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Bu çalışmada, parazitoit Bracon hebetor 

Say, (Hymenoptera: Braconidae) dişilerinde besin 
tipinin glikojen, lipit ve karbohidrat miktarına etkisi 
araştırılmıştır.  
0-24 saat yaşlı ergin dişilerde belirlenen glikojen, 
lipit ve karbohidrat miktarları başlangıç miktarı 
olarak kabul edilmiş ve 10 gün süresince aç 
bırakılan, su verilen, %50 bal veya %50 sukroz ile 
beslenen dişilerde bu maddelerin miktarlarındaki 
değişim belirlenmiştir.  

Çalışma sonucunda, 0-24 saat yaşlı yeni 
ergin dişilerde fazla miktarda lipit, buna karşın çok 
daha az miktarda glikojen ve karbohidrat 
bulunduğu, lipidlerin dişiler tarafından hayatları 
süresince değişik amaçlar için kullanıldığı ve buna 
bağlı olarak zamanla miktarının azaldığı 
görülmüştür. Dişiler farklı besinlerle beslendikleri 
zaman bile lipitteki bu azalma devam etmiştir. Buna 
karşın, özellikle bal ve sukroz ile beslenen dişilerin 
glikojen ve karbohidrat miktarları artmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler :  Bracon hebetor, besin, 
glikojen, lipit, karbohidrat  
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Bu çalışmada, propolis ve iki farklı 
bölgeden elde edilen deli bal ekstrelerinin, 
parazitoit Bracon hebetor’un ergin yaşam süresine 
etkileri araştırıldı. Denemeler 29±2°C ve %70±5 
nisbi nem koşullarında yapıldı. Herhangi bir 
fotoperiyodik rejim uygulanmadı. Ergin parazitoid 
erginleri, su, bal, propolis ve iki farklı deli bal 
ekstreleri ile beslendiler. Deli bal ekstreleri ile 
beslenen parazitoitler, normal bal ile beslenenlerden 

daha uzun yaşadılar. Parazitoit erginleri propolisi 
besin olarak kullanmadılar. Her beslenme 
koşulunda ergin dişi parazitoitler, erkeklerden daha 
uzun yaşadılar. 
  
Anahtar Kelimeler: Parazitoit, Baracon hebetor, 
propolis, deli bal, ergin yaşam süresi.  
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Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) 
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 Bu çalışmada Gürün ilçesi (Sivas) Tohma 
nehrinden yakalanan Salmo trutta macrostigma 
(Dumeril 1858)’nın erkek ve dişilerinin karaciğer 
ve kas dokusu yağ asidi bileşimleri araştırılmıştır.  
 Her iki eşeyin karaciğerinde doymuş yağ 
asitleri (SFA) içerisinde C 16:0 ve 18:0, tek çift bağ 
içeren yağ asitlerinden (MUFA) C 18:1 w-7 ve C 
18:1 w-9, w-6 aşırı doymamış yağ asitlerinden (w-6 
PUFA) C 20:4 w-6, w-3 aşırı doymamış yağ 
asitlerinden (w-3 PUFA) ise C 20:5, C 22:5 ve C 
22:6 w-3’ ün en fazla bulunan yağ asitleri olduğu 
belirlenmiştir. 
 Bazı farklılıklarla birlikte, eşeylerin 
karaciğer ve kas dokusu yağ asidi profili benzerlik 
göstermiştir. Buna göre, her iki eşeyin kas 
dokusunda SFA’da C 16:0 ve C 18:0, MUFA’da C 
18:1 w-9, w-6 PUFA’da C 18:2 w-6, w-3 PUFA’da 
ise C 20:5 ve C 22:6 w-3’ün en yüksek seviyede 
olduğu belirlenmiştir. İnsan sağlığı açısından 
önemli bir parametre olan w-3 / w-6 oranı 
karaciğerde erkeklerde 2,89, dişilerde 1.97 olarak 
bulunurken, kas dokusunda erkeklerde 2.59, 
dişilerde 2.26 olarak belirlenmiştir.  Sonuç olarak, 
eşeylerin karaciğer ve kas dokusu yağ asit 
bileşimlerinde kalitatif farklılıklar gözlenmezken, 
kantitatif farklılıkların olduğu bulunmuştur. Kas 
dokusu w-3 / w-6 oranı göz önüne alındığında, 
türün w-3 PUFA açısından zengin bir besin olduğu 
görülmektedir. 
     
Anahtar Kelimeler: Salmo trutta macrostigma, 
karaciğer, kas dokusu, yağ asitleri.  
 
 
 
 
 


