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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.
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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 
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miktarını arttırırken toplam pup lipit miktarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca U. gilvata’nın, 
selülozu sindirmede zorlanmadığı, besin selüloz oranındaki artışa paralel olarak toplam pup lipit 
miktarında da artış kaydedildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uresiphita gilvata, yapay besin, kimyasal etken, tanen
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Herbivor böcekler ekolojik olarak oldukça önemlidir. Doğrudan ya da dolaylı olarak bitkilerin 
birbirleriyle rekabet yeteneğini önemli derecede azaltmaları, parazitoid ve avcı omurgasız türlerini 
hemen hemen eşit miktarda beslemeleri, kuşlara, kertenkelelere ve bazı küçük memelilere geniş 
oranda temel besin kaynakları sağlamaları açısından herbivorlar önem arz etmektedirler. Herbivor 
böceklerdeki bu çeşitlilik, besin ve beslenme davranışlarında farklılıklara yansımaktadır. Herbivor 
böcekler için beslenme en temel ve en önemli davranışlardan biridir.

Bitkiler, organizmaların üremelerine, gelişmelerine, büyümelerine doğrudan karışmayan fakat 
türlerin hayatta kalmalarını, gelişmelerini, davranışlarını etkileyen ve sekonder metabolit 
(allelokimyasal) olarak bilinen kimyasalları içermektedirler. Bu bileşikler genellikle ekolojik 
görevleri üstlenirler ve bitkiler; türler arası rekabette, hastalıklara, parazitlere ve avcılara karşı 
bunları kullanılırlar. Bu toksik maddeler, non-protein amino asitler, siyanojenik glikozitler, 
glikosiyanatlar, alkaloidler, çeşitli peptidler, proteinlerden kardiyak glikozitleri, terpenler, 
saponinler, flavonoidler, poliasetilenler ve aflatoksinlerden ve diğer fenolik maddelerden (tanenler 
ve ligninler dahil) ibarettir. 

Yaprak herbivorları bitki yaşam döngüsünün bütün evrelerine etki edebilmekte ve buna karşın farklı 
evrelere bitkilerin cevabı da muhtemelen farklı olmaktadır. Bu etkiler Vincetoxicum hirundinaria 
(Asclepiadaceae) bitkisi ile monofaj Abrostola asclepiadis (Lepidoptera) arasındaki ilişki gibi veya 
süt otu bitkisiyle beslenen kral kelebeği Danaus plexippus ile alakarga arasındaki ilişki gibi bazen 
olumlu, bazende Plantago lanceolata bitkisi ile Junonia coenia kelebeği arasındaki ilişki gibi 
olumsuz olabilmektedir.


