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Ekim ayı başına kadar Van ve Bitlis ili, merkez ve diğer ilçeleri ile köylerinde meralardan, 
çayırlardan, özellikle büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde hayvan dışkılarından 
toplanmıştır. Toplanan örnekler iyice yıkanarak direk içlerinde etil asetat emdirilmiş pamuk veya 
talaş bulunan örnek tüplerine alınmıştır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek teşhis edilmiştir. 

Bulgular: Aphodiinae alt familyasına ait Türkiye’den 14 cins ve 154 tür taksonu bilinmektedir. 
Bu çalışmada, Euheptaulacus sus (Herbst, 1783), Colobopterus erraticus (Linné, 1758), 
Eupleurus subterraneus (Linné, 1758), Calamosternus granarius (Linné, 1767), Esymus pusillus 
(Herbst, 1789), Nialus varians (Duftschmid, 1805), Acanthobodilus immundus (Creutzer, 1799), 
Chilothorax distinctus (Müler O.F., 1776), Eudolus quadriguttatus (Herbst, 1783), Bodilus 
punctipennis (Erichson, 1848), Bodilus lugens (Creutzer, 1799), Melinopterus prodromus (Brahm, 
1790), Acrossus luridus (Fabricius, 1775), Aphodius fimetarius (Linné, 1758) ve Planolinellus 
vittatus (Say, 1825) türleri Van Gölü Havzası’nda belirlenmiştir.

Sonuç: Aphodiinae alt familyasına ait 14 cinse ait 15 tür tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Bölgesi, Van Gölü Havzası, fauna, sistematik

Teşekkür: Tür teşhisinde yardımcı olan Prof Dr Giuseppe M. Carpaneto’ya (İtalya) teşekkür ederiz. 
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Amaç: Biyolojik mücadelede kullanılacak olan böcek türlerinden maksimum dişi birey elde etmek 
için farklı amino asit oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) nın eşey 
oranı üzerine olan etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Eşey oranının belirlenmesi için amino asit karışımı 0.0, 1.5, 3.0 (kontrol) 
ve 4.5g/100 ml olacak şekilde 4 farklı besin hazırlanmıştır. Deneylerde 10 dişi ve 5 erkek birey 
alınarak etrafı telle çevrili 25x25x25 cm boyutundaki kafeslere konuldu. Deney böceklerin kafeslere 
alınmasını takip eden 10. günden itibaren yapılmaya başlandı ve her üç günde bir bu işlem tekrar 
edilerek 34. güne kadar devam edildi. Her bir deney serisinin her tekrarında P. turionellae dişilerinin 
yumurtalarını bırakması için 10 adet tel kafesle çevrilmiş G. mellonella pupası kafeslerinde bırakıldı, 
yumurta bırakma işlemi sonunda laboratuar koşullarında bekletilen parazitlenmiş pupalardan çıkan 
erkek ve dişi bireyler tespit edilerek parazitlenmenin yapıldığı gündeki veriler olarak kaydedildi. 

Bulgular: Kontrol besindeki amin oasit karışımının %50 arttırılarak 100 ml lik besinde 4.5 g olması 
veya tamamen besinden çıkartılması, toplam ergin çıkışını kontrole göre önemli düzeyde azaltmıştır. 
Maksimum ergin çıkışı ise kontrol besindeki amino asit oranının %50 azaltılmasıyla (1.5 g/100 ml 
besin) elde edilen besinde %85.18 olarak gerçekleşmiştir. Adı geçen besinden elde edilen değer 
kontrol ve denenen diğer besinlere oranla istatistik açıdan önemlidir. Ergin dişi birey çıkışlarında da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Besinde amino asidin olmaması dişi çıkışının % 20.49 gibi düşük bir 
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değerde çıkmasına neden olmuştur. Kontrol besindeki amino asit miktarındaki artış dişi birey çıkışına 
önemli bir etkide bulunmamıştır. En yüksek dişi birey çıkışı, %77.56 ile toplam ergin çıkışında olduğu 
gibi besindeki amino asit karışımının %50 azaltıldığı besinden elde edilmiştir.

Sonuç: Yapılan çalışmalarda amino asitlerin böceklerin beslenmesinde önemli bir yere sahip 
olduğu çalışmada ortaya konmuştur. Amino asitlerin besindeki doz ve çeşitlerine göre P. turionellae 
üreme ve gelişmesini doğrudan etkilediği belirtilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, eşey oranı, amino asit 
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Azadirachtin’in Melonogryllus desertus
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Amaç: Bu çalışmada tropikal ve suptropikal bölgelerde yetişen ve neem ağacı olarak bilinen 
Azadirachta indica tohumlarından elde edilen azadirachtin maddesinin doğal bir insektisit olarak 
tarım zararlısı bir tür olan Melanogryllus desertus’un testis dokusu üzerindeki etkisinin histolojik 
olarak araştırılması amaçlanmıştır.. 

Gereçler ve Yöntemler: Trakya bölgesinden toplanıp kültüre alınmış Melanogryllus desertus 
örneklerinin Ephrussi solusyonu içerisinde diseksiyonları yapılmış, testisleri çıkarılarak Bouin 
fiksatifi içerisinde 12 saat süreyle tespit edilmiştir.

Dokuyu oluşturan hücrelerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini ortaya koyabilmek ve azadirachtin 
maddesinin etkilerini gözlemlemek amacıyla Gill’s H&E, Mayer’s H&E, Van Gieson ve Periodic 
Acid Schiff (PAS) histolojik boyama teknikleri uygulanmıştır. Işık mikroskobunda yapılan 
incelemelerin fotoğrafları çekilerek değerlendirmeler yapılmıştır.

Bulgular:Birkaç testis tübü veya folikül serisi içeren testiste her folikül, temel membran üzerine 
dayanan epitel tabakalardan oluşur ve folikül gruplarının etrafı bağ dokusu ile sarılıdır. Her bir 
folikülün birbirinden ayrı olarak vas efferens tüpleriyle ana kanal vas deferens ile bağlantı kurduğu 
bilinmektedir.

Çeşitli gelişim evrelerinin görüldüğü testis folikülünde apikal hücreden başlayıp sperm oluşumunu 
sağlayan hücrelerin bu gelişim evreleri içerisinde yer aldığı ve Azadirachtin maddesinin dokuyu bu 
gelişim evrelerinde etkilediği gözlenmiştir. 

Özellikle, foliküllerden spermleri taşıyan vas deferens ve vas efferens kanallarındaki lümenlerin 
PAS boyamasına pozitif reaksiyon verdiği gözlenmiştir. Sperm kuyruklarının Van Gieson ile daha 
belirgin boyandığı, H&E boyalarında ise Azadirachtin’e bağlı, yapıda meydana gelen değişiklikler 
gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada Türkiye’de yaygın dağılış gösteren Melanogryllus desertus türünde, doğal bir 
insektisit olan azadirachtinin testis dokusundaki etkisi çeşitli histolojik boyalarla ışık mikroskobu 
ile belirgin biçiminde ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Testis, Melanogryllus desertus, Azadirachtin


