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Karaçam Zararlısı Olan Çalı Antenli Çam 
Yaprakarısıyla (Diprion pini L.: Hymenoptera-

Diprionidae) Biyolojik Mücadelede Turdus 
merula (Karatavuk)’nın Önemi Üzerine Bir 
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Eskişehir Meşelik Ormanı yeniden 

ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarının devam 
ettiği 60 yıllık yapay bir ormandır. Bu ormanda 
baskın ağaç türü Pinus nigra (Karaçam)’dır. Yaz 
ayının başlarında oldukça büyük miktarlarda ortaya 
çıkan Diprion pini (Çalı Antenli Çam 
Yaprakarısıyla) özellikle genç ağaçlara büyük zarar 
vermekte ve çoğunun yapraklarını yenileyemeyerek 
kurumasına yol açmaktadır. Aynı zamanda bu 
ormanda üreyen yerli Turdus merula 
(Karatavuk)’nın, yavrularının yumurtadan çıkış 
dönemine rastlayan tırtıl istilasında, yavrularını 
önemli miktarda tırtılla beslediği görülmüştür. 
Çalışmamız bu zararlının büyük risk taşıyan 
kimyasal mücadelesine bir alternatif olarak 
karatavuğun büyük bir rolü olabileceğini 
göstermiştir.  
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Flavonoidler bitkilerde doğal olarak 

bulunan ve günlük diyetle sıklıkla tüketilen 
polifenolik bileşiklerdir. Bazı çalışmalarda 
flavonoidlerin antiallerjik, antiviral, antitümör ve 
antioksidan aktivitelerinin olduğu belirtilmektedir.  

Bu çalışmada, dört farklı flavonoidin 
(myricetin, luteolin, galangin ve resveratrol) model 
organizma olarak seçilen Drosophila 

melanogaster’de süperoksit dismutaz (SOD), 
katalaz (CAT), glutatyon redüktaz, Glutatyon S-
Transferaz (GST) aktiviteleri ile glutatyon ve 
toplam protein miktarı üzerine etkisi araştırıldı. 
Drosophila melanogaster’de kanat somatik 
mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) 
kullanarak yaptığımız önceki çalışmamızda 
myricetin, luteolin, galangin ve resveratrolün 
antigenotoksik oldukları gözlenmiştir. Bulgularımız 
ile ilişkili olarak flavonoidlerin antigenotoksik 
olarak belirlenen dozları bu çalışmaya alındı. Her 
flavonoid için üç farklı konsantrasyonda olmak 
üzere kontrol ve uygulama grupları oluşturuldu. 
Farklı konsantrasyonlardaki flavonoid çözeltileri 
gruplara uygun olarak hazır besi yerlerine eklendi. 
Drosophila melanogaster’in flr3/TM3, BdS 
soyunun virjin dişileri ile mwh erkeklerinin 
çaprazlanmasından elde edilen 72±4 saatlik larvalar 
gruplarına uygun olarak hazırlanan bu besi 
yerlerine alınarak, ergine gelişmeleri beklendi. 
Pupadan henüz çıkan ergin erkek bireyler 
toplanarak -80°C de saklandı. Homojenizasyonu 
takiben yapılan çalışmalardan edilen sonuçlar, 
flavonoidlerin antigenotoksik etkilerinin varlığını 
destekler nitelikte olup, çalışılan enzim ve 
flavonoide bağlı olarak antioksidan enzim 
aktiviteleri ile glutatyon ve toplam protein 
miktarlarının değiştiği bulunmuştur.  
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Son 10 yılda su ürünleri alanında 

moleküler genetik tabanlı çalışmalar giderek artan 
bir önem kazanmıştır. Bu alanda teknolojik 
gelişmelere ve ihtiyaca bağlı olarak değişen birçok 
yöntem geliştirilmiştir. Bu bağlamda; alloenzimler, 
mtDNA, RFLP, SSCP, VNTR, mikrosatelitler, 
SNPs, STS, AFLP, RAPD, DALP, IRS ve DNA 
baz dizilimi gibi bir çok moleküler teknik su 
ürünleri genetik çalışmalarında geniş uygulama 
alanlarına sahip olmuştur. Bu yöntemler 
populasyon içi ve populasyonlar arası genetik 
varyasyonun tespiti, genetik haritalama, anaç 
tespiti, filogenetik çalışmalar ve ıslah gibi birçok 
alanda kullanılmaktadır. Bu derlemede su ürünleri 
sahasındaki çalışmalara farklı bir yaklaşım tarzı 
sunan DNA markör teknolojileri, prensipleri, 


