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edilmiştir. Bu lenfositlerin çoğunda sayıları 1-5 arasında değişen kırmızı-kahverengi iri granüller 
gözlenirken (%81.50 ve %72.25), daha az orandaki lenfositlerde ise yaygın çok sayıda küçük 
granüller gözlenmiştir (%4.00 ve %4.75). ACP pozitif lenfositlerde ise sayıları 1-5 arasında değişen 
pembe-kırmızı granüller gözlenmiştir (%91.50 ve %90.75). Kuzu ve erginler arasında enzim 
pozitivite oranları bakımından istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmamıştır (p>0.05).

Kuzu ve erginlerin perifer kan lenfositlerindeki çekirdek alanı (63.34 µm2 ve 49.65 µm2), AgNOR 
sayısı (3.22 ve 3.22), AgNOR alanı (6.60 µm2 ve 5.50 µm2) ve AgNOR alanı/çekirdek alanı oranları 
(0.10 ve 0.11) arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark tespit edilmemiştir (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmayla Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası’ndaki sağlıklı yaban 
koyunlarının perifer kan lenfositlerinin ANAE ve ACP enzim aktivitelerine ve AgNOR 
parametrelerine ait veriler ilk kez rapor edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ovis orientalis anatolica, lenfosit, enzim, AgNOR

Teşekkür: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
(Proje no: 10401039) desteklenmiştir. Çalışmaya katkılarından dolayı Doç.Dr. Atilla ARSLAN’a 
ve Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda görevli veteriner hekim Dr. Musa ÇELİK’e 
teşekkür ederim. 
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Amaç: Biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılan böcekleri saklama yöntemi olarak düşük 
sıcaklıktan faydalanmak mümkündür. Endoparazitoid bir tür olan ve laboratuvar şartlarında 
Galleria mellonella puplarında yetiştirilebilen Pimpla turionellae’nın larval evresine, konak içinde 
iken tedrici azalan sıcaklık uygulanarak, larval gelişimine ve eşey oranına bu uygulamanın etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: P. turionellae dişilerine parazitletilen konak pupları sırasıyla 25, 20, 
15 ve 10°C’de 3’er gün ve takiben 4°C’de 2, 3, 4 ve 5 gün bekletildi. Uygulamalar sonrasında 
puplar 25°C’ye alındı ve ergin oluşumuna kadar bekletildi. Çıkan bireylerin erginleşme süreleri ve 
cinsiyetleri tespit edildi. 

Bulgular: Düşük sıcaklık uygulamaları sonrasında dişi ve erkek bireylerde ergin çıkış süresinin kontrol 
grubuna göre uzadığı ve bu sürenin özellikle düşük sıcaklıkta 5 gün bekletilen deney grubundan çıkan 
bireylerde yaklaşık %50 oranında arttığı gözlendi. Ergin çıkış yüzdesi düşük sıcaklıkta (4°C) bekletme 
süresinin uzamasıyla beraber azaldı. Kontrol grubunda erginleşen dişi ve erkek bireylerin yüzdeleri 
yaklaşık olarak eşit bulunurken, düşük sıcaklık uygulama süresinin artışıyla beraber erginleşen 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1068

bireylerde dişi yüzdesinin erkek bireylerin yüzdesine göre daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak 
gruplar arasında dişi ve erkek yüzdeleri bakımından istatistiksel olarak bir fark tespit edilmedi.

Sonuç: Kimyasal mücadelenin olumsuz etkilerinden dolayı önemi oldukça artan biyolojik 
mücadele uygulamalarında, kullanılacak parazitoidlerin gelişimini etkileyen faktörlerin bilinmesi, 
bunların hem kitle halinde üretimlerinde, hem de bunlarla biyolojik mücadelede başarıya ulaşmada 
önemli bir faktördür. Sonuçlar, P. turionellae’yı biyolojik mücadelede kullanmak amacıyla kitle 
halinde üretebilmek için, uzun süreler için olmamak kaydıyla, düşük sıcaklıkta bekletmenin 
uygun bir saklama yöntemi olabileceğini ve doğal şartlara benzerliği ve böceği soğuğa alıştırması 
açısından daha olumlu sonuçlar verdiği için özellikle tedrici azalan düşük sıcaklığın tercih edilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ergin öncesi gelişim, eşey oranı, Pimpla turionellae, tedrici azalan sıcaklık

Teşekkür: Çalışma, 08101017 nolu proje ile Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Pimpla turionellae endoparazitoid bir türdür. Biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılan 
parazitoid böceklerin laboratuar şartlarında kitle halinde üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 
böceklerin uygun evrelerinin, tespit edilecek uygun sıcaklık derecelerinde ve uygun sürelerde düşük 
sıcaklıkta bekletilmesi iyi bir depolama yöntemi olabilir. Ancak düşük sıcaklık uygulamasının 
böceğin fizyolojisine olan etkilerinin belirlenmesi önemlidir. 

Gereçler ve Yöntemler: P. turionellae dişilerine parazitletilen Galleria mellonella pupları 
sırasıyla 25, 20, 15 ve 10°C’de 3’er gün ve takiben 4°C’de 2, 3, 4 ve 5 gün bekletildi. Uygulamalar 
sonrasında puplar 25°C’ye alındı ve ergin oluşumuna kadar bekletildi. Çıkan dişilere 7. günden 
itibaren yaşamları boyunca parazitleme yaptırıldı. Parazitlenen konak pupları parazitlenmeden 24 
saat sonra, %0.8’lik NaCl çözeltisinde dissekte edilerek bırakılan yumurtalar sayıldı. 

Bulgular: Düşük sıcaklık uygulamasının yapıldığı her bir deney grubuna ve normal şartlarda 
(25°C) bekletilen kontrol grubuna ait dişi parazitoidlerin yaşamları boyunca bıraktıkları toplam 
yumurta sayısı belirlendi. Ortalama toplam yumurta sayıları kontrol grubunda 18.58 bulundu. 
Deney gruplarında ise 4°C’de bekletme süresine bağlı olarak sırasıyla; 9.85 (2 gün), 11.19 (3 gün), 
13.31 (4 gün) ve 12.53 (5 gün) olarak bulundu. Düşük sıcaklık uygulamasının artışına bağlı olarak 
bütün uygulama gruplarındaki yumurta sayısında, kontrol grubuna göre azalma olduğu tespit edildi. 
Farklı sürelerin uygulandığı deney grupları arasında bırakılan ortalama yumurta sayısı bakımından 
istatistiksel bir fark olmadığı bulundu. 

Sonuç: Zararlı böceklere karşı yapılan kimyasal mücadelenin insan sağlığına ve çevreye 
olumsuz etkilerinin olması sebebiyle, günümüzde önemi oldukça artan biyolojik mücadelenin 


