazilerde ve ayrıca söğüt 

ağaçları, açık otlak alanlar ve çok çeşitli sayıda otsu ve çiçekli bitkilerin bulunduğu 
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arazilerde yakalanmıştır. Bu verilere dayanarak  türün çok değişik habitatlarda 

yaşayabildiğini söyleyebiliriz. 

  
 

4.1.1.4 Genus: Melanchra (Hübner, [1820]) 

Melanchra Hübner, [1820], Verz. Bekannt. Schmett.: 207.   

 
 4.1.1.4.1 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)  

Phalaena Noctua persicariae Linnaeus, 1761, Fauna Suecica (Edn 2): 319.   

 
 Materyal: Zonguldak (18 Devrek; 29.06.2001, H: 60m, 1♀). 

 Bulunduğu lokalite sayısı:1 

 Coğrafik dağılımı: Sibirya, Asya, Avrupa, Kuzey Asya’da Japonya’ya kadar 

dağılım gösterir (Hacker, 1989), (Hacker ve ark. 2002). 

 Türkiye’deki dağılımı: Amasya, Bursa (Staudinger, 1878); İstanbul (Graves, 

1926); Karadeniz ve Anadolu (Hacker, 1990); Düzce (Akbulut ve ark, 2003). 

 Habitat: Çam ormanı, çınar ağaçları, yoğun ısırgan, çiçekli otsu bitkiler, 

Euphorbia. 

 Uçuş zamanı: Mayıs-Temmuz. 

 Kanat açıklığı: ♀: 43.5mm. 

 
Türün tanımı: Erkeğin antenindeki siller dişinin antenine göre daha seyrek 

yapıdadır. Ön kanatlar oldukça koyu, yer yer grimsi az miktarda da koyu sarı ve altın 

sarısı rengindedir. Kanatlardaki en belirgin şekil ise geniş reniform stigmadır ve bu 

dışardan beyaz bir halka ile çevrelenmiş ve yine iç kısmı da oldukça beyazdır. Diğer 

stigma ve kenar çizgilenmeleri oldukça belirsiz ve matlaşmış durumdadır. Bazı 

örneklerde orbicular stigmanın etrafındaki ve subterminal kenardaki noktalanmalar veya 

çizgilenmeler koyu sarı veya kahverengimsi tondadır. Arka kanatlar genellikle koyu 

sarı-beyaz renkli, yer yer belirgin grimsi veya grinin tonları şeklinde renklenmeler 

görülür. Marginal alan geniş koyu gri ve kahverengi ve discodial hücre mevcuttur (Şekil 

4.19.7).  

 ♀: Ostium bursa “U” harfi şeklindedir. Ductus bursa kısa ve iyi bir biçimde 

kitinize olmuştur. Corpus bursanın proximal kısmı yuvarlak, distal kısım dardır. 

Helezon şeklinde kıvrımlı, uzamış ve kıvrımlar kitinize olmuştur. Appendix bursa zayıf 
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biçimde gelişmiş ve tam olarak ayrılmamıştır. Signumlar oldukça belirgin  biçimdedir 

(Şek.4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

   

 

 

Şekil 4.9. Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761), Dişi genital organ  

 
Biyolojileri: Tek jenerasyon gösterirler. Mayıs-Temmuz ayları arasında uçarlar. 

Karakteristik yaşam alanları nemli bölgeler, yapraklarını döken karışık ormanlar, kayın 

ormanları gibi yoğun ormanlık araziler, nehir kenarları, dağların yamaçları, bataklık 

alanlar ve buna benzer birçok habitatta dağılım gösteririler (Hacker ve ark. 2002). 

Larvaları polifagtırlar ve bir çok bitkisel besinlerle beslenirler. En çok tercih ettikleri 

besinler arasında Polygonum (çoban değneği), Urtica (ısırgan), Atriplex (semizotu), 

Stachys (çin enginarı) türleri yer alır. Yine en çok tercih ettikleri çalılık grupları 

arasında Rubus (böğürtlen), Sarothamnus, Genista (katırtırnağı), Cytisus (sarısalkım) 

türleri yer almaktadır. 

Yapılan arazi çalışmaları sırasında M. persicariae yoğun çam ormanlarının 

olduğu alanlardan yakalandığı gibi çınar ağaçları etrafında yoğun ısırgan ve çiçekli otsu 

bitkilerin bulunduğu çok farklı habitatlardan da yakalanmıştır.  
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4.1.1.5 Genus: Hada  Billberg, 1820 

Hada Billberg, 1820, Emeratia Insectorum in Museo G. J. Billberg, Stockholm: 86.  

  
4.1.1.5.1 Hada plebeja (Linnaeus, 1761) 

Phalaena Noctua plebeja Linnaeus, 1761, Fauna Suecica, Edn 2: 320, no. 1210.   

 
Materyal: Kastamonu (Küre-Masruf geçidi: 30.06.2003, H: 1250m ,3♂♂). 

Karabük (Safranbolu-Akören: 18.07.2004, H: 840m  ,3♂♂). 

Bulunduğu lokalite sayısı: 2 

Coğrafik dağılımı: Euroasiatik, Avrupa ve Orta Asya, (Hacker, 1989), (Hacker 

ve ark. 2002). 

Türkiye’deki dağılımı: Akşehir (Wagner, 1930); Karadeniz (Hacker, 1990). 

Habitat: Köknar, meşe, çam ormanı, otsu bitkiler. 

Uçuş zamanı: Mayıs-Temmuz. 

Kanat açıklığı: ♂: 29.2mm-31.5mm.  

 
Türün tanımı: Erkeğin anteni oldukça silli bir yapıdayken dişinin anteni ise 

seyrek siller ile kaplıdır. Ön kanatlardaki ana renklenme grimsi ve koyu sarı karışımı 

ayrıca beyazımsı ve zeytin yeşili tonlarındadır. Ön kanatlardaki desenlenmeler tipik 

Hadeninae desenlenleri şeklindedir. Ön kanatta claviform stigmanın yanında hücrenin 

alt tarafında oldukça göze çarpan soluk bir eğri çizgilenme vardır. Claviform stigma 

koyu gri renklidir ve median alanın orta kısmındaki koyu alan ile bağlantılıdır. 

Reniform ve orbicular stigmata beyazımsı ve gri renk tonları ile çevrelenir. Bazal ve 

marjinal alanlar soluk beyazımsı, zeytin yeşili-gri tonlarındadır ve marjinal alandaki 

subterminal çizgilenmeler subterminal kenar boyunca kesik kesik ve soluk tonlarda 

şekillenir. Arka kanatlar grimsi-kahverengi bazal alan hafifçe daha soluktur. Damarlar 

ve discodial hücre koyu renklidir. Eşeyler birbirlerine benzerler, dişide ön kanatlar 

hafifçe daha uzun ve daralmış yapıdadır ve ana renklenme genellikle koyu, yer yer koyu 

gri tonlar mevcuttur (Şekil 4.19.8).   

Genital organlar- ♂: Valvler güçlü bir biçimde kitinize olmuş costa ve distal 

costa mevcuttur. İyi gelişmiş cucullus ve corana ile tamamlanmış yapıda harpe ve 

ampulla kompleksi vardır. Aedeagus ve carina iyi gelişmiş, vesica içeriği çıkarıldığında 

spinler Hadena’da olduğu gibi kısa ve şişkin bir yapıdadır (Şekil 4.10a,b).  
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                                                        a                                   b 

Şekil 4.10. Hada plebeja (Linnaeus, 1761),a: Valve, b: Aedeagus 

 
Biyolojileri: Yazın tek jenerasyon gösterirler. Mayıs ayından Ağustos’a kadar  

çok uzun bir uçma periyotları vardır. H. plebeja genellikle nemli yeşil otlaklar, açık 

ağaçlık alanlar, bataklık alanlar ve yüksek dağların subalpin ve alpin zonlarında, 

özellikle de Orta ve Güney Avrupa’da bulunurlar (Hacker ve ark. 2002). Larvaları 

kısmen yer altında yaşarlar buyüzden hem bitkilerin kökleri ile hemde bir çok yeşil 

bitkisel besinlerle beslenirler. En çok tercih ettikleri besinler Taraxacum (karahindiba) 

veya Hieracium spp. (tırnakotu, şahinotu) türleridir. 

