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Bu çalışmada Hyphantria cunea türüne ait 
larvaların son larva evresinde yapay besinler 
kullanarak besin tercihinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Bunun için A(P36:K32), B 
(P32:K32); C (P10:K32); D (P36:K10); E 
(P72:K32) ve F (P36:K64) besin menüleri 
(P:Protein, K:Karbohidrat) gram olarak kullanılarak 
yedirilmiştir. Sekonder maddeler kullanılarak 
hazırlanan besinler A besin içeriğine  % 1,25, 2,5 
ve 5 oranında tanik asit hesaplanarak katılmış ve 
sırasıyla T1, T2, ve T3 ile sembolize edilmiştir. 
Nikotin ve kinin için A besinine % 0,125, % 0,25 
ve % 0,5 yüzdelik oranları hesaplanarak eklenmiş; 
nikotin sırasıyla N1, N2, N3 şeklinde ve kinin 
sırasıyla K1, K2, K3 şeklinde sembolize edilmiştir. 
Bunun sonucunda üç farklı sekonder maddenin her 
biri için üç farklı yoğunlukta üç besin, toplamda 
dokuz farklı besin elde edilmiştir. Bu besinlerden 
A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, B-C, B-D, B-E, B-F, C-
D, C-E, C-F, D-E, D-F, E-F, A-T3, A-N3 ve A-K3 
kombinasyonları oluşturularak tercihli beslenme 
deney grupları oluşturulmuştur. 

H. cunea türünün besin tercihi C 
(P10:K32) ve D (P36:K10) tercihli besin deneyinde 
elde edilen sonuçlara göre yenen protein ve 
karbohidrat miktarlarının ortalaması ile H. cunea 
türü için optimal besin tercihi % 53 protein ve % 47 
karbohidrat olarak bulunmuştur. Bu 3 grup larvadan 
elde edilen sonuçların ortalamaları 
karşılaştırıldığında, larvaların bir eğim üzerinde 
hareket eden beslenme davranışı ortaya koydukları 
görülmüştür.  

H. cunea larvalarının tercihsiz beslenme 
deneylerinde kullanılan 15 besin çeşidi, toplam 
tüketim miktarları dikkate alındığında C ve E 
besinlerinin toplam tüketim miktarlarının kontrol 
grubu olan A besinine göre farklı olduğu 
görülmüştür.  
Ayrıca sekonder maddelerin toplam tüketim 
miktarları için etkili olduğu gösterilmiştir. Pup 
protein miktarını sekonder maddelerin özellikle de 
tanik asitin istatistiksel olarak olumsuz etkilemediği 
tespit edilmiştir. Pup lipit miktarlarının ise 
protein/karbohidrat oranının düşük oluşuyla ilişkili 
olduğu görülmüştür. Gelişme sürelerinin besindeki 

protein miktarının artışına paralel olarak azaldığı ve 
sekonder madde miktarlarıyla arttığı tespit 
edilmiştir. Tercihli beslenme deneylerinde H. cunea 
türünde özellikle  karbohidratı fazla besinlerle (C-
F) tercihte tat almayla ilgili kararsızlıkla alım 
hedefinin tutturulamadığı görülmüştür.  

Tercihli beslenme deneylerinde, özellikle 
proteince zengin besinlerin olduğu tercih 
gruplarında pup ağırlığının düşük olduğu tespit 
edilmiştir (P>0.05). Benzer şekilde tercih 
gruplarında karbohidratça zengin besinlerin olduğu 
tercih grubundaki larvaların lipit miktarının yüksek 
olduğu görülmüştür (P>0.05). Yenen protein ve 
karbohidratın pup ağırlığı, pup protein ve lipit 
miktarı ile toplam dışkı miktarı arasındaki 
ilişkilerin farklı olduğu görülmüştür (P>0.05).  

Ayrıca H. cunea larvalarının protein ve 
karbohidrat alımı arasında lineer bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. 
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Birçok vektör organizmada olduğu gibi, 

tatarcıkların dağılımında da çevresel koşullar 
oldukça önemlidir. Böceklerin sıcaklık istemleri 
belli bir iklimsel ya da coğrafi koşulda bir yıldaki 
kuşak sayısını belirler. Tatarcıklar, çevresel 
koşulların (ışık, sıcaklık, nem, rüzgar, yağış) 
uygunluğuna bağlı olarak bir yıl içinde 2 veya 3 döl 
vermektedir.   

Şanlıurfa yöresinde toplanan ve laboratuar 
koşulunda üretilen Phlebototmus papatasi’lerin, 
laboratuar koşulunda bazı biyolojik özellikleri 
araştırılmıştır. 28+1 oC ve %80 nem koşulu 
sağlanan insektaryumda P. papatasi’ye ait; ergin 
ömür uzunluğu, yumurta ovipozisyon süresi ve 
fekondite parametreleri araştırılmıştır. Arazi 
koşulunda toplanıp ve kültür ortamında yetiştirilip 
deneye alınan P. papatasi’lerin ortalama dişi başına 
yumurtlama oranı  istatistiksel açıdan anlamlı 
olacak şekilde farklı bulunmuştur. Eşeyler arasında 
ve iki grup arasında hayatta kalma (ömür uzunluğu) 
açısından da önemli farklar bulunmuştur. Sonuç 
olarak araziden toplanan P. papatasi’lerin yumurta 
üretimi kültür ortamında yetiştirilenlere göre daha 
fazla iken, bıraktıkları yumurta sayısı oransal olarak 
daha azdır. Ergin ömür uzunluğu da  daha kısa 
çıkmıştır. Bu da araziden toplanıp laboratuar 
koşulunda üretilmesi sağlanan P. papatasi üzerine 
laboratuar koşuluna  bağlı olarak, stres oluştuğu ve 


