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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 
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uygulanabilmesi için parazitoidlerin düşük sıcaklıkta bekletilerek biriktirilmesi uygun bir yöntem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşük sıcaklık çalışmalarında, düşük sıcaklıkta bekletildikten sonra 
erginleşen dişilerin yumurta veriminin yüksek olması arzu edilen bir özelliktir. Bu çalışmada, 
4°C’de 5 gün bekletilen dişilerin bıraktıkları ortalama yumurta sayısı 12.53 olarak bulunmuştur. P. 
turionellae’yı biyolojik mücadelede kullanmak amacıyla yeterli sayıda ve kitle halinde üretebilmek 
için düşük sıcaklıkta bekletmenin uygun bir saklama yöntemi olabileceğini, doğal şartlara benzerliği 
ve böceği soğuğa alıştırması açısından daha olumlu sonuçlar verdiği için özellikle tedrici azalan 
düşük sıcaklığın tercih edilmesi ve uygun sürenin belirlenmesinin gerektiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, tedrici azalan sıcaklık, yumurta verimi

Teşekkür: Çalışma, 08101017 nolu proje ile Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Böceklerde üreme sisteminin anatomi ve histolojisinin bilinmesi, ekonomik zararlara 
sebep olan böceklerle mücadelede üreme sistemine etki edecek maddelerin etki mekanizmalarının 
oluşturulmasına ve bu konuda bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Eylül 2011’de Ankara ve Yozgat’tan toplanan Lygaeus equestris’in erişkin 
dişileri etil asetat buharıyla öldürüldükten sonra %70 alkolde Olympus SZ40 marka stereomikroskop 
altında, disekte edilerek dişi üreme sistemi bütün halinde çıkarıldı. Yüzeyi temizlenen örneklerin 
Leica EZ4D marka stereomikroskopta görüntüleri alındı. Işık mikroskobu preparasyonu için 
örnekler 24 saat Bouin’de bekletildi. Ardından yükselen alkol serilerinde yıkandıktan sonra 
parafine gömüldü. Parafin bloklardan 6-7µm kalınlıkta alınan kesitler Hematoksilen-Eozin ve 
Mallory 3’lü boyası ile boyandı ve Olympus BX51 marka mikroskopta fotoğraflandı. Taramalı 
elektron mikroskobu için örnekler alkol dehidrasyonundan sonra amil asetattan geçirilmiş ve 
Polaron CPD 7501 kritik noktada, kurutma cihazında CO

2
 ile kurutulmuştur. Kurutulan örnekler 

çift taraflı yapışkan bantlarla staba tutturulmuş ve Polaron SC502 marka kaplama cihazında altınla 
kaplanmıştır. İncelemeler Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Elektron Mikroskobu 
Laboratuvarında JEOL JSM 6060 marka SEM ile 10-15 kV’de yapılmıştır.

Bulgular: L. equestris dişi üreme sistemi bir çift ovaryum, bir çift lateral ovidukt, bir ortak kanal, 
yardımcı bezler ve bir spermatekadan oluşmaktadır. Ovaryum bir çift olup, her bir ovaryumda 
7 telotrofik ovaryol bulunmaktadır. Her ovaryol dıştan peritonal kılıf, içten ise tunica propria 
ile çevrelenmiştir. Ovaryol; terminal filament, germaryum, vitellaryum, lateral ovidukttan 
oluşmaktadır. Her bir ovaryol terminal filamentle birbirine ve abdomene tutunmaktadır. 
Germaryumun anteriorunda troforyum (besin odası), bazalinde erken aşamada previtellogenik 
oositler ve prefoliküler hücreler görülmektedir. Vitellaryumda farklılaşmakta olan oositler 
(previtellogenez ve vitellogenez evreleri) dizilidir. Her bir oosit besin kordonuyla besin odasına 
bağlanır. Her oosit tek tabakalı folikül hücreleriyle çevrilidir. Folikül hücreleri vitellogenezin 