 Yapılan arazi çalışmaları sırasında, genellikle nemli yeşil otlak alanlar, bataklık 

ve açık seyrek ağaçlık alanlarda bulunuan H.  plebeja 840m ve 1250m yüksekliklerde 

yoğun çam ve köknar ağaçlarının olduğu ormanlık arazilerden ve çiçekli otsu btkilerinin 

bulunduğu habitatlardan yakalanmıştır.  
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4.1.1.6 Genus: Sideridis Hübner, [1821] 

Sideridis Hübner, [1821], Ver. bekannt. Schmett.: 232. 

 
4.1.1.6.1 Sideridis  reticulata (Goeze, 1781) 

Phalaena reticulata Goeze, 1781, Ent. Beyträge 3:254.  

 
Materyal: Kastamonu (Küre-Masru geçidi: 30.06.2003, H: 1250m, 1♀, 7♂♂). 

Bartın (Sipahiler-Kayadibi: 12.07.2004, H: 1250m, 1♂). 

Bulunduğu lıkalite sayısı: 2 

Coğrafik dağılımı: Mediterranean.  

Türkiye’deki dağılımı: Kuzeydoğu Anadolu (Zukowsky, 1937; Mamestra 

reticulata); Karadeniz ve Anadolu (Hacker, 1990). 

Habitat: Köknar, çam ormanı. 

Uçuş zamanı: Haziran-Temmuz. 

Kanat açıklığı: ♀: 36mm, ♂: 35.4mm-38.8mm. 

 
Türün tanımı: Anten filiform şeklindedir. Erkeğin antenindeki kıllar dişinin 

antenindeki kıllardan daha kısadır. Ön kanatlarda tipik Sideridis desenlenmesi görülür. 

Hemen hemen tüm kanat koyu kahverengidir. Stigmanın ve kenar çizgilenmelerinin dış 

tarafında oldukça belirgin beyaz-beyazımsı damarlanma görülür. Bazen desenlenmeler 

soluk ve açık tonda pembemsidir. Subterminal kenar geniştir. Mediandaki damarlar 

dalgalı bir şekilde uzanır. Postmedial ve antemedial kenarlarda daha fazla dalgalanma 

göze çarpar. Tüm stigmalar genişlemiştir. Reniform stigma beyaz, orbicular stigma 

kanat rengi ile aynı renkte ve calviform stigma siyahımsı-koyu kahverengi 

tonlarındadır. Arka kanatlar tabanda beyaz renkte, discodial hücre hilal biçiminde ve 

açık grimsi rengindedir (Şekil 4.19.9).  

Genital organlar-♂: Valvler geniş ve iyi bir biçimde ayrılmış. Geniş olan 

cuculluslarda corona oldukça belirgin. Harpe iyi gelişmemiş. Sacculuslar iyi bir biçimde 

kitinize olmuş, digitus indirgenmiş, ampulla iyi gelişmiş ve kitinize olmuştur. Vesica 

uzun, tübüler ve cornitusun salkim şeklinde olan distal kısmı uzamıştır (Şekil 4.11a,b). 
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                a                                             b                                 c 

Şekil 4.11. Sideridis reticulata (Goeze 1781), a: Valve, b: Aedeagus, c: Dişi genital 
organ 

 
♀: Ovipozitör kısa ve geniştir. Ductus bursa uzun ve kitinize olmuştur. Bursa 

copulatrix oldukça yuvarlak bir yapıda ve membranımsıdır. Appendix bursa uzamış ve 

kıvrık bir yapıdadır. Bursa copulatrixte signumlar oldukça belirgindir (Şekil 4.11c). 

Biyolojileri: Tek jenerasyon gösteren türlerdir. Yetişkinler Haziran ve Temmuz 

aylarında aktiftirler. Yaşam alanları açık habitatlar özellikle kalkerli topraklardır. 

Güneyde yaşayan türler dağların 2800m’ye kadar olan yüksek kısımlarında da dağılım 

gösterirler (Hacker ve ark. 2002). Larvaları Saponaria (sabunotu),  Dianthus (karanfil), 

Silene (nakilçiçeği), Cucubalus  (çövenotu, çevgen) türlerinin tohumları ile beslenirler. 

Yapılan arazi çalışmaları sırasında açık habitatlarda yaşayan ve dağların oldukça 

yüksek kesimleride (2800m) bulunan S. reticulata 1250m yükseklikte yoğun köknar, 

çam ve meşe ormanlarının bulunduğu habitatlardan yakalanmıştır. Böylelikle  bu gibi 

habitatlarında  S. reticulata’nın yaşam alanları içerisinde olabileceğini söylemek yanlış 

olmaz. 
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4.1.1.7 Genus: Hadena Schrank, 1802 

Hadena Schrank, 1802, Fauna Boica 2 (2): 158.  

   
 4.1.1.7.1 Hadena magnolii (Boisduval, 1829) 

Polia magnolii, Boisduval, 1829, Eur.Lep.Index Meth: 73.   

 
 Materyal: Kastamonu (Köy hizmetleri: 30.06.2001, H: 798m, 1♀). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 1 

 Coğrafik dağılımı: Holo-Mediterranean, Avrupa, Kuzey Afrika, Ön ve Orta 

Asya (Hacker, 1989), (Hacker ve ark. 2002). 

Türkiye’deki dağılımı: Amasya (Staudinger 1878); İç Anadolu-Akşehir 

(Wagner, 1931); Adana-Zorkun (Kornoşor-Lödl, 1989).  

 Habitat:   Yıllık otsu bitkiler. 

 Uçuş zamanı:  Nisan-Temmuz. 

 Kanat açıklığı: ♀: 32.4mm. 

 
Türün tanımı: Ortalama olarak 30mm civarındadır. Hadena magnolii’nin 

karakteristik özellikleri kolaylıkla ayırt edilebilir. Kanat desenlenmeleri ile renklenme 

oldukça açıktır. Ön kanatta bazal ve marginal alanlar koyu kahverengi ve açık 

kahverengidir. Ön kanatlarda saçaklardaki renklenme ana renklenmeyle aynıdır. Arka 

kanatlar koyu renkli, bazal alandaki damarlar kısmen soluk, discodial hücre koyu ve 

kanatların kenar kısımları koyu kahverengidir (Şekil 4.19.10). 

♀: Ovipozitör iyi gelişmiş ve incelen bir yapı gösterir. Ductus bursa oldukça 

kısadır. Corpus bursa tipik Hadeninae biçimi olan kese şeklindedir. Appendix bursa 

kitinleşmiş fakat iyi bir biçimde ayrılmıştır. Bursa copulatrixte bulunan tek signum 

oldukça belirgindir (Şekil 4.12). 
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Şekil 4.12. Hadena magnolii (Boisduval, 1829): Dişi genital organ 

 
Biyolojileri: Tek jenerasyon görülür. Erginler Nisan-Temmuz ayları arasında 

uçarlar. Türler sıcak bölgelerde, kayalık alanlarda, kuru platolarda, kumluk stepler ve 

denizden uzak kumluk bölgelerde yaşarlar ( Hacker ve ark. 2002). Larvaları genellikle 

çiçeklerle ve Silene spp. (nakil çiçeği) tohumlarıyla, özellikle de Silene nutans’la 

beslenirler. 

  Genellikle kurak bölgelerde, kayalık alanlarda ve kuru platolarda yaşayan bu 

tür, yapılan arazi çalışmalarımız sırasında da  yalnızca yer yer kurumuş yıllık otsu 

bitkilerin bulunduğu habitata yakalanmıştır ve toleransı en az olan tür olarak 

belirlenmiştir.  

 Bu tür Batı Karadeniz Bölgesi için yeni kayıttır. 
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4.1.1.7.2 Hadena compta ([Denis-Schiffermüller], 1775) 

Noctua compta [Denis-Schiffermiller], 1775 Ankündunk cines systematischen. Werkes 

von den Schmetterlingen der Wienergegend. 70.  

