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karbohidrat ve lipit analizi için 1’er adet tartıldı ve numaralandırılarak deneylerde kullanılmak 
üzere -80 oC de muhafaza edildi. Karbohidrat ve lipit miktarlarının belirlenmesinde Van Handel 
(1985) tarafından belirtilen yöntemler kullanılmıştır. 

Bulgular: Total karbohidrat miktarı, en yüksek konsantrasyon olan 8.00 µl/100 g DDVP içeren 
besinde kontrole göre önemli ölçüde artmıştır (85.69 mg). Denenen diğer besinlerin gerek kendi 
aralarında gerekse kontrol grubuna göre karşılaştırılması sonucu artışta istatistikî olarak bir fark 
gözlenmemiştir. 

Total lipit miktarı ise kontrol grubunda maksimum (2.83 mg) düzeyde gözlenmiştir. Minimum 
değer ise 4.00 µl DDVP içeren besinde görülmüştür. 2.00 µl, 6.00 µl ve 8.00 µl DDVP içeren 
besinle beslenen böceklerin birey başına düşen lipit miktarları arasında fark gözlenmemekle 
beraber kontrol grubuna göre önemli ölçüde azalma görülmüştür. 

Sonuç: Yapılan çalışmalarda önemli insektisitlerden biri olan DDVP’nin Galleria mellonella‘ nın 
total karbohidrat ve lipit miktarları üzerine önemli etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, DDVP (Diklorvos), Karbohidrat, Lipit

PE–065

Avcı Böcek Nabis pseudoferus (Heteroptera: Nabidae)’un
Aphis gossypii (Homoptera:Aphididae)

Üzerinde Gelişminin Belirlenmesi

Davut Efe
Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bingöl davutefe@hotmail.com

Amaç: Zararlılara karşı uygulanan entegre mücadele programı (IPM) temelinde, biyolojik mücadele 
yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu araştırmada biyolojik mücadele etmeni polifag avcı böcek 
Nabis pseudoferus Rem. (Heteroptera: Nabidae)’un çoğu kültür bitkilerin önemli zararlısı olan 
yaprakbitleri üzerinde, nimf dönemlerinin gelişme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Denemelerde av olarak kullanılan Aphis gossypii Glover 
(Homoptera:Aphididae) ve N. pseudoferus ergin dişi bireyleri doğadan toplanmış ve laboratuar 
ortamında Pamuk bitkisi üzerinde üretilmiştir. Denemelerde uzunluğu 12 cm genişliği 8 cm 
yüksekliği 7 cm ve üzeri sık dokunmuş naylon tülle çevrili şeffaf plastik hücreler kullanılmıştır. N. 
pseudoferus’un biyolojik dönemlerinin gelişme sürelerinin belirlenmesi için denemeler 25±1 °C 
sıcaklık, % 65 ± 5 orantılı nem ve günlük 16 saat, 4000 lux aydınlatma koşullara sahip iklim oda ve 
dolaplarında araştırılmıştır. N. pseudoferus’a besin olarak A. gossypii’nin farklı gelişme dönemleri 
karışık olarak verilmiş ve 25 tekerrür olarak yapılmıştır.

Bulgular: Avcı böcek N. pseudoferus’un I, II, III, IV, V ve toplam nimf dönemlerinin gelişme 
süreleri sırasıyla, 5.27±1.09, 4.12±0.50, 6.06 ±1.17, 6.48±0.84 ve 5.81±1.52, 12.57±3.16 gün olarak 
saptanmıştır. N. pseudoferus’un ergin ömür uzunluğu 13.68±4.81 gün olarak belirlenmiştir. Avcı 
böcek N. pseudoferus’a besin olarak sadece A. gossypii’nin farklı gelişme dönemleri verildiğinde; 
ikinci nimf döneminden itibaren ölümler başlanmış, ilerleyen nimf dönemlerinde ölümler giderek 
artmış ve deneme sonunda 25 tekerrürden sadece 2 adet N. pseudoferus’un ergin birey olabildiği 
belirlenmiştir.
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Sonuç: Elde edilen bu verilere göre biyolojik mücadele etmeni polifag avcı böcek N. poseudoferus’a 
besin olarak sadece A. gossypii verildiğinde çoğunlukla gelişemedikleri saptanmıştır. Avcının 
doğada hayatını bir süre devam edebilmesi için A. gossypii’den ara konukçu olarak yararlanabileceği 
kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nabis pseudoferus, Aphis gossypii, IPM, Biyolojik mücadele 

PE–066

Niğde İli Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea) Faunası

Gözde Büşra Elçin, Nil Bağrıaçık
Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 51100, Kampüs/Niğde

busra_elcn@hotmail.com, nilbagriacik@hotmail.com 

Amaç: Çiçek arıları olarak bilinen Scoliidae familyası, Vespoidea üst familyası içerinde yer alan en 
küçük gruplardan biridir. Dünyada 560, ülkemizde ise 24 tür ile temsil edilmektedir. Türkiye böcek 
grupları bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen Scoliidae familyasına bağlı bilinen tür sayısı 
oldukça azdır. Bugüne kadar Niğde ili ve İç Anadolu Bölgesi (Ankara ili hariç); Scoliidae faunası 
açısından özel olarak incelenmemiştir. Bu nedenle Niğde yöresinin Scoliidae faunası ile ilgili bilgi 
eksikliklerin giderilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada, Niğde ilinde yayılış gösteren Scoliidae 
türlerinin hem sistematik hem de faunistik açıdan irdelenmesi, incelenen türlere ait bazı ekolojik, 
biyolojik ve fenolojik gözlemlerin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler araştırma bölgesinden Haziran-Eylül 2011 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Arazi çalışmaları 9.00- 19.00 saatleri arasında gerçekleşmiş olup, doğal ortamlarında 
gözlenen örnekler atrap yardımı ile yakalanmıştır. 

Bulgular: Scoliidae familyası Proscoliinae Rasnitsyn, 1977 ve Scoliinae Latreiile, 1802 olmak 
üzere iki alt familya’ya ayrılmaktadır. Ancak, araştırma alanı olan Niğde ilinde sadece Scoliiinae 
alt familyasına ait 9 taksona rastlanmıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda 3 cinse bağlı 9 Scoliidae türü elde edilerek tüm bireyler sistematik, 
faunistik ve ekolojik açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda kaydedilen türler: 
Colpa klugii (Vander Linden 1827), Colpa quinquecincta (Fabricius 1793), Megascolia maculata 
maculata (Drury 1773), Scolia anatoliae Osten 2004, Scolia asiella Betrem 1935, Scolia 
fallax Eversmann 1849, Scolia fuciformis Scopoli 1786, Scolia hirta (Schrank 1781) ve Scolia 
sexmaculata (Müller 1766)’dır. Bunlardan Colpa quinquecincta dışındaki tüm taksonlar Niğde ili 
Scoliidae faunası için ilk kayıt özelliği taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Hymeoptera, Vespoidea, Scoliidae, fauna, Niğde, Türkiye


