
YÜZÜK KELEBEĞİ {MALACOSOMA NEUSTRIA L)'NİN 
YUMURTA PARAZİTOİDLERİ, BULUNDUKLARI YERLER 
VE DOĞAL ETKİNLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

Hüseyin BULUT 

Ö Z E T 

1981 -1983 Yıllarındayapılan bu çalışmada, dahaçok Ankara ili olmak üzere Kı-
rıkkale ve Afyon illerinde, Yüzük kelebeği {MalacosomaneustriaL.yri\n yumurta para-
zitoidleri, bulundukları yerler ve doğadaki etkinlikleri araştırılmıştır. 

Bunun için, kışlamış yumurtalar Mart-Nisan, yeni bırakılmış yumurtalar daTem-
muz-Eylül aylarında örneklenerek parazitoid çıkartma kutularında kültüre alınmıştır. 

AraştırmasonundaYüzükkelebeğiyumurtalarında: TrichogrammabulutiKos-
tadinov, Tefenomus laewüscu/usRa\.z., Ooencyrtus sp., O. neustriae (Mercet), O. 
tardus(Ratz.), O. mas/7 (Mercet) ve Anastatus bifasctatusF onsc. olmak üzere 7 para
zitoid türü tespit edilmiştir. Yeni bir tür olan T. buluti, sadece Ağustos ayında toplanan 
yeni bırakılmış yumurtalardan, T. taev/üscu/ussaöece Mart ve Nisan aylarında örnek
lenen kışlamış yumurtalardan, Ooencyrtus spp. ve A bifasciatushem kışlamış, hem-
de yeni bırakılmış yumurtalardan elde edilmiştir. 

Yukarıda adı geçen illerden, 3 yıl içinde toplam 1004 adet Yüzük kelebeği yu
murta kümesi (yaklaşık 271.880 adet yumurta) toplanarak kültüre alınmış ve bunlar
dan 12.594 adet T. laeviusculüs, 6.194 adet Ooencyrtus spp., 249 adet A. bifasciatus 
ve 6 adet T. bu/utie\6eedilmiştir. Yumurtalardaki doğal parazitlenme oranı, 1981'yılın
da ortalama % 18.71 (%0.0-39.60), 1982'de ise %22.57(%11.89-56.65) olarakbu-
lunmuştur. Bu parazitoidlerden en yaygın ve etkin olanı T. laeviuscui'us olup, bunu 
Ooencyrtus spp. izlemektedir. A. bifasciatusve T. bulutitm fazla yaygın ve etkin ol
madıkları görülmüştür. 

GİRİŞ 

Yüzük kelebeği (Ma/acosomaneustriaL, Lepidoptera: Lasiocampidae), elma, 
armut, ayva, kayısı, erik, badem, şeftali, vişne, kiraz, ahlat gibi meyve ağaçları ile me
şe, söğüt, gül, kuşburnu, karaağaç gibi süs ve orman ağaçlarında zarar yapan polifag 
bir zararlıdır (Kansu, 1955; Bodenheimer, 1958; İren, 1977). 

Genel olarak doğal düşmanları tarafından baskı altında tutulan bu zararlı, bazı 
yerlerde zaman zaman yoğunluk göstermekte ve oldukça önemli zararlara neden ola
bilmektedir. Yumurtadan çıkan larvalar, tomurcukları ve yeni açılan yaprakları yemek 
suretiyle toplu olarak beslenirler. Üçüncü dönemden itibaren dağınık olarak yaşayan 
larvalar, yaprakları, damarlar kalacak şekilde yerler. 

1 Zirai Mücade le A r a ş t ı r m a E n s t i t ü s ü - A N K A R A 
Yazının Yayın K u r u l u ' n a ge l i ş ta r ih i (Rece ived) : 24.4.1991 
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Bu zararlı, 2-5 mm.çapındaki küçük dallara yüzük, yada halkaşeklinde bıraktık
ları yumurta kümeleri ile dikkati çeker. Olgunlaştığı zaman 6 cm uzünluğaerişen larva
ları, mavi renkli başları ve vücudundaki mavi, san, beyaz, gri ve soluk mavi renkli şerit
leri ile kolayca tanımak mümkündür. 

Yüzük kelebeğinin pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Kuşkusuz bunların 
içinde parazitoidler, özellikle yumurta parazitoidleri, en önemli yeri tutmaktadır. 
Thompson (1946), bu zararlının yumurta, larva ve pupalarında tespit edilen 85 parazi-
toidi üstelemiştir. Bunların 9 adeti Te/enomus, Ooencyrtusve Tr/chogramma c\ns\en~ 
ne bağlı yumurta parazitoidi türleridir. Bu zararlının yumurtalarında; Nikolskaya 
(1952), 3, Ooencyrtusve 2 Anastatustürü, Tryapitsyn et al. (1977) ise 3 Ooencyrtus 
türü tespit edildiğini bildirmektedir. 

İren ve Gürkan (1971), Orta Anadolu Bölgesi'nde Yüzük kelebeği yumurtala
rında, Te/enomuslaeviusculusRatz. tespit edildiğini bildirmektedir. Yurdumuzdabu-
nun dışında, adı geçen zararlının yumurta parazitoidleri üzerinde herhangi bir çalış
maya rastlanamamıştır. 

1981 -1983 Yıllarında, ağırlıklı olarak Ankara ilinde yapılan, ayrıca Kırıkkale ve 
Afyon illerinden de örnekler toplanan bu çalışmada; Yüzük kelebeğinin yumurta para
zitoidleri, bulundukları yerler ve doğal etkinlikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca 
bu makalede parazitoidlerin morfolojik özellikleri, biyolojileri, konukçuları ve yayılışla
rına da yer verilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın esas materyalini, Ankara, Kırıkkale ve Afyon illerindeki meyve 
bahçelerinden toplanan Yüzük kelebeği yumurtaları ile, bunlardan çıkan yumurta pa
razitoidleri oluşturmuştur. 

A- Örneklerin Toplanması 

Yüzük kelebeği yumurtaları, Ankara'nın Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenima
halle, Balâ, Çubuk, Gölbaşı, Haymana, Kalecik, Nallıhan ve Sincan ilçeleri ile Kırıkka-
le-Balışeyh ve Afyon-İscehisar'daki meyve bahçelerinden toplanmıştır. 

Kışlamış Yüzük kelebeği yumurta kümeleri, Mart ve Nisan aylarında, yeni döle 
ait yumurtalar ise Temmuz-Ekim aylarında örneklenmiştir. Yumurta kümeleri elma, 
armut, erik, kayısı, vişne ve şeftali ağaçlarının yumurta bulunan ince dalları, budama 
makası ile kesilmek suretiyle toplanmıştır. Örnekler, ayrı ayrı polietilen torbalara yer
leştirilmiş ve etiketlenerek buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilmiştir. 

B- Yumurtaların Kültüre Alınması 

Laboratuvara getirilen Yüzük kelebeği yumurtaları, buzdolabına yerleştirilmiş 
ve fazlabekletilmeden 1 0 x 1 2 x 1 0 cm boyutlarındaki tahtaparazitoid çıkartma kutu
larında dal parçaları ile birlikte, kültüre alınmıştır. Bazı örnekler, özel olarak hazırlanan 
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silindir şeklindeki plastik parazitoid çıkartma kutularına yerleştirilmiştir (Bulut, 1985; 
Bulut ve Kılınçer, 1989). Örnekler yerleştirilmeden önce, dal parçalan dikkatli bir şe
kilde kontrol edilerek, üzerinde bulunan diğer zararlılar (özellikle yumurtalar) uzaklaş
tırılmış ve parazitoid çıkmış (açılmış) olan yumurtalar sayılmıştır. 

Örnekler, tahta parazitoid çıkartmakutularınaen fazla25, plastik kutularaise 10 
yumurta kümesi olacak şekilde yerleştirilmiştir. * 

Yumurta kümeleri yerleştirildikten sonra, parazitoid çıkartma kutularının sürgü-
lü kapakları kapatılmış ve 1 X 1 0 cm ebadındaki tüpleri takılmıştır. Parazitoidlerin kaç
masını önlemek için, kapağın ve tüp deliğinin çevresi yapışkan kağıt bantlar ile iyice 
kapatılmıştır. Bu şekilde hazırlanan parazitoid çıkartma kutuları, 25 ± 2°C sıcaklık ve 
% 60-70 orantılı neme ayarlanmış olan klima odasına alınmış ve tüpler ışığa gelecek 
şekilde yerleştirilmiştir. Günde 1-2 kez yapılan kontrollerle, parazitoid çıkışları izlen
miş ve çıkış tarihleri kaydedilmiştir. Tüplerin içini dolduran Yüzük kelebeği larvaları, 
sık sık atılmış ve tüp delikleri fırça ile açılmıştır. 

C- Sayım ve Değerlendirme 

Parazitoidlerin çıkışı sona erdikten 20-30 gün sonra, parazitoid çıkartma kutu
ları açılmış; çıkan ergin parazitoidler ve açılmayan yumurtalar sayılmıştır. Kültüre alır
ken ve kültür sonrasında yapılan sayınsonuçları ve tutulan kayıtlardan yararlanarak, 
Yüzükkelebeği yumurtalarından çıkan parazitoidlerin türleri, miktarları, yumurtlarda
ki doğal parazitlenme ve parazitoid çıkış oranlan tespit edilmiştir. 

Her yüzük kelebeği yumurtasından bir parazitoid çıkması (Tr/chogramma'lar 
hariç) nedeni ile, doğal parazitlenme oranı; elde edilen parazitoid miktarı ile, konukçu 
yumurtasının içinde ölen ve örnekler kültüre alınmadan önce çıkmış olan parazitoid 
miktarları toplanarak tespit edilen parazitli yumurta sayısı, toplam yumurta sayısına 
oranlanmak suretiyle hesaplanmıştır. Ölen parazitoid miktarını bulmak için, rastgele 
seçilen kümelerdeki açılmamış yumurtalar bir iğne ile açılarak, ölü parazitoidler ve ko
nukçu larvaları kaydedilmiştir. Diğer taraftan değişik yerlerden toplanan yumurta kü
melerinin içinden tesadüfen seçilen 50 kümede sayım yapılarak, bir kümede bulunan 
ortalama yumurta sayısı tespit edilmiş vke hesaplamalar buna göre yapılmıştır. 

D- Parazitoidlerin Teşhisi ve Saklanması 

Elde edilen Trichogramma'for, Dr. D. KOSTADİNOV(lnstituteforPlantProtec-
tion 2230, Kostinbrot, SofiaP.D.B. 238-BULGARİA); diğer yumurta parazitoidleri ise 
Prof. Dr. Neşet KILINÇER (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü) 
tarafından teşhis edilmiştir. 

Elde edilen parazitoid erginleri, toplandıkları yerlere göre, ayrı ayrı şişeler içeri
sinde kuru olarak, bir kısmı da % 70'lik alkol içinde saklanmaktadır. 
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SONUÇLAR 

A- Elde Edilen Parazitoid Türleri ve Bulundukları Yerler 

Bu çalışmada yüzük kelebeği yumurta parazitoidi olarak, Hymenoptera takımı
nın 4 ayrı familyasına bağlı 7 tür tespit edilmiştir. Bunlar: 

Trichogramma bu/ut/Kosiaö'mov (Hym.: Trichogrammatıdae) 
Te/enomuslaeviuscuiusRatz. (Hym.: Scelionidae) 
Ooencyrtusneustriae(Mercet) (Hym.: Encyrtidae) 
Ooencyrtus tardus(Ratz.) (Hym.: Encyrtidae) 
Ooencyrtus mas/7 (Mercet) (Hym.: Encyrtidae) 
Ooencyrtussp. (Hym.: Encyrtidae) 
Anastatusb/fasc/atus Fonsc. (Hym.: Eupelmidae)'tur. 
Bunlardan T bu/ut/, Ağustos ayında toplanan yeni bırakılmış yumurtalardan; T 

/aev7uscu/usUsx\ ve Nisan aylarında toplanan kışlamış yumurtalardan; Ooencyrtus 
türleri ve A. bifasciatus\se hem kışlamış, hem de Temmuz-Eylül aylarında toplanan 
yeni bırakılmış yumurtalardan elde edilmiştir. 

1 - Trichogramma bu/utiKostadinov (Hym.: Trichogrammatidae) 
Yeni bir tür olan T bu/uti, açık sarı renkli küçük bir yumurta parazitoididir (Şekil 

1). Bu tür, 20 Ağustos 1981 tarihinde Kayaş civarındaki meyve bahçelerinden topla
nan, yeni bırakılmış Yüzük kelebeği yumurtalarından, sadece 6 adet olarak elde edil
miştir. Gerek 1981 yılında ve gerekse 1982'de Ankara, Kırıkkale ve Afyon'dan topla
nan kışlamış yumurtalardan bu parazitoid elde edilememiştir. 

Şekil 1. Trichogramma bu/ut/"Kostadinov ergini (d) 
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2- Te/enomus feaviuscufus Ratz. (Hym.: Sceliondiae) 

Bu tür Yüzük kelebeği yumurta parazitoidlerinin ortalama %66.10'nunu oluş
turmaktadır. 

Morfolojik Özellikleri: Dişiler 0.8-1.2 mm uzunluktadır. Vücut siyah renkli ve 
üzeri küçük, soluk renkli tüylerle kaplıdır. Antenler 12 segmentli ve siyah renkte olup, 
pedicel oldukça uzun, flagellum'un son 4 segmenti genişleyerek anten topuzunu 
oluşturmuştur. Bunların eni, hemen hemen boyuna eşittir. Mesoscutum oldukça kon
vekstir. Mesoscutum ile scutellum arasındaki yiv, yüzeysel bir çizgi halindedir. Me-
soscutum'daki noktalar iri ve düzenlidir. Kanatlar şeffaf, abdomen parlak siyah renkte 
ve noktasızdır. Birinci'abdomen tergiti kısa olup, üzerinde boyuna çizgiler bulunur. 
İkinci abdomen tergiti iyi gelişmiş, oldukça uzun, parlak siyah renkte ve noktasızdır. 
Ancak tergit'in bazai kısmında, birinci tergit'te olduğu gibi, boyuna kısa çizgiler bulu
nur. Takibeden abdomen segmentleri, uca doğru keskin olarak daralarak, sivri bir hal 
almıştır. Ovipozitor kısa olup, abdomemin ucunu biraz geçer. Bacaklarda coxa, troc-
hanter ve femur koyu, tibia ve tarsus açık kahverenklidir (Şekil 2-3). 

Ş E K İ L 2 . Te/enomus laev/usculusRatz. dişisi (a- dorsal, b- ventral) 

ŞEKİL 3 . Te/enomus laeviusculus Ralz. anteni (a- erkek, b- dişi) 

Erkekler 0.7-10 mm uzunlukta olup, renkleri dişilerde olduğu gibi siyahtır. An
tenler açık kahverenginde ve flagellumun son segmentleri, gidişideki gibi genişleye
rek topuz halini almamıştır (Şekil 3). Bacakların tüm segmentleri sarımsı-kahverenkli-
dir. Abdomenin ucu dişilere göre daha küt yapıdadır. 
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Yaşayışı: T.leaviusculus'un kışı, Yüzük kelebeği yumurtalarından geçirdiği ve 
büyük bir ihtimalle, yılda bir döl verdiği tespit edilmiştir. 

1.624 Adet bireyde yapılan incelemelere göre, çıkan ergin parazitoidlerin 
%96.61 'i dişi, %3.39'u daerkektir. Erkeklerin oranı, örneklerin toplandığı yerlere gö
re, %0.0-10.42 arasında değişmiştir. 

Bulunduğu yerler: TJaevtüsculus'un bulunduğu yerler ve elde edilen parazi
toid miktarları, Çizelge 1 'de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi bu tür, yumurta top
lanan 3 ile bağlı 7 ilçenin 19 köyünde tespit edilmiştir. Bu yerlerden, 6 Nisan -14 Hazi
ran tarihleri arasında toplam 12.594 adet ergin parazitoid elde edilmiştir. T.laeviuscu-
/us'un en çok bulunduğu yerler, sırası iie Yukarı Mahmutlar, Balişeyh (Kırıkkale), Bağ-
lum, Gicik ve Aşağı Çavundur (Ankara) köyleridir. 

Bu tür, yumurta toplanan yerlerden sadece Hasköy (Altındağ) ve Yağlıpınar 
Köyü (Gölbaşı)'nden elde edilememiştir. 

T.laev/usculus''un Ankara-Bağlum'da (Anonymous, 1971; İren ve Gürkan, 
1971) ve Litvanya'da (Semetulskis, 1974) Yüzük kelebeği yumurtalarında bulunduğu 
bildirilmektedir. 

3 - Ooencyrtus spp. (Hym.: Encyrtidae) 

Bu çalışmada Yüzük kelebeği yumurtalarında; Ooencyrtus spp., O.neustriae, 
O.tardusve O.masiiolmak üzere 4 tür tespit edilmiştir. Söz konusu zararlıdan elde 
edilen yumurta parazitoidlerinin, ortalama %32.5'ini bu türler oluşturmaktadır. Bunla
rın kışı Yüzük kelebeği yumurtalarında geçirdiği ve yılda en az 2 döl verdikleri belirlen
miştir. 

Ooencyrtus türlerinin bulundukları yerler ve elde edilen parazitoid miktarları 
Çizelge 2'de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi Ankara, Kırıkkale ve Afyon illerine 
bağlı 10 ilçenin 20 köyünden toplanan yumurtalarda, Ooencyrtus spp. tespit edilmiş
tir. Bu yerlerden 6 Nisan-14 Haziran ve 3 Ağustos-12 Kasım arasında toplam 6.194 
adet ergin parazitoid elde edilmiştir. Bu parazitoidler, hem Mart-Nisan aylarındatopla-
nan kışlamış; hemdeTemmuz-Eylülaylarındatoplananyeni bırakılmışyumurtalardan 
çıkmıştır. Parazitoidlerin 5.487 adeti (%88.59'u) kışlamış yumurtalardan, 707 adeti 
(%11.41 'i) de yeni bırakılmış yumurtalardan elde edilmiştir. 

Ençok parazitoid elde edilen yerler; Balişeyh, Kayaş, Yukarı Mahmutlar Köyü, 
Kozayağı Köyü, Sünlü Köyü ve Bağlum Bucağı'dır. Öte yandan Hasköy (Altındağ), 
Kışlacık Köyü, Gökçedere Köyü (Çubuk) ve Yağlıpınar Köyü (Gölbaşı)ndan toplanan 
kışlamış yumurtalardan Ooencyrtus türleri elde edilememiştir. Yine Orhaniye Köyü 
(Kazan), Yakacık Köyü, Ballıkuyumcu Köyü (Yenimahalle) ve Yavrucuk Köyü (Gölba-
şı)'ndan, Temmuz-Eylül aylarında kültüre alınan yumurtalardan da Ooencyrtus\ür\en 
çıkmamıştır. 



Mart -Ara l ık 199.1 

ÇİZELGE 1 .1981 -1983 Yıllarında Telenomus laeviusculus Ratz. saptanan yerler ve elde edi
len parazitoid miktarı 

Parazi to id s a p 
tanan yer le r 

K o n u k ç u 
B i t k i 

Ö r n e k . 
Tar ih i 

K ü m e 
Sayısı 

Çık ış 
Tar ih le r i 

Ç ıkan 
Paraz i to id 

Sayısı 

ALTINDAĞ-Gicik K. Elma 15.4.82 43 11.5-14.6.82 1257 

KEÇİÖREN-Bağlum Elma 
Armut 

Kuşburnu 

19.3.81 
7.4.81 

31.3.82 
20.4.82 

56 
39 
31 
16 

17.4-15.5.81 
12-27.5.81 
6.5-2.6.82 

24.5-13.6.82 

624 
447 
415 
215 

Saray Köyü Elma 7.4.81 
31.3.82 

36 
7 

13-28.5.81 
19.5-11.6.82 

460 
18 

MAMAK-Rayaş Elma 
Armut 
Şeftali 

9.4.81 
24.3.82 
27.4.82 

148 
73 
31 

17.5-13.6.81 
26.4-20.5.82 
24.5-13.6.82 

384 
429 
183 

Gökçeyurt Köyü Elma 27.4.82 3 17.5-2.6.82 64 

BALA-Beynam Köyü Elma 10.3.82 4 5-24.5.82 61 

ÇUBUK-Merkez Elma 2.4.81 4 20-27.5.81 17 

Yazır Köyü Elma 
Erik 

7.4.81 
3.3.82 

35 
24 

28.4-26.5.81 
20.4-9.5.82 

504 
55 

Kışlacık Köyü Elma 7.3.81 2 14.4-18.5.81 37 

Sünlü Köyü Elma 31.3.82 72 16.5-7.6.82 983 

Gökçedere Köyü Elma 3.3.82 2 7.5.82 2 

Güldarpı Köyü Elma 31.3.82 10 20.5-7.6.82 344 

A. Çavundur Köyü Elma 31.3.82 20 17.5-7.6.82 1125 

Kızık Köyü Elma 15.4.82 5 24.5-14.6.82 104 

Sirkeli Bucağı Elma 20.4.82 
12.4.83 

2 
22 

20.5-7.6.82 
15.5-8.6.83 

199 
712 

KALECİK-Kozayağı Elma 15.4.82 7 17.5-9.6.82 141 

KIRIKKALE 
Balişeyh 

Elma 
Vişne 

9.4.81 
24.3.82 

20 
40 

22.5-10.6.81 
23.4-21.5.82 

884 
979 

Y. Mahmutlar Köyü Elma 24.3.82 48 30.4-4.6.82 
1— 

1865 

AFYON-İscehisar-
Bahçecik Köyü 

Elma-
Erik 

11.3.81 58 6.4-18.5.81 86 

T O P L A M 858 12.594 
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a) Ooencyrtus neustriae (Mercet) 

Nikolskaya (1952), Encyrtus vinulae{Mercet)'in bu türün sinonimi olduğunu 
bildirmektedir. 

Morfolojik Özellikleri: Dişiler 0.89, erkekler 0.81 mm uzunluktadır. Başın üst 
kısmı, pronotum ve abdomen mavi, mesonotum ve scutellum altın sarısı-yeşil renkli
dir. Bacaklar sarımsı, femurlar ve tibiaların üst kısımları koyu beneklidir (Şekil 4). An
tenler sarı, scape ve pedicel yer yer koyu renklidir. Birinci flagellum segmentinin 
uzunluğu genişliğine eşittir (Şekil 7 - a). Erkeklerin antenleri sarımsı-kahverenğinde-
dir. Alının genişliği aşağı yukarı gözün genişliği kadardır. 

ŞEKİL 4. Ooencyrtus neustriae (Mercet) ergini 

ÇİZELGE 2 . 1 9 8 1 - 1 9 8 3 Yıllarında.0oe/7cy/1 ,asspp. saptanan yerler ve elde edilen parazitoid 
miktarı 

Parazi to id s a p  K o n u k ç u Ö r n e k . K ü m e Çıkış Ç ıkan 
tanan yer le r B i t k i Ta r ih i Sayıs ı Tar ih le r i Paraz i to id 

Sayıs ı 

ALTINDAĞ- Elma 15.4.82 43 11.5-14.6:82 307 
Gicik Köyü 25.8.82 12 2-28.9.82 161 

KEÇİÖREN- Elma 7.4.81 39 12-27.5.81 20 
Bağlum Armut 20.8.81 10 31.8-25.10.81 24 

15.9.81 11 18.9-28.10.81 17 
Kuşburnu 31.3.82 31 6.5-2.6.82 165 

20.4.82 16 24.5-13.6.82 5 
15.7.82 1 3-12.8.82 5 
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ÇİZELGE 2'nin devamı 

Parazi to id s a p  K o n u k ç u Ö r n e k . K ü m e Çıkış Ç ıkan 
t a n a n y e r l e r B i t k i Ta r ih i Say ıs ı T a r i h l e r i Paraz i to id 

Say ıs ı 

Saray Köyü Elma 9.4.81 36 13-28.5.81 103 
10.9.81 4 16.9-20.10.81 6 
31.3.82 7 19.5-11.6.82 55 

MAMAK-Kayaş Elma 9.4.81 148 17.5-13.6.81 330 MAMAK-Kayaş 
Armut 20.8.81 21 27.8-17.10.81 84 
Şeftali 30.9.81 11 5.10-2.11.81 3 

24.3.82 73 26.4-20.5.82 308 
27.4.82 31 24.5-13.6.82 132 
14.9.82 33 22.9-12.11.82 300 

Gökçeyurt Köyü Elma 27.4.82 3 17.5-2.6.82 13 
14.9.82 3 17.9-24.10.82 13 

BALA-Beynam Köyü Elma 10.3.82 4 5-24.5.82 33 

ÇUBUK-Merkez Elma 3.3.82 5 4-7.5.82 2 

Akyurt Elma 20.8.81 3 17.9-3.11.81 4 

Yazır Köyü Elma 24.9.81 12 27.9-30.10.81 15 
Erik 3.3.82 24 20.4-7.5.82 8 3 

Sünlü Köyü Elma 31.3.82 72 16.5-7.6.82 537 
25.8.82 3 2-28.9.82 46 

Güldarpı Köyü Elma 31.3.82 10 20.5-7.6.82 15 

A. Çavundur Köyü Elma 31.3.82 20 17.5-7.6.82 71 

Kızık Köyü Elma 15.4.82 5 24.5-14.6.82 9 

Sirkeli Bucağı Elma 20.4.82 2 20.5-7.6.82 46 Sirkeli Bucağı 
29.7.82 2 10-20.8.82 14 
12.4.83 22 15.5-8.6.83 250 

HAYMANA-Diki l i taş Elma 9.9.82 3 14.9.82 1 

KALECİK-Kozayağı Elma 15.4.82 7 17.5-9.6.82 602 

NALLIHAN-Bozyaka Elma 26.8.81 4 16.9-24.10.81 6 

KIRIKKALE Elma 9.4.81 20 22.5-10.6.81 234 
Balişeyh Vişne 24.3 .82 40 23.4-21.5.82 1.106 

17.8.82 2 19.8-28.10.82 8 

Y. Mahmutlar Köyü Elma 24.3.82 48 30.4-4.6.82 726 

AFYON-İscehisar- Elma 11.3.81 58 6.4-18.5.81 20 
Bahçecİk Köyü Erik 

T O P L A M 899 6.194 
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BİTKİ KORUMA BÜLTENİ CİLT: 3 1 , NO: 1 - 4 

Konukçular ı : O.neustriae'nin, Yüzük kelebeğinden başka Maiacosomacos-
tronsisL.'rim yumurtalarını da parazitlediği bildirilmektedir (Anonymous, 1963). 

Yayılışı: O.neustriae, İspanya, Fransız Alpleri, Sovyetler Birliği'nin Avrupa bö
lümünün güney bölgeleri, güney batı Avrupa ve deniz aşırı ülkelerde tespit edilmiştir 
(Thompson, 1946; Nikolskaya 1952). Bu türün Vietnam'da da bulunduğu bildirilmek
tedir (Tryapitsyn et al., 1977). 

b) Oencyrtus tardus (Ratz.) 

Nikolskaya (1952), Encyrtus tardus (Ratzenburg) ve Schedius tardus (Mer
ceğin bu türün sinonimleri olduklarını kaydetmektedir. 

Morfolojik Özellikleri: Dişiler 0.94 mm uzunluktadır. Başın üstü parlak yeşil, 
toraks'ın üstü altın sarısı-yeşil renkli ve siyah tüylü, pronotum ve scutellum'un ucu 
mavi renkli,1 abdomen kahverengimsi ve bronz renginde parıltılı, bacaklar sarı, femur-
lar ve tibiaların orta kısımları koyu renklidir (Şekil 5). Önkanat damarları parlak, anten
ler kahverengimsi-sarı, scape ve pedicelin kaidesi mavimsi-yeşil renkli olup; son iki 
flagellum segmentinin genişliği, uzunluğundan biraz fazladır (Şekil 7-b). 

Ş E K İ L 5. Ooencyrtus tardus Ra tz . e r g i n i , 

Konukçuları : Yüzük kelebeğinden başka Smerinthus popuii L , Pygaera 
anachoretaF. ve P.pygraHuin.'nm da O.tardus'un konukçuları olduğu bildirilmekte
dir (Nikolskaya, 1952). 

Yayılışı : Bu tür Avrupa, Sovyetler Birliği'nin Avrupa bölümünün güney bölge
leri, Kırım ve deniz aşırı ülkelerde tespit edilmiştir (Thompson, 1946 ve Nikolskaya, 
1952). Ayrıca Vietnam'da da bulunduğu bildirilmektedir (Tryapitsyn et al., 1977). 
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c) Ooencyrtus m asi iMercet 

Nikolskaya (1952), Schedius mas//Crosman'nin bu türün sinonimi olduğunu 
bildirmektedir. 

Morfolojik Özellikleri: Dişiler 1.1 mm uzunluktadır (Şekil 6). Antenler kahve-
rengimsi-sarı, scape mavimsi-siyah, uç kısmı sarımsı, pedicelin kaidesi koyu renkli
dir. Birinci flagellum segmenti, ikincisi ile aynı uzunluktadır (Şekil 7-c). 

Yayılışı \ 0.masifri\x\ Güneydoğu Avrupa, İtalya, İspanya, Kırım, Fas ve Sov
yetler Birliği 'nin Avrupa kısmının güney bölgelerinde bulunduğu bildirilmektedir 
(Thompson, 1946; Nikolskaya 1952; Brovvn and Cameron, 1982). Bu tür, Vietnam'da 
da tespit edilmiştir (Tryapitsyn et al., 1977). 

Konukçular ı : Bu tür, Yüzük kelebeğinden başka Kir tırtılı (Lymantria disparL) 
yumurtalarında da tespit edilmiştir (Nikolskaya, 1952, Brovvn and Cameron, 1982; 
Bulut ve Kıiınçer, 1986). 

Ş E K İ L 6 . Ooencyrtus masiiUe\ce\ ergini (a- dorsal, b- ventral) 
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ŞEKİL 7. Ooencyrtus tardus{d), O. neusîriae (b) ve O. mas/7 (c) antenleri ( Q ). 
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4 - Anastatus bifasc/atus Foncs. (Hym.: Eupelmidae) 

Bu tür, Yüzük kelebeği yumurta parazitoidlerinin ortalama %1.31 'ini oluştur
maktadır. Elde edilen erginlerin hepsinin erkek olduğu tespit edilmiştir. 

Nikolskaya(1952), Eupelminus subaeneus {Stef ani) ve Eeurycepha/us(Ma

sı)'un bu türün sinonimi olduklarını bildirmektedir. 

MorfolojikÖzellikleri: Erkeklerin 1.2-1.5 mm uzunlukta olduğu tesbit edilmiş
tir. Nikolskaya(1952), dişilerin 2.4-3.3 mm, erkeklerin de 2.2-2.3 mm uzunlukta oldu
ğunu bildirmektedir. Dişi koyu menekşe renginde olup, bazı kısımları, altın sarısı-yeşil 
parıltılıdır. Scutellum ve axillae bronz, scapesarımsı kahverengindedir. Bacaklar koyu 
kahverengi, tarsuslar esmer renklidir. Baş mercimek şeklinde ve hafif konvekstir. 
Nokta gözler geniş açılı üçgen oluşturacak şekilde yerleşmiştir. Pronotum hemen he
men kaideden itibaren öne doğru daralmıştır. Mesonotomun orta kısmı parlak ve yü
zeysel olarak oymalıdır. Önkanat üzerindeki soluk bant kavisli olup, genişliği uzunlu
ğu ile hemen hemen aynıdır (Şekil 9). 

Erkekler dişilerden daha küçük olup, bunlarvücutyapısı bakımından dişilerden 
farklıdır. Bunlarda vücut mavi renklidir (Şekil 8). Kanatlarda leke bulunmaz ve erkek
lerde flagellum 5 segmentlidir. Anten topuzu çok uzun çomak şeklinde olup, uzunlu
ğu flagelladan daha fazladır. Dişilerde ise flagellum segmentleri daha dar ve uzun 
olup, anten topuzu da segmentlidir. 

Yaşayışı: Bu türün, kışı Yüzük kelebeği yumurtