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Özet: Bu çal›ﬂmada, Ciadatra hyalina’n›n Türkiye’nin ‹ç Anadolu Bölgesi’nde yay›l›ﬂ gösteren populasyonlar›ndan incelenen toplam 156
ergin örne¤e göre, az bilinen d›ﬂ genital yap›lar›, bu yap›lar ve renk, desenlemede tesbitedilen variyasyonlar ﬂekillerle tan›mlanm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Ciadatra hyalina, variyasyon, taksonomi, Türkiye.

A Taxonoic Study on Cicadatra hyalina (Fabricius, 1798) (Homoptera, Cicadidae)
Abstract: In this study, rarely studied external genital structures and the variations of these structures, colour and speckling of
Ciadatra hyalina were identified with figures according to 156 adult samples were collected from the Inner Anatolian populations.
Key Words: Cicadatra hyalina, variation, taxonomy, Türkiye

Giriﬂ
Bu türün, palearktik bölge içersinde çok geniﬂ yay›l›ﬂ
göstermesi (1) ve renk, desenleme karakterlerinde çok
geniﬂ variyasyona sahip olmas› nedeni ile hatal› olarak çok
de¤iﬂik ﬂekillerde alttür hatta tür ay›r›mlar›n›n yap›ld›¤›
bildirilmektedir (2).
Bu çal›ﬂmada, türün Türkiye’nin ‹ç Anadolu
Bölgesi’nde yay›l›ﬂ gösteren populasyonlar›ndan incelenen
örneklerine göre, az bilinen d›ﬂ genital yap›lar›n›n, d›ﬂ
genital yap›lar ve renk, desenlemede tesbit edilen
variyasyonlar›n ﬂekillerle tan›mlanmas›; bu türde, alttür ve
tür ay›r›m›na ›ﬂ›k tutulmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Materyal ve Metot
Çal›ﬂmada, türe ait ‹ç Anadolu Bölgesi’nin de¤iﬂik
yerlerinden toplanan 111 erkek, 45 diﬂi ergin örnek,
standart usullere göre prepara edilmiﬂtir. ﬁekiller
stereomikroskopta, resim çizme tübü yard›m› ile
çizilmiﬂtir.

Bulgular
Cicadatra hyalina (Fabricius, 1798)

Tettigonia hyalina Fabricius, 1798 (3).
Cicadatra hyalina geodesma Kolenati, 1857 (4).
Cicadatra hyalina taurica Fieber, 1876 (5).
Rustavelia burriana Horvath, 1912 (6).
Cicadatra hyalina discrepans Schumacher, 1913 (2).
Cicadatra hyalina rossica Schumacher, 1913 (2)
Tip Yeri : Güney Rusya (3).
Renk, Desenlenme : ‹ncelenen örneklerde vücut
temel renginin yeﬂilimsi, yeﬂilimsi sar›, sar›, k›rm›z›ms›
sar› ve k›rm›z›ms› kahverengi renkler ﬂeklinde olmak
üzere variyasyon gösterdi¤i tesbit edilmiﬂtir. Baﬂ ve
pronotomun üzeri siyah desenli olup, desenlemede tesbit
edilen variyasyon ﬁekil 1A, B, C, D, E, F’de gösterilmiﬂtir.
Yap›lan incelemede renk ve desenlenmede tesbit edilen bu
variyasyonun zamansal ve yersel olarak bir ay›r›m
göstermedi¤i, populasyon içi bir variyasyon oldu¤u
belirlenmiﬂtir.

D›ﬂ genital Yap›lar :
Erkeklerde : VII. sternit boyu, eninin 1,13 kat›
uzunlukta, arka kenar düz, arka köﬂeler yuvarlak (ﬁekil
2A). VII. sternit boyu eninin 1,16 kat› uzunlukta, ön
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kenar geniﬂ aç› ile girintili, arka kenar ortas› küçük
çentikli (ﬁekil 2B). Pygofer arka kenar dorsalde S harfi
ﬂeklinde dalgal›, ortada küçük ç›k›nt›l›, ventralde düzdür.
(ﬁekil 2C). Anal tüb ventral ç›k›nt›lar›n›n kaide k›s›mlar›
oval, yass›laﬂm›ﬂ ve üst yüzleri düzdür (ﬁekil 2D).

A

Aedeagus sap› tipik cinse ait formda olup C harfi
ﬂeklindedir. Apikalde öne do¤ru k›vr›k aç›k renkli, az
kitinleﬂmiﬂ bir ç›k›nt› ile bunun yan kaide k›s›mlar›nda
birer uzun diken yer al›r. Subapikal, yanda bir s›ra küçük
diﬂçik, ventralde yass› kitinleﬂmiﬂ bir k›sm›n ucuda tarak
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ﬁekil 1.

A-F. Ciadatra hyalina’da desenlenme
variyasyonu

ﬁekil 2.

Ciadatra hyalina’n›n erke¤inde : A-VII.
sternit, B - VII. sternit, C - Pygofer, D Anal tüb, E - Aedeagus; Diﬂisinde: F-VII.
sternit, G-Genital aç›kl›k çevresi.
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ﬁekil 3.

Ciadatra hyalina’da aedeagus
ucu diken kümesindeki
variyasyon

1 mm

ﬂeklinde bir diken kümesi bulunur (ﬁekil 2E). Bu diken
kümesinde yer alan diken say›s› ve dikenlerin, ﬂekil ve
büyüklüklerinde tesbit edilen variyasyon ﬁekil 3’de
gösterilmiﬂtir.
Diﬂilerde : VII. sternit arka kenar›, geniﬂ aç› ile
boyunun %59’u oran›nda V harfi ﬂeklinde çentiklidir.
Arka köﬂe uçlar› sivri ve yanlara dönüktür (ﬁekil 2F).
Genital aç›kl›k üst kenar ortada az girintili, alt kenar dar
ç›k›nt›l›d›r, VIII. gonapofiz uçlar› sivri ve birbirinden ayr›
durur (ﬁekil 2G).
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‹ncelenen Materyal : Ankara : Ba¤lum 30.6.1965
4
, 4
; 18.7.1969 2
, 2
; Çubuk-I
30.6.1972 1, 1 ; 3.7.1973 18
, 5 ; Elmada¤
22.6.1975 2
; 24.6.1975 10
, 10
;
29.6.1975 2
, 1 ; Keçiören 3.7.1958 7
,
4 ; 30.6.1965 10
, 2 . Nevﬂehir 3.7.1975
2
, 1 . Ni¤de : Uluk›ﬂla 7.6.1974 1 , 1 ; Bor
5.7.1975 2
, 3 . Konya : Ayranc› 20.6.1969
11
, 1 ; 10.7.1974 12
; Ere¤li 28.6.1969
3
, 2 . Kahramanmaraﬂ 30.6.1977 24
,
8 .

Tart›ﬂma ve Sonuç

Cicadatra hyalina türünün renk ve desenlenmesinde
variyasyonun çok oldu¤u ifade edilmekte (2), fakat
bunlar›n neler oldu¤u belirtilmemektedir. Türkiye’nin ‹ç
Anadolu Bölgesi’nde incelenen örneklerin renk ve
desenlenmede gösterdi¤i variyasyon tesbit edilerek
ﬂekillerle tan›mlanm›ﬂ ve yap›lan incelemede variyasyonun
yersel ve zamansal bir ay›r›m göstermedi¤i, populasyon içi
bireysel variyasyon oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Bu türde, renklenme dikkate al›narak 4 alttür ay›rt
edilmiﬂ, Anadolu ve Balkanlarda yay›l›ﬂ gösteren
populasyonlar›n vücut temel renginin sar›ms›, sar›ms›
yeﬂil, k›rm›z›ms› sar› oldu¤u bildirilerek Cicadatra hyalina
discrepans Schumacher, 1923 alttürü ﬂeklinde
tan›mlanm›ﬂt›r. Di¤er 3 alttürde ise temel rengin
k›rm›z›ms› kahverengi oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu araﬂt›rma
ile, alttür ay›r›m›nda dikkate al›nm›ﬂ olan vücut temel
renklerinin ayn› populasyon içerisinde tesbit edilmesi,
böyle bir alttür ay›r›m›n›n hatal› olaca¤› sonucunu
ç›karmaktad›r. Elde edilen bu bulgu, bu türde çok de¤iﬂik
ﬂekillerde, hatal› ay›r›m›n›n yap›ld›¤›n› bildiren tesbiti (2)
do¤rulamaktad›r.
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