 
 Materyal: Kastamonu (Küre-Masruf geçidi: 30.06.2003, H: 1250m, 2♂♂). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 1 

 Coğrafik dağılımı: Euroasiatik. Transpalearktik Avrupa’da, Kuzey Asya ve 

Japonya’ya kadar dağılım gösterirler (Hacker, 1989).   

Türkiye’deki dağılımı: Amasya, Bursa (Staudinger 1878); Kuzeydoğu Anadolu 

(Zukowsky, 1937); Karadeniz ve Anadolu (Hacker, 1990); Türkiye’nin güneyi (Hacker 

ve ark. 2002). 

 Habitat: Köknar ve çam ormanı.  

 Uçuş zamanı: Mayıs-Temmuz.   

 Kanat açıklığı: ♂: 28.3mm-29.3mm. 

 
Türün tanımı: Erkekte anten kısa ve salkım şeklinde, dişinin anteni ise kısa ve 

sillidir. Ön kanatlar dar ve uç kısmı noktalı, etrafı koyu ya da kül grisi tonlarındadır. 

Göze çarpan beyazımsı orta kısımda büyük beyaz orbicular stigma bulunur. Reniform 

stigma beyaz ve siyahımsı renklerle çevrili ve orta kısmı koyu grimsi renktedir. 

Calviform stigma eliptik ve beyazımsıdır. Subterminal kenarda beyazımsı birkaç küçük 

belirgin zikzak çizgilenme vardır. Marginal alanda kırmızımsı-sarı noktalanmalar ve 

turuncu-kahverengi pullar bulunur. Ön kanataki saçaklar siyah ve beyaz, arka kanatta 

ise oldukça beyaz renktedir. Arka kanat beyazımsı yer yer grimsi ve kahve rengimsi, 

marginal alan koyu kahverengidir. Bu türün ön kanadaki hem ana renklenmede hem de 

yoğun ve uzun beyaz alanlarında varyasyonlar görülür (Şekil 4.19.11).  

Genital organlar-♂: Valva geniş ve kısadır. Costa genişlemiştir ve burada küçük 

tümsek şeklinde bir çıkıntı bulunur. Cucullus geniş ve çok az ayrılmıştır  corona ise 

küçüktür. Sacculus düz ve geniş. Aedeagus oldukça küçük ve kısadır. Aedeagus içeriği 

dışarıya çıkarıldığında vesica kısa, tübüler, ek uzantılar yok fakat zırhlı ve geniş bazal 

diverticulum iyi gelişmiş ve boynuz benzeri cornuti mevcuttur. Lateralde salkım 

şeklindeki cornutinin izi görülür (Şekil 4.13a,b). 
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Şekil 4.13. Hadena compta   ([Denis-Schiffermüller], 1775): a: Valve, b: Aedeagus 
 

Biyolojileri: Erginler Mayıs-Temmuz ayları arasında  uçarlar. Yaşam alanları 

çeşitli step alanları, hem alçak ve düzlük alanlar, hem de orta ve yüksek kesimlerde 

yaşarlar ( Hacker ve ark. 2002). Larvaları çiçeklerle ve Caryophyllaceae (karanfilgiller) 

türlerinin tohumlarıyla, özellikle de Dianthus carthusianorum’la beslenirler.  

Genellikle step, düzlük ve alçak alanlarda yaşayan bu tür, yapılan arazi 

çalışmalarımız sırasında yaklaşık olarak 1200m yükseklikte çam ağaçlarının ve köknar 

ormanlarının bulunduğu çok geniş bir bitki örtüsüne sahip engebeli arazilerde 

yakalanmıştır. Bu da bize bu türün yaşam alanlarının sadece step ve alçak düzlük 

alanlarla sınırlı kalmadığını gösterir. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

4.1.1.8 Genus: Mythimna Ochsenheimer, 1816 

Mythimna Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 78.  

 
Mythimna Ochsenheimer, 1816 Tür Tanı Anahtarı (Dişi genitaline göre)  

1- Appendix bursa helezon şeklinde kıvrılmış, bursa copulatrix dar ve hafifçe uzamış bir 

kese şeklindedir……………………………...…………………………………………..2   

- Appendix bursa helezon şeklinde değil veya iki kez kıvrılmış bursa copulatrix geniş 

bir kese şeklindedir…………………………………………….………………………...3 

2- Ostium bursanın distal ucu hafifçe kıvrılmış, ductus bursa yassılaşmıştır, corpus 

bursa küre şeklindedir……………………………………………………...M. albipuncta  

- Ostium bursanın distal kenarı konveks şeklinde, ductus bursa düz bir yapıdadır, corpus 

bursa appendix bursanın üst kenarında küçük bir kese şeklinde…………….. M. ferrago  

3- Ostium bursa nispeten geniş ve distal kısmı oldukça kıvrılmış bir yapıda, appendix 

bursa kısa ve geniş……………………………………………………………M. l-album  

- Ostium bursa basit ve düz bir yapıda, distal kısmı ise oldukça düzdür, appendix bursa 

iki kez kıvrılmış……………………………………………………………....M. vitellina 

 

 

4.1.1.8.1 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)  

Noctua vitellina Hübner, 1808. Samml.Eur. Schmett. 4:81.Fig:379.   

 
 Materyal: Kastamonu (Köy hizmetleri: 30.06.2001, H: 798m, 1♂; Küre-Masruf 

geçidi: 30.06.2003, H: 1250m, 2♂♂, 6♀♀). Bolu (Gölcük-Aladağ: 28.06.2003, H: 

1100m, 6♀♀). Bartın (Sipahiler-Kayadibi: 12.07.2004, H: 1250m, 1♀). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 4 

 Coğrafik dağılımı: Holo-Mediterranean-Türkistan, Ön Asya (Hacker, 1989), 

(Hacker ve ark. 2002). 

Türkiye’deki dağılımı: Bozdağ, İzmir (Lederer, 1865; Leucania vitellina); Bursa, 

Aydın (Staudinger, 1878; Leucania vitellina); İstanbul Avrupa ve Asya yakası (Graves, 

1926; Sideridis (Leucania) vitellina); İç Anadolu (Wagner, 1929; Leucania vitellina); 

Sivas (Zukowsky, 1938; Sideridis vitellina); (Lattin, 1951; Sideridis vitellina); Adana-

Balcalı, Diyarbakır-Ortayazı, Eskişehir, Konya-Karapınar, Ankara- Merkez, Artvin-

Murgul, Niğde-Merkez, Samsun (Kansu, 1963); Karadeniz ve Anadolu (Hacker, 1990); 



46 

Çamlıdere, Tuz gölü, Dutözü, Gürün (Ronkay, Fabion, Herczig, Tata-Szaböky, 1990); 

Trakya (Okyar-Kornoşor, 1994); Kahramanmaraş-Merkez (Kanat-Kornoşor, 2000).    

Habitat: Köknar, meşe, çam ormanı, çam ağaçları altı otlak alan, otsu bitkiler.  

 Uçuş zamanı: Mayıs-Temmuz, Ağustos-Kasım. 

 Kanat açıklığı: ♀: 35.5mm-41mm, ♂: 39mm-39.4mm. 

 
 Türün tanımı: Anten filiform (iplik) şeklindedir. Ön kanat uzun, uç kısım 

nispeten sivridir. Ön kanatlardaki renklenme açık sarıdan turuncuya doğru değişen 

tonlardadır. Kenar kısımlardaki tonlar, ana renk tonlarından daha koyudur, bazen de 

oldukça belirsiz ve soluk tonlanmalar gösteren örnekler vardır. Antemedial kenarın 

hatları daha keskin ve belirginken postmedial kenar daha dağınık ve belirsiz hatlara 

sahiptir. Bu hatlar hafifçe kıvrımlıdır ve her iki kenarda koyu sarı veya turuncu-

kahverengimsi arası renklenme görülür. Subterminal çizgi apikal alan hariç dıştaki 

sınırla az çok paraleldir. Özellikle de koyu renkli örneklerde damarlar ve kanadın 

etrafındaki saçaklar kısmen etraftaki renklenmeden daha koyudur. Reniform stigma 

geniş, koyu sarı ve sınırları belli değildir. Hücrenin posteriör açısında küçük bir 

siyahımsı nokta bulunur. Erkeğin ön kanadındaki renklenme soluktur ve beyazımsı 

parlaklıklar vardır. Dişinin kanadı ise koyu renkte grimsi damarlıdır (Şekil 4.19.12). 

