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standart müze materyali haline getirilerek teşhis için hazır hale getirilmiştir. Dış morfolojik 
özelliklerine göre teşhis edilen türlerin genital preparatları da yapılmıştır. 

Bulgular: Ethmia candidella türünün yayılışını belirleyen ve şimdiye kadar tespit edilen besin 
bitkileri Boraginaceae familyasından Asperugo procumbens, Borago officinalis, Cerinthe major ve 
Lithospermum purpurocaeruleum türleridir. 

Çalışmamızda Ethmia candidella larvalarının daha önceden tespit edilen larva besin bitkilerine ek 
olarak yeni besin bitkisi, Buglossoides arvensis (L.) Johnston ilk kez tespit edilmiştir. 

Ethmia candidella türü Türkiye’de sadece 7 ilde yayılış göstermektedir. Bu iller; Bursa, Diyarbakır, 
Kars, Konya, Kahramanmaraş, Van ve Kırıkkale’dir. Bu çalışma ile birlikte Ethmia candidella 
Siirt’te ilk kez tespit edilmiştir. 

Sonuç: Ethmia candidella (Lepidoptera, Etmiidae) türü Siirt İli için yeni kayıt olarak verilmiştir. 
Söz konusu tür için yeni bir larva besin bitkisi Buglossoides arvensis olarak ilk kez belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ethmia candidella, Siirt, Yayılış, Besin Bitkisi, Buglossoides arvensis
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Amaç: Bu çalışmanın amacı kelebek türlerini doğru tespit eden ve sınıflandıran otomatik bir 
makine görme (computer vision) sistemi tasarlamaktır.

Gereçler ve yöntemler: Çalışma ile ilgili inceleme materyali Van Gölü Havzası’nda 2002 Mayıs 
ayı ile 2003 Ağustos ayları arasında toplanmıştır. 

Toplanan örneklerin dış morfolojik özelliklere bağlı olarak yapılan teşhislerinde, baş ve göğüs 
üzerindeki organ ve ekstremitelerin morfolojik özelliklerinin yanı sıra kanatların alt ve üst 
yüzlerindeki renk ve desenler dikkate alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında öncelikle kelebek görüntülerinden Red, Green ve Blue renk 
bantlarına ait (ortalama, standart sapma, mod, medyan) istatistiksel özellilikler elde edilmiş daha 
sonra bu özellikler kullanılarak Ayırma Analizi (Discriminant Analysis) ile sınıflandırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda kullanılan Van Gölü Havzası’nda yayılış gösteren Papilionidae 
familyasında yer alan kelebek türlerinin; 

Papilio (s.str.) machaon Linnaeus, 1758 (2♂ 1♀ Van, Gölardı Köyü-Dağ Zirvesi, 2700-3200m, 
08.08.2003), 
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Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 1758), (4♂ 1♀ Van, Kurubaş-Hoşpurak, 2000-
2200m, 12.06.2003),

Archon apollinaris (Staudinger, 1892), (1♂ 2♀ Van, Erek Dağı, Sarmaç Köyü, 1850-1900m, 
10.05.2003), 

Zerynthia (Allancastria) deyrollei (Oberthür, 1869), (3♂ Van, Erek Dağı, Aşağı Bakraçlı Köyü, 
1900-2200m, 19.06.2003), 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758), (3♂ 2♀ Van, Gevaş, Yoldöndü Köyü, 1900-2200m, 
22.07.2002) olduğu iki farklı yöntem kullanılarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Önerilen yöntem ile Papilinidae familyasının beş kelebek türüne ait elli 
görüntünün tümü doğru tespit edilerek %100,00 sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. 

Sonuç olarak farklı amaçlar için kullanılan bilgisayar ile görme sistemlerin kelebeklerin türünü 
belirlemede de önemli başarılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kelebek Türü Tespiti, Bilgisayar ile Görme, Renk Özellikler, Ayırma Analizi 
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Amaç: Birçok Lepidopter türünün önemli bir parazitoidi olan Pimpla turionellae’nin L. 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) popülasyondaki erkek birey sayısına bağlı olarak toplam ergin ve 
dişi birey sayısında meydana gelen değişimleri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmalarda kullanılan Pimpla turionellae ergin bireyleri konak olarak 
kullanılan Galleria mellonella pupalarından elde edilmiştir. Deneylerde her bir grup için 10 dişi birey 
kullanılırken erkek birey sayıları 1, 5 ve 10 olacak şekilde deney kafesleri hazırlanmıştır. Böceklerin 
beslenmesi %50 bal- su karışımı ile sağlanmıştır. Böceklerin kafeslere alınmalarını takip eden 10. 
günden başlayarak üç günde bir 10’ar adet G. mellonella pupası verilmiş ve 14 parazitleme işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu pupalar aynı laboratuvar şartlarında ergin birey oluşumuna kadar 
saklanmış ve çıkan P. turionellae bireyleri sayılarak toplam birey ve dişi birey yüzdesi hesaplanmıştır.

Bulgular: Toplam ergin birey oluşumu erkek birey sayısının en az olduğu grupta (10♀+1♂) 
%74,52 olarak gerçekleşmiştir. Erke birey sayısının beş olduğu ikinci grupta birinci gruba göre 
önemli bir fark meydana gelmemiş, fakat erkek birey sayısı ile dişi birey sayısının eşit olduğu grupta 
(10♀+10♂) toplam ergin birey oluşumu diğer gruplara göre önemli ölçüde artarak %81,42 olarak 
gerçekleşmiştir. Deney sonu toplam dişi birey oluşumu popülasyondaki erkek birey sayısından 
önemli ölçüde etkilenmiştir. Erkek birey sayısının en az olduğu grupta (10♀+1♂) toplam dişi 
birey çıkışı %27.45, beş erkek bulunan grupta %65.86 ve erkek birey sayısının en fazla olduğu 
grupta (10♀+10♂) ise %73.38 olarak gerçekleşmiştir. Deney sonu toplam dişi birey oluşumu 


