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Parazitoitizm, böceklere özgüdür ve çoğu parazitoid tür, Hymenoptera ve Diptera takımına aittir. 
Ergin parazitoidler serbest yaşarken, ergin olmayanlar bir konak böcek içinde ya da üzerinde 
gelişirler ve en sonunda onları öldürürler. Parazitoid böcek türlerinin hayatta kalması uygun 
konaklara bağlıdır. Çoğu parazitoid tür konağa özgüdür ve sadece belirli bir yaşam evresinde 
konaklara saldırırlar. 

Parazitoidler, bu parazitoidlerin herbivor konakları ve üzerinde konakların rastlandığı bitkilerin 
yol açtığı etkileşimler kompleks ve dinamiktir. Herbivor böceklerin doğal düşmanları bu çoklu 
besin sistemlerinde görev yaparlar ve gelişirler. Böceklerin doğal düşmanları olan parazitoidler 
besinlerini dolaylı olarak bitkilerden sağlarlar. Herbivor diyetindeki allelokimyasallar, bunların 
düşmanlarının gelişme, büyüklük ve hayatta kalmasına olumlu ya da olumsuz etki etmektedir. 

Polifaj herbivorlarla yapılan çoğu çalışma allelokimyasal miktarındaki artışın, gelişme süresinde bir 
artışa sebep olduğunu böylece uzayan gelişme süresinin parazitoidler için konak bulma ihtimalini 
arttırdığını göstermektedir ki bu da parazitoidler için olumlu yönde bir etkidir. Lymantria dispar 
larvalarını konak olarak kullanan Cotesia melanoscela türünün allelokimyasal içeren (fenolik 
glikozit ve tanik asit) besinlerle beslenen konaklarda daha fazla ölüm oranı, azalan koza ağırlığı 
ve daha uzun gelişme süresi göstermesi bitki sekonder maddelerinin parazitoid tür için olumsuz 
etkisine bir örnektir.
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Amaç: Türkiye’nin kuzeyinde populasyon yoğunluğunun çok olduğu yıllarda tarım ve orman 
arazilerine ciddi zararlar veren Türkiye için egzotik bir tür ve güçlü polifaj bir tür olan Hyphantria 
cunea’nın birinci neslinin son larva evresine sekonder maddelerin birlikte etkisinin ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: H. cunea türüne ait larvalar ise 2011 yılı Temmuz ayında Samsun İli 
Çarşamba İlçesi sınırları içinde muhtelif zamanlarda yapılan arazi çalışmalarında sahil kesimindeki 
fındık bahçelerinden toplanmıştır. Her besin grubunda 10 larva olacak şekilde tek tek plastik 


