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PD–097

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nde Testudo graeca (Testudinidae) 
Üzerinden Toplanan Kene (Acari: Ixodidae) Türlerinin Tespiti ve 

Eşey Oranlarının Belirlenmesi

Samed Koç, Hüseyin Çetin
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, samedkoc86@hotmail.com

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Kampusu’nda Nisan ve Ağustos ayları arasında tespit edilen Testudo 
graeca (Linnaeus, 1758) türü kaplumbağalar üzerinden toplanan kene (Acari: Ixodidae) türlerinin 
teşhis edilmesi ve eşey oranlarının belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Akdeniz Üniversitesi Kampusu’nda Nisan ve Ağustos ayları arasındaki 
dönemde T.graeca türü kaplumbağa taraması yapılmıştır. Bulunan kaplumbağalara tutunan ve/
veya kan emen keneler ince uçlu pens yardımıyla toplanmış, %70’lik etil alkol içerisine alınarak 
laboratuvara getirilmiştir. Teşhis anahtarı kullanılarak kenelerin türleri belirlenmiş ve dişi/erkek 
oranına bakılmıştır.

Bulgular: Arazi koşullarında toplam 13 T. graeca örneğinden, 43 kene örneği toplanmıştır. Yapılan 
teşhisler sonucu tüm örneklerin sert kenelerden Hyalomma aegyptium L. (Acari: Ixodidae) türüne 
ait olduğu ve sadece ergin bireylerden oluştuğu görülmüştür. Toplanan kenelerin 38 (%88,3) 
tanesinin erkek, 5 (%11,7) tanesinin dişi birey olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Hyalomma aegyptium türünün önemli konaklarından birinin daha önce yapılan bazı 
çalışmalarda da belirlendiği gibi T. graeca olduğu ve kaplumbağalara tutunan erkek kenelerin 
oranının dişi kenelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, eşey oranı, Hyalomma aegyptium, Testuda graeca 

PD–098

Kütahya İli Ve Çevresi Carabidae (Coleoptera) 
Faunası Üzerine Ön Çalışmalar

Yakup Şenyüza, Ceren Küçükkaykıb, Kemal Dindarc

aDumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya
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bEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir
cDumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kütahya ili ve çevresindeki Carabidae (Coleoptera) Faunasının 
tespitidir.

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışma Kütahya ili çevresinde 2010 haziran ile 2011 mayıs arasında 
yapılmıştır. Farklı lokalitelere aylık olarak düşürme tuzakları kurulmuş ve örnekler toplanarak 
teşhis edilmiştir.
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Bulgular: Bu çalışmada acinopus, amara, brachinus, calathus, carabus, cymindis, dixus, harpalus, 
lebia, leistus, ophonus, trechus ve zabrus cinslerine ait toplam 22 adet tür tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada tespit edilen türlerden 21 tanesi Kütahya için yeni kayıttır. Bundan sonra 
yapılacak çalışmalar için kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Carabidae, Coleoptera, Fauna, Kütahya.

PD–099

Uresiphita gilvata (Crambidae) Larvalarının Beslenmesini Ve 
Gelişmesini Etkileyen Kimyasal Etkenlerin 

Yapay Besinlerle Belirlenmesi

Hatice Karadeniz, Mahmut Bilgener
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun, 

hatice.pkaradeniz@hotmail.com

Amaç: Besinlerindeki sekonder maddelerin, Uresiphita gilvata larvalarının beslenme ve gelişmesine 
etkilerini incelemek için farklı içeriklere sahip çeşitli yapay besin hazırlanmıştır. İçerikleri farklı 
olan yapay besinlerle beslenen bu larvaların toplam besin tüketim miktarları, pup ağırlıkları, toplam 
pup protein ve toplam lipit miktarları, gelişim süreleri belirlenmiş, kontrol yapay besinle beslenen 
larvalarla elde edilen veriler karşılaştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2010 Ekim ayında, U. gilvata türüne ait larvalar Samsun Kızılırmak 
Deltası’nda ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’nde Sophora alopecuroides 
L. (Fabaceae) türünden bitkilerle beslenirken toplanmıştır. Gruplara ayrılan larvalar farklı 
konsantrasyonlarda sekonder metabolit içeren ve Yamamoto (1969) tarafından geliştirilen yapay 
besinlerle son larva evresine gelinceye kadar beslenmiştir. Besinlerin ve larvaların tartımı gün 
aşırı yapılmış ve kaydedilmiştir. Kurutulmuş pupların toplam yağ içeriği lipitlerin kloroformda 
çözülmesiyle uzaklaştırılmıştır. Kjeldahl metodu ile pupların toplam protein miktarı tespit edilmiştir. 
İstatistik analizlerinde ANOVA ve Dunnet testi SPSS programı kullanılarak uygulanmıştır.

Bulgular: Düşük konsantrasyonlarda (% 1) tanik asit uyarıcı etki gösterip besin tüketimini 
arttırırken, nikotin (% 0,125) ve kinin (% 0,125) caydırıcı etki gösterip tüketimi düşürmüştür. 
Besinlerdeki sekonder madde miktarı arttıkça tanik asit ilaveli besin grupları tüketim miktarını, 
pup ağırlığını ve toplam lipit miktarını düşürmüş, buna karşılık nikotin ve kinin ilave edilmiş besin 
grupları tüketim miktarını, pup ağırlığını, toplam pup protein ve toplam lipit miktarını arttırmıştır. 
Selüloz eklenmiş besinlerde toplam pup lipit miktarı artmıştır. Düşük miktarda (% 10) selüloz ilave 
edilmiş besinin tüketimi artmıştır. Protein miktarı bakımından iki kat zengin olan besini tüketen 
larvaların yalnız toplam pup protein miktarlarında artış gözlenmiştir. Karbonhidrat miktarı iki 
kat arttırılmış besin grubunda pup ağırlığı ve toplam pup protein miktarlarında artış gözlenmiştir. 
Gelişim süresi, yüksek konsantrasyonda tanik asit (% 5) ve kinin (% 0,5) bulunan besinlerde 
uzamış, proteini fazla olan besinde ise kısalmıştır.

Sonuç: U. gilvata’nın beslenme ve gelişiminde yüksek konsantrasyonda tanik asit olumsuz etki 
yaratırken, nikotin ve kininin olumsuz etki yaratmadığı gözlenmiştir. Besinlerdeki yüksek protein 
içeriğinin gelişimi hızlandırdığı, yüksek karbonhidratın ise pup ağırlığını, toplam pup protein 