Genital organlar-♂: Cucullus uzun ve dar, distal kısım corona tarafından 

kapatılmıştır. Kostal kısım hafif bir şekilde çukurlaşmış ve tepe kısmı yuvarlak bir şekil 

almıştır. Sacculus kısa, clavus küçüktür. Harpenin basal kısmı eğilmiş ve yuvarlaktır. 

Ampulla kısmen uzun ve tepe kısmı belirgindir. Vesica uzun tübüler biçimdedir. 

Cornutinin alanı orta kısımdan kesilmiş ve vesicanın tabanından distal uca kadar uzanır, 

terminal cornutus zayıftır (Şekil 4.14a,b). 
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                           a                                             b                                          c 

 

Şekil 4.14. Mythimna vitellina (Hübner, 1808): a: Valve,  b: Aedeagus, c: Dişi genital 

organ                                                                              

 
♀: Ovipozitör iyi bir şekilde kitinize olmuştur. Ostium bursa basit, düz bir 

yapıda ve kitinize olmuş, distal alan oldukça düzdür. Ductus bursa uzun ve tübüler, 

appendiks bursa  yine uzun ve tübüler yapıda ve iki kez kıvrılmış, distal kısım oldukça 

kıvrık biçimdedir (Şekil 4.14c). 

Biyolojileri: İki jenerasyaon geçiren türlerdir. Yaşam alanları Fransa’nın     

güneyi, Kuzey İtalya, Güney Macaristan ve Romanya’nın orta kısımlarına kadar yayılır. 

Yetişkinler Mayıs-Temmuz ve Ağustos-Kasım periyotlarında aktiftirler. Çok çeşitli 

kuru biyotoplarda yaşarlar ( Hacker ve ark. 2002). Larvaları genellikle taze çimlerle 

beslenirler. En çok tercih ettikleri besinler Poa (buğdaygiller), Lolium (İngiliz çimi, çim 

toğumu), Brachypodium (çok yıllık yalancı brom bitkisi), Dactylis (domuz ayrığı) 

türleridir. 

Genellikle çok çeşitli kuru biyotoplarda yaşayan bu tür, Batı Karadeniz 

Bölgesin’ de yaptığımız arazi çalışmaları sırasında oldukça yağmur alan nemli ve 

yüksek kesimlerde, ağaç altlarında hem otsu (köknar ve meşe ormanı) hem de kuru 

bitliler (çam ormanı)’in bulunduğu çeşitli vejetasyonlardan ve çok yoğun ormanlık 
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alanlardan toplanmıştır. Bu bize türün ormanlık alanlarda, nemli ve yeşil bitkilerin 

olduğu  kesimlerde yaygın olarak bulunduğunu göstermektedir.   

  

4.1.1.8.2 Mythimna   albipuncta ([Denis-Schiffermüller], 1775) 

Noctua albipuncta [Denis-Schiffermüller], 1775 Ank. Syst. Werk. Schmett. 

Wienwrgegent: 84.  

 
Materyal: Bolu (İzzet Baysal Üniversitesi: 27.06.2001, H: 725m,1♂, 3♀♀). 

Bulunduğu lokalite sayısı: 1 

Coğrafik dağılımı: Holoarktik-Mediterranean-Asya, Orta ve Güney Avrupa, 

Kuzey Afrika (Hacker, 1989), (Hacker ve ark. 2002). 

Türkiye’deki dağılımı: Bursa (Staudinger, 1878; Leucania albipuncta); Konya-

Karapınar, Tekirdağ (Kornoşor-Lödl, 1989); Trakya (Okyar-Kornoşor, 1994). 

Habitat: Meşe, çam, söğüt altı arası açık otlak alan. 

Uçuş zamanı: Mayıs-Kasım. 

Kanat açıklığı: ♀: 32.9mm-36mm, ♂: 36mm. 

 
Türün tanımı: Anten iplik (filiform) şeklindedir. Baş, toraks ve ön kanadın 

etrafındaki renklenme pas lekesi şeklindedir ve gölgelenmedeki değişiklikler oldukça 

belirgindir. Koyu kahverengimsi ve yeşilimsi renklenmeler oldukça yoğundur. Kostal 

alan soluk, grimsi veya beyazımsı, antemedial ve postmedial kenar oldukça belirsiz yer 

yer etrafındaki renklenmelerden iki kat daha koyudur. Apikal çizgi mevcut fakat 

dağınıktır. Subterminal alan terminal alandan daha soluktur. Reniform stigmada 

hücrenin posteriör açısında küçük bir beyaz benek bulunur ve zayıf siyahımsı bir bantla 

çevrelenmiştir. Arka kanat koyu kahverengimsi veya gri, damarlar koyu, discodial hücre 

yok, siller beyazımsıdır. Özellikle de erkeklerde her iki kanadın alt kısmı parlaktır ve 

yanardöner renklenme gösterir (Şekil 4.19.13).  

Genital organlar-♂:Uncus uzun ve ince, vinculum “U” harfi şeklindedir. Valve 

simetrik ve yuvarlak biçimdedir. Cucullus yuvarlak, distal  kısım sklerotize olmuş, 

corona oldukça seyrek ve güçlü spinler bağlıdır. Sacculus ise dar, uzun ve üçgen 

biçiminde, clavus ince ve testere şeklinde girinti çıkıntılıdır. Harpenin bazal kısmı dar 

ve düz, eliptik ventro-lateral kısım valvenin ventral ucuna doğru uzanır. Dik kısım zayıf 

ve hafifçe kıvrılmıştır. Ampulla kısmen uzun, tepe şeklinde bir yapı gösterir ve ventro-
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lateral uçtan geçer. Aedeagus hafifçe kıvrılmış, vesica uzun tübül biçimindedir. Distal 

kısım genişlemiş, helezon şeklinde kıvrılmıştır ve iki küçük diveticulum bulunur. 

Terminal cornitus yoktur (Şekil 4.15a,b).   

 

 

                               a                                        b                                                  c 

Şekil 4.15. Mythimna albipuncta ([Denis-Schiffermüller], 1775), a: Valve, b: 
Aedeagus,  c: Dişi genital organ 

 
♀: Ovipositör nispeten kısadır ve güçlü bir şekilde sklerotize olmuştur. Ostium 

bursa basit yapıdadır ve düzgün biçimde sklerotize olmuş bununla birlikte distal uç 

hafifçe kıvrılmıştır. Ductus bursa uzamış, tübül biçiminde ve  yassılaşmıştır. Aynı 

zamanda düzgün biçimde sklerotize olmuş ve proximal kısım da yivli dir. Appendix 

bursa ise helezon şeklinde kıvrılmış, proximal kısım güçlü biçimde sklerotize olmuş ve 

yivlidir. Appendix bursanın distal kısmı ise genişlemiş, zayıf biçimde sklerotize olmuş. 

Corpus bursa küre şeklinde (Şek.4.15c).  

Biyolojileri: Avrupa’daki türlerinde iki jenerasyon görülür. Bu jenerasyonlar 

Mayıs ve Kasım aylarında ortaya çıkarlar. Avrupa’nın merkezi ve güneyinde 1800m’ye 

kadar varan farklı habitatlarda yaşarlar (Hacker ve ark. 2002). Larvaları çimlerle 

beslenirler ve geniş yapraklı olan Dactylis (domuz ayrığı), Scirpus (hasırsazı, sivrisaz), 

Cyperaceae (papirüsgiller)  türlerini tercih ederler. Daha nadir olarak tercih ettikleri 

besinler ise Stellaria (kuşotu), Taraxacum (karahindiba), Plantago (sinirotu), Galium 

(yoğurtotu), Origanum (mercanköşkü), Valeriana (kediotu) türleridir. 
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Çok farklı habitatlarda yaşayabilen Mythimna albipuncta, yapılan arazi 

çalışmalarımız sırasında açık alanlarda, meşe ve çam ormanlarında ve otsu bitkilerin 

bulunduğu habitatlarda yakalanmıştır.  

Bu tür Batı Karadeniz Bölgesi için yeni kayıttır. 

 
 

4.1.1.8.3 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) 

Noctua ferrago Fabricius, 1787, Mant. Insect. 2: 140. 

 
Materyal: Sinop (Erfelek-Kadıayırak-Göl dağı tepesi: 14.07.2004, H: 1200m, 

1♂). 

Bulunduğu lokalite sayısı: 1 

Coğrafik dağılımı: Holo-Mediterranean-Türkistan. 

Türkiye’deki dağılımı: Aydın (Staudinger 1878; Leucania lythargyria); İstanbul- 

Avrupa yakası (Graves, 1925; Sideridis lythargyria); Artvin-Murgul (Kansu, 1963),  

Adana-Balcali (Kornoşor-Lödl, 1989); Karadeniz ve Anadolu (Hacker, 1990).  

Habitat: Köknar, çam, otsu bitkiler. 

Uçuş zamanı: Temmuz-Ağustos. 

Kanat açıklığı: 39.6mm.  

 
Türün tanımı: Anten filiform (iplik) şeklindedir. Baş, toraks ve ön kanattaki ana 

renklenmeler soluk veya koyu grimsi ayrıca değişken biçimde koyu  grimsi-

kahverengimsi tonlarındır. Siyah abdominal coremata var. Antemedial kenar koyu 

kahverengimsi, orta kısmı daima güçlüdür. Postmedial kenar kıvrımlıdır ve genellikle 

damarlar üzerinde indirgenmiş bir sıra noktalıdır. Apikal çizgi ve subterminal kenar 

mattır. Medial alan ve kanat etrafındaki saçaklar ana renklenmeden hafifçe daha koyu 

tondadır. Reniform stigma daralmış, üst kısmı pek belirgin değil, alt kısmı indirgenmiş, 

hücrenin posteriör açısında küçük bir beyazımsı nokta vardır. Her iki kısımda koyu 

gölgelenme ile çevrilidir. Arka kanatlar açık renkli olan kostal alan dışında koyu grimsi 

rengindedir. Damarlar az çok belirgindir. Diğer taraftan her iki kanatta özellikle 

erkeklerde parlak renkli ve yanar dönerdir. Terminal benek bazen vardır ve siyahımsıdır 

(Şekil 4.19.14).  
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Genital organlar-♂: Uncus uzun, tegümen ince dardır. Vinculum “U” biçiminde. 

Valveler simetri gösterir ve vental kenarları yuvarlaktır. Cucullus yuvarlak, distal 

kısımda corona seyrektir. Sacculus dar, uzun ve üçgen biçimindedir. Clavusta ince 

testere dişi şeklinde yapılar bulunur. Harpenin bazal alanı dar ve düz, eliptik 

ventrolateral alandaki dik kısım zayıf ve hafifçe kıvrılmıştır. Kısmen uzun olan ampulla 

ile uç kısımdaki apex, valve’in ventrolateral kenarının üzerinden uzanır. Aedeagus 

hafifçe kıvrık. Vesica uzun ve tübüler. Geniş ve sarmal şekilli olan distal kısımda 3-4 

gelişmiş diverticulum ve bir tane küçük diverticulum bulunur. Uç kısımda ise zayıf  bir 

cornitus mevcuttur (Şekil 4.16a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           a                                        b 

Şekil 4.16. Mythimna ferrago (Fabricius, 1787), a: Valve, b: Aedeagus, c: Dişi genital 
organ 
 

♀: Ovipozitör nispeten kısadır ve ostium bursa ile birlikte iyi bir şekilde kitinize   

olmuştur. Distal kenar konveks şeklindedir. Ductus bursa uzun, tübüler ve düz yalnızca 

proksimal kısmı yivlidir. Appendiks bursa helezon şeklinde, proksimal kısmı yivli ve iyi 

bir şekilde kitinize olmuş, distal kısmı ise geniştir (Şekil 4.16c). 

Biyolojileri: Bir veya iki jenerasyon gösteren türlerdir. Yetişkinler Temmuz-

Ağustos ayları arasında uçarlar. Güney kesimlerde yaşayan türler Mayıs-Haziran ve 

Temmuz-Eylül ayları arasında olmak üzere iki jenerasyon geçirirler. M. ferrago çeşitli 

açık alanlar,  1700m’ye kadar varan yüksekliklerde yaşayabilmektedir (Hacker ve ark. 

2002). Larvaları Poa (buğdaygiller), Dactylis (domuz ayrığı) gibi taze çimlerle 
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beslenirler. Bunun dışında Taraxacum (karahindiba), Plantago (sinirotu) gibi bitkilerle 

beslenir.    

Yaşam alanlarını çok çeşitli açık alanların oluşturduğu M. ferrago, yapılan arazi 

çalışmaları sırasında çalılıkların ve otsu bitkilerin yoğun olarak bulunduğu alanlardan,  

köknar, çam ve meşe ormanlarının bulunduğu habitatlardan yakalanmıştır. 

 
 

4.1.1.8.4  Mythimna  l-album (Linnaeus, 1767) 

Phalaena l-album Linnaeus, 1767, Syst.Nat.(Edn.12) 1:850.  

 
 Materyal: Bolu (Gölcük-Aladağ: 28.06.2003, H: 1100m, 2♀♀). 

 Bulunduğu lokalite sayısı:1 

 Coğrafik dağılımı: Holoarktik, Mediterranean ve Asya’da dağılım gösterirler 

(Hacker ve ark. 2002). 

Türkiye’deki dağılımı: Bozdağ, İzmir (Lederer, 1865; Leucania l-album); Bursa, 

Aydın (Staudinger, 1878); Leucania l-album); İstanbul’un Aurupa ve Asya yakası 

(Graves, 1925; Leucania l-album); İç Anadolu (Wagner, 1930); Sivas (Zukowsky, 

1938; Hyphilare l-album); Bebek-İstanbul, (Lattin, 1951; Leucania l-album); Ankara-

Merkez, Artvin-Murgul, Niğde-Merkez, Samsun-Merkez (Kansu, 1963); Adana, 

Burdur, Eskişehir (Kornoşor-Lödl, 1989); Karadeniz ve Anadolu (Hacker, 1990); 

Çamlıdere, Tuz gölü, Dutözü, Gürün (Ronkay ve ark. 1990); Trakya (Okyar-Kornoşor, 

1994); Kahramanmaraş-Merkez (Kanat-Kornoşor, 2000). 

 Habitat: Meşe, çam ormanı, otsu bitkiler. 

 Uçuş zamanı: Mayıs-Eylül. 

 Kanat açıklığı: ♀: 35.5-40.4mm.  

 
Türün tanımı: Vücud kum renginde, koyu sarı, bej veya grimsi tonlardadır. 

Tegula koyu grimsi kenarlı, boyun kısmı 2-3 koyu düz çizgilidir. Ön kanatlar uzamış, 

uç kısım noktalı, tornal açı yuvarlaktır. Kostal ve subcelular alanlar ile apikal çizgi açık 

sarı, diskodial hücre, iç kenar ve marginal alan koyu ya da zeytin yeşili rengindedir. 

Bazal kenar dar, koyu renkli ve stigma bulunmaz. Medial çizginin distal yarısı nispeten 

geniş, oldukça belirgin, beyaz ve “L” harfi biçimindedir. Özellikle kanadın distal 

kısmındaki damarlar beyazımsı pullarla kaplıdır. Terminal kenarda damarlar arsında bir 
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sıra koyu renkli üçgenler vardır. Kanatların etrafındaki saçakların tabanı koyu sarı 

distalde ise gri renktedir. Arka kanatlar grimsi, dişilerde ise kısmen koyu renktedir. 

Damarlar kahverengimsi pullarla kaplı, discodial hücre küçük, belirgin değil, siller 

beyazımsıdır. Her iki kanadın alt kısmıda parlak, açık grimsi ve hafif yanar döner 

tondadır (Şekil 4.19.15). 

 ♀ : Ovipozitör geniştir. Ostium bursa nispeten geniş, iyi bir biçimde kitinize 

olmuş, proximal kısma doğru gittikçe sivrilir ve distal kenarı kıvrılmıştır. Ductus bursa 

kısa ve tübüler. Appendix bursa kısa ve geniş, proximal kısım helezon biçiminde 

kıvrılmış, distal kısım yuvarlaktır (Şekil 4.17). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.17.  Mythimna l-album (Linnaeus, 1766), Dişi genital organ 

 
Biyolojileri: İki jenerasyon gürülen türlerdir. Uçuş zamanları Mayıs-Ekim ayları 

arasındadır. Farklı biyotoplarda yaşarlar ve dağlarda 1600m’ye kadar varan 

yüksekliklerde bulunurlar (Hacker ve ark. 2002). Larvaları taze ve geniş yapraklı 

çimenlerle özellikle de Poa (buğdaygiller), Festuca (çim toğumu), Dactylis (domuz 

ayrığı) ile beslenirler. 

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaptığımız arazi çalışmaları sırasında  çok farklı 

habitatlarda yaşamaya adapte olmuş Mythimna l-album,  meşe ve çam ormanlarının   

yanı sıra otluk alanlardan ve çiçekli bitkilerin bulunduğu habitatlardan yakalanmıştır. 
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4.1.1.9 Genus: Leucania   Ochsenheimer, 1816 

Leucania Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4:81.   

  
 4.1.1.9.1 Leucania comma (Linnaeus, 1761)  

Phalaena comma Linnaeus, 1761 Fauna suecia (Edn. 2):316.   

 
 Materyal: Kastamonu (Küre Masruf geçidi: 30.06.2003, H: 1250m, 7♂♂, 1♀; 

Şenpazar-Isırganlıdağı: 13.07.2004, H: 950m, 1♂). Bartın (Sipahiler-Kayadibi: 

12.07.2004, H: 1250m, 3♂♂). Çankırı (Çerkez-Yoncalı: 17.07.2004, H: 1900m, 1♂). 

Bolu (Gölcük-Aladağ: 20.07.2004, H: 1100m, 3♂♂, 1♀). Karabük, (Safranbolu-

Akören: 18.07.2004, H: 840m, 1♂, 1♀). Sinop (Göldağıtepesi-Kadıayırak-Erfelek: 

14.07.2004, H: 1200m, 1♂). 

 Bulunduğu lokalite sayısı: 7 

 Coğrafik dağılımı: Holoarktik, Palearktik, Güney Avrupa (Hacker ve ark. 2002). 

Türkiye’deki dağılımı:  Tokat, Amasya, (Staudinger, 1878).    

 Habitat: Köknar, meşe, çam ormanı otsu bitkiler, çorak otlak alan. 

 Uçuş zamanı: Haziran-Ağustos. 

 Kanat açıklığı: ♀: 36.3mm-37.4mm, ♂: 31.7mm-37mm. 

 
Türün tanımı: Anten iplik şeklindedir. Başın çevresi 2 veya 3 sıra çizgilenme 

gösteren yaka şeklindedir. Tegula ve metatorax soluk grimsi veya bej rengindedir. Ön 

kanatlar uzun gri veya bej renginde bazı türlerde ise pas lekesi renginde ve kanatların uç 

kısmında noktalanma vardır. Costa geniş ve soluk renklenme gösterir. Uç kısmındaki 

çizgiler mat ve pek belirgin değildir. Bazal kısım uzun, oldukça belirgin, iç kenarı 

genişlemiş ve costadaki gibi soluk renklidir. Damarlar genellikle mat ve beyazımsı 

renktedir. Arka kanatlarda bazal kısım kısmen soluk renklenme göstermesine rağmen  

koyu bir renklenme hakimdir. Damarlar güçlükle görülür, kanat etrafındaki saçaklar 

açık gri ve beyazımsı renktedir. Her iki kanadın alt tarafı parlak renkte ve desensiz, ön 

kanatlar genellikle koyu ve aynı zamanda kahverengimsi ve gri renklenmeler de 

bulunmaktadır. L. comma uzun, ince ve koyu bazal kısmı ile Avrupa’da ki diğer 

Leucania türlerinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Bunun yanında L. putrescens’ te koyu 

bazal kısım daha kısa, arka kanadı ise L. comma’dan daha soluk ve mat bir renkte 

genellikle de beyazımsıdır (Şekil 4.19.16). 
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  Genital organlar-♂: Uncus uzun ve ince bir yapıda, tegümen nispeten geniş 

aynı zamanda incedir. Vinculum “V” harfi biçimindedir. Ventralde oldukça düz olan 

valva ventrolateral kenara doğru yuvarlaklaşır. Cucullusun boyun kısmı kısa ve geniştir, 

uç kısmı ise yuvarlaktır ve corona yoktur. Sacculus nispeten uzun, hafifçe kıvrılmış, 

clavus küçük ve üçgen biçimindedir. Harpenin bazal kısmı ventralde incelmiş, dorsal 

kısmı geniş ve yuvarlak, dik kısım incelmiş ve uzamış biçimde valvenin kostal kenarını 

aşar. Ampulla yaklaşık olarak harpenin dik kısmının üçte biri kadardır ve harpenin bazal 

kısmının lateral kenarına kadar erişemez. Aedeagus orta kısmından kıvrılmış, proximal 

kısım geniş ve yuvarlaktır.  Vesica çok uzun, tübüler orta kısımda oldukça kıvrılmış, 

harpenin distal kısmının yarısında nispeten çok sayıda geniş ve kısa cornuti vardır. 

Spinler çubuk benzeri yapıdadır. Terminal cornitus zayıf ve küçüktür   (Şekil 4.18a,b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              a                                        b                                    c 

Şekil 4.18. Leucania comma (Linnaeus, 1761), a: Valve,  b: Aedeagus,  c: Dişi genital 
organ 

 
♀: Ovipozitör güçlü, gonopofiz uzun ve dardır. Ostium bursa nispeten geniş ve 

iyi bir biçimde kitinize olmuş, distal kısmı hafifçe kıvrılmıştır. Ductus bursa çok uzun, 

tübüler, boyuna yivlidir. Appendix bursa, ductus bursadan daha kısa ve daha geniş, 

proximal kısmı üç parçalı ve yivli, terminal kısım daha az kitinize olmuştur. Corpus 

bursa yuvarlak, signum yoktur (Şekil 4.18c).  

Biyolojileri: Tek jenerasyon görülür. Orta Avrupa’da Haziran-Ağustos ayları 

arasında uçarlar. Yaşam alanları bataklıklar ve nemli biyotoplardır. Ayını zamanda 
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dağlarda tek tük kısa boylu bodur ağaçların olduğu nemli subalpin zonda ve ağaçların 

bulunmadığı sadece çayırların ve otsu bitkilerin bulunduğu alpin zonda yaşarlar. 

Yaklaşık 2000m yükseklikte bulunabilirler (Hacker ve ark. 2002). Larvaları Mayıs-

Ağustos ayları arasınada Dactylis (domuz ayrığı), Festuca (çim toğumu), Deschampsia 

(çim toğumu, bermuda çimi), Poa (buğdaygiller) gibi çok sayıda çimen türü ile beslenir. 

Nadiren Rumex (böğürtlen) gibi türleri tercih ederler. 

Genellikle bataklıklar, ağaçların bulunmadığı ya da çok seyrek olarak bulunduğu 

nemli yerlede yaşayan L. comma, yapılan arazi çalışmaları sırasında 1250m 

yükseklikteki yoğun köknar ve çam ormanlarından ve çorak otlak arazilerden, açık ve 

meşelik biyotoplardan yakalanmıştır.  

Bu tür Batı Karadeniz Bölgesi için yeni kayıttır. 
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Şekil 4.19. Hadeninae türleri. 

 
4.19.1 Hadula mendax ♂, Staudinger, 1889 

4.19.2 Polia nebulosa  ♀, Ochsenheimer, 1816 

4.19.3 Lacanobia w-latinum ♂, (Hufnagel, 1766) 

4.19.4 Lacanobia thalassina ♂, (Hufnagel, 1766) 

4.19.5 Lacanobia contigua ♂, ([Denis-Schiffermüller], 1775) 

4.19.6 Lacanobia oleracea ♀, Linnaeus, 1758 

4.19.7 Melanchra persicariae ♀, (Linnaeus, 1761) 

4.19.8 Hada plebeja ♂, (Linnaeus, 1761) 

4.19.9 Sideridis reticulata ♂, (Goeze, 1781) 

4.19.10 Hadena magnolii ♀, (Boisduval, 1829) 

4.19.11 Hadena compta ♂, ([Denis-Schiffermüller], 1775) 

4.19.12 Mythimna vitellina ♀, (Hübner, 1808) 

4.19.13 Mythimna albipuncta ♀, ([Denis-Schiffermüller], 1775) 

4.19.14 Mtyhimna ferrago ♂, (Fabricius, 1787) 

4.19.15 Mythimna l-album ♀, (Linnaeus, 1767) 

4.19.16 Leucania comma ♂, (Linnaeus, 1761) 
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     Şekil 4.19  Hadeninae türleri dorsalden. 
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Şekil 4.20  Polia nebulosa Ochsenheimer, 1816 kanat renklenmelerindeki 

farklılıklar     

 a: Sinop-Göldağı tepesi-Kadıayırak-Erfelek, 1200m’den toplanan örnek♀  

       b: Karabük-Safranbolu-Akören, 800m’den toplanan örnek ♂  
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        Tablo. 4.1. Tespit edilen türlerin  temsil ettikleri zoocoğrafik elemanlar. 

 

          

         

 

 

 

 

 

        

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

A   : Avrupa Elemanı 

Ak : Akdeniz Elemanı 

Er  : Eremial Eleman 

S   :  Sibirya Elemanı   

 

 
 

 

Türler 
Fauna  

Elemanı 

Hadula mendax (Staudinger, 1879) Ak 
Polia nebulosa (Hufnagel,1766) S 
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) A 
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) Ak 
Lacanobia contigua ([Denis-Schiffermüller], 1775) S 
Lacanobia oleracea Linnaeus, 1758 S 
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) S 
Hada plebeja (Linnaeus, 1761) S 
Sideridis reticulata (Goeze, 1781) Ak 
Hadena magnolii (Boisduval, 1829) A 
Hadena compta ([Denis-Schiffermüller], 1775) A 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) A 
Mythimna albipuncta ([Denis-Schiffermüller], 1775) Er 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) A 
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) A 
Leucania comma (Linnaeus, 1761) A 



61 

 

 

Tablo. 4.2. Batı Karadeniz Bölgesi’nden elde edilen türlerin habitatlara göre dağılımı.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                               HABİTATLAR 
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Hadula mendax  (Staudinger, 1879)  ● ●   ●  3 
Polia nebulosa (Hufnagel,1766) ● ●   ●  ● 4 
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) ● ● ● ● ●  ● 6 
L. thalassina (Hufnagel, 1766)   ●   ●  2 
L.  contigua ([Denis-Schiffermüller], 1775) ● ● ●   ● ● 5 
L.  olerecea  Linnaeus, 1758 ● ● ● ●  ● ● 6 
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)  ●   ●  ● 3 
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)    ●  ● ● 3 
Sideridis  reticulata (Goeze, 1781)  ● ●     2 
Hadena mognolii (Boisduval, 1829)       ● 1 
H. compta ([Denis-Schiffermüller], 1775)  ● ●     2 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) ● ● ●    ● 4 
M.  albipuncta ([Denis-Schiffermüller], 1775)    ●  ● ● 3 
M.  ferrago (Fabricius, 1787)     ● ●   ● 3 
M.  l-album (Linnaeus, 1767) ● ●        ● 3 
Leucania comma  (Linnaeus, 1761)   ● ●   ● 3 
Her habitattaki toplam tür sayısı: 6 10 10 6 3 6 12  
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Bu çalışma kapsamında; 2001, 2003-2004 yılları arasında Batı Karadeniz 

Bölgesi Hadeninae alt familyası taksonomik ve faunustik yönden araştırılmıştır. 

Araştırma bölgesinde, 46 lokalitede çalışılmış ve araştırılan lokalitelerin 14’ünden 

Hadeninae örnekleri tespit edilebilmiştir (Şekil 3.1, Tablo 3.1).  Araştırma bölgesinde 7 

farklı habitattan (Tablo 4.2) 9 cins (Hadula, Polia, Lacanobia, Melanchra, Hada, 

Sideridis, Hadena, Mythimna, Leucania)’e bağlı 16 tür saptanmıştır. Tespit edilen 16 

türden 3’ü Hadena magnolii (Boisduval, 1829), Mythimna albipuncta ([Denis-

Schiffermüller], 1775), Leucania comma (Linnaeus, 1761) Batı Karadeniz Bölgesi için 

yeni kayıtlardır.  

Araştırılan 46 lokalite, habitatları bakımından sınıflandırıldığında, araştırma 

bölgesinin 7 farklı ve tipik habitatla temsil edildiği söylenebilir (Tablo 4.2). Tespit 

edilen türlerin habitatlara göre dağılımı incelendiğinde habitatların tümünde aynı türe 

rastlanamamıştır. 6 habitatta saptanan Lacanobia w-latinum ve Lacanobia oleracea 

ekolojik toleransları en yüksek olan türleri temsil etmektedirler. L. w-latinum, Vaccinum 

myrtillus (ayı üzümü) ve Genista (katırtırnağı) ile, L. oleracea ise Atriplex (semizotu), 

Chenopodium (kazayağı) bitkileri ile beslenmektedir (Hacker, 2002). Bu bitkiler 

araştırma bölgesinde orman altı otlak alanlarda ve açık arazilerde yoğun olarak bulunan 

bitkilerdir. Diğer toleranslı türler olarak ise, 5 farklı habitatta bulunan Lacanobia 

contigua, ile 4 farklı habitatta bulunan M. vitellina, Hada plebeja ve Leucania comma 

kabul edilebilir. Yalnız tek bir habitatta tespit edilen tür sayısı 1 olup bu tür Hadena 

magnolii’dir.  

Habitatlar tür sayısının zenginliği bakımından karşılaştırıldığında, türlerin en 

çok bulunduğu habitatlar 12 türle yıllık otsu bitkiler, 10 türle çam ormanı ve köknar 

ormanıdır. En az tür içeren habitatın ise 3 türle çınar-kavak ağaçlarının olduğu 

görülmüştür (Tablo 4.2). En çok türün yıllık otsu bitkilerin daha sonra ise çam ormanı 

ve köknar ormanlarının görüldüğü habitatlarda bulunması; Batı Karadeniz Bölgesi’nde 

uzanan dağların bitki örtüsünü genellikle bu tür ormanların oluşturması, aşağı 

kesimlerinin  ise yoğun otsu bitkilerle kaplı olması ve dolayısıyla tüm bunların zengin 

bir flora oluşturmaları ile açıklanabilir. Tüm gece kelebeklerinde olduğu gibi gece uçan 

ve beslenen Hadeninler, gündüzleri hareketsizdirler ve predatörlerine karşı korunmak 
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için ağaçların gövdelerinde kendilerini kamufle ederler. Gece ise hemen her türün tercih 

ettiği ve floranın en zengin olduğu orman altlarındaki yıllık otsu bitkilerin bulunduğu 

alanlara yönelirler. Bu da türlerin daha çok bu habitatlarda bulunduğunu 

desteklemektedir. En az türün çınar-kavak ağaçlarının olduğu habitatlarda bulunması ise 

bu tür bitki örtüsünün lokal olarak sınırlı kalması ve alçak kesimlerde bulunması, yine 

besin tercihleri açısından zengin bir bitki örtüsü oluşturamaması ile izah edilebilir.  

Hadeninlerin hemen hepsi besin tercihleri bakımından herbivordurlar. Yaşam 

evrelerinin ikinci basamağı olan larval evrede bitkilere gereksinim duyarlar. Beslenme 

rejimlerine göre genellikle polifaktırlar. Araştırma bölgemizde tespit ettiğimiz 

Hadeninae türlerinden  P. nebulosa’nın Salix (söğüt), L. thalassina’nın Pyrus (ahlat), 

Quercus (meşe), Malus (elma) ve Salix (söğüt) ağaçlarına, M. vitellina, M. ferrago, M. 

l-album ve L. comma’nın tarım alanlarında buğdaygillere larval safhada zarar verdikleri 

bilinmektedir. Bu türlerin dışında kalan diğer 11 tür larval safhada yabani otsu bitkileri 

ve çalılıkları tercih ettikleri için zirai ve ormancılık açısından pek zararlı oldukları 

söylenemez. Yine bu türlerden L. thalassina ve M. persicariae ergin safhada kayın 

ağaçlarına, L. contigua ve L. w-latinum tarım alanlarında ve bahçelerde yetişen kültür 

bitkilerine zarar verdikleri bilinmektedir. Her ne kadar bu araştırma bölgesinde 

yaptığımız çalışma türlerin populasyon yoğunluklarına yönelik olmasa da, bu türlerin 

büyük ölçüde zarar verecek yoğunlukta olmadıkları gözlenmiştir.   

Araştırma bölgesinde tespit edilen türlerden Polia nebulosa çok çeşitli renk 

dimorfizmleri gösteren bir türdür. Hacker (2002)’de bu türün  Orta Avrupa’da görülen 

örneklerinde kanat renklenmelerinin grimsi veya açık kahverengimsi olduğunu (Şekil 

4.20.a), coğrafik olarak iklim değişimlerinin yaşandığı geçiş bölgelerdeki örneklerinde 

ise renklenmenin genellikle açık tonlarda, subterminal kenarda ise koyu gri ve siyahımsı 

renklenmelerin göze çarptığını belirtmiştir (Şekil 4.20.b). Bizim materyalimizde de bu 

türe ait örneklerde kanat renklenmeleri bakımından farklılıklar göze çarpmaktadır. Bazı 

örneklerde renklenmeler kül grisi ve açık gri tonlarında olup (Sinop-Göldağı tepesi-

Kadıayırak-Erfelek, 1200m’den toplanan örneklerde) Orta Avrupa’da bulunan bireylerle 

benzerlik gösterirlerken (Hacker, 2002) diğer örneklerde (Karabük-Safranbolu-Akören, 

800m’den toplanan örneklerde) ise hem ön hem de arka kanatlarda siyaha yakın ve 

kahverengi tonlarında renklenmeler göze çarpmaktadır ki geçiş bölgelerinde bulunan 

örneklerle (Hacker, 2002) benzerlik göstermektedirler. Muhtemelen bu renk farklılıkları 
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mevsimsel değişimlerden kaynaklanmakla beraber, predatörlerinden korunmak için 

yaşadıkları ortamın rengine adapte olmaya çalışmalarıylada açıklanabilir. 

  Batı Karadeniz Bölgesi’nde tespit edilen 16 tür zoocoğrafik açıdan kökenleri 

incelendiğinde bu türlerin birbirlerinden farklı fauna elemanlarını temsil ettikleri 

görülmektedir. Bilindiği gibi Karadeniz Bölgesi özellikle buzullaşma dönemlerinde 

kuzeyden gelen canlılara sığınak görevi yapması nedeniyle zoocoğrafya açısından çok 

önemli bir bölgedir. Buzullaşma dönemlerinde Avrupa’nın büyük bir kısmı buzullar 

altında kalmış ve bir çok tür aşağı bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Kuzeyden 

gelen Avrupa elemanları (Boreal elemanlar) batıda Trakya yolu üzerinden Batı 

Karadeniz’e oradan da Kuzey Anadolu’nun ağaçlık alanlarına ve Batı Anadolu’ya, 

Sibirya kökenli elemanlar ise doğuda Kafkaslar üzerinden gelerek Karadeniz Bölgesine 

giriş yapmışlardır.   

 Bu türlerden H.  compta, H. mognolii, L.  comma, L. w-latinum,  M. ferrago, M.  

l-album ve M. vitellina Avrupa kökenli türlerdir (Tablo 4.1). Avrupa’nın bir çok 

yerinde, Orta ve Batı Palearktik’te aynı zamanda Anadolu, Ortadoğu ve Orta Asya’ya 

kadar uzanan bir dağılım gösterirler. Bu türler muhtemelen buzullaşma dönemlerinde ve 

yine bunu takip eden daha sonraki dönemlerde Trakya üzerinden Batı Karadeniz 

Bölgesi’ne giriş yapmışlardır. H. plebeja, L. contigua, L. oleracea,  M. persicariae ve P. 

nebulosa türleri Sibirya kökenli türler olup (Tablo 4.1) Kuzey Asya’nın ılıman 

kesimleri, Sibirya’nın ılman kesimleri, Pasifik sahillerinden Japonya’ya kadar uzanan 

bir alanda ve Orta Asya’da dağılım gösterirler. Yine bu türlerde buzullaşma 

dönemlerinde Kafkaslar üzerinden gelerek Doğu Karadeniz’in yüksek dağlık 

kesimlerine oradan da tüm Karadeniz Bölgesine ve daha iç kesimlere yayılım 

göstermişlerdir. H. mendax, L. thalassina, S. reticulata türleri ise Akdeniz kökenli türler 

olup (Tablo 4.1) Avrupa’nın güneyi, Asya Minor, doğuda Ermenistan, Azerbaycan, 

Güneyde ise Suriye, Lübnan, İsrail’i içine alan bir alanda dağılım gösterirler. 

Avrupa’nın kuzeyinde ise göç eden türleri bulunmaktadır.  

M. albipuncta Eremial türdür ve sıcağı sever (Tablo 4.1). Fakat dağılım 

alanlarına baktığımızda Kuzey Afrika’dan çıkarak Orta ve güney Avrupa’ya Türkiye ve 

Türkmenista’a kadar ulaşan bir dağılım göstermektedir. Göç eden türler oldukları içinde 

dağılımlarının bu şekilde olması normaldir.  
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Tüm bunlar dikkate alındığında Batı Karadeniz Bölgesi’nde 4 farklı zoocoğrafik 

elemanın bulunduğunu görüyoruz. Bu zoocoğrafik elemanlar 7 türle Avrupa, 5 türle 

Sibirya, 3 türle Akdeniz ve 1 türle Eremial bölge elemanı olarak dağılım 

göstermektedirler. Bu oranlardan da anlaşılacağı gibi Batı Karadeniz Bölgesi’nde,  

buzullaşma dönemlerinde aşağı kesimlere göç etmek zorunda kalan türlerin baskın 

olduğunu görüyoruz ki bu beklenen bir sonuçtur. Batı Karadeniz Bölgesi’nde tespit 

edilen farklı zoocoğrafik bölge elemanlarının Anadolunun iç kesimlerinde nerelere 

kadar yayıldığını yapılacak daha sonraki çalışmalarla saptamak mümkün olabilecektir. 

Araştırma sonucu bir bütün halinde taksonomik ve faunistik yönden 

değerlendirildiğinde tespit edilen 16 türden 3’ünün Batı Karadeniz (Noctuidae: 

Hadeninae) faunası için yeni kayıt olduğu ve Karadeniz Bölgesi’nden bilinen Hadeninae 

tür sayısının 40’tan 43’e çıktığı görülmektedir. Böylece Karadeniz Hadeninae faunasına 

katkıda bulunulmuş ve türlerin dağılım sınırları da genişletilmiştir. 
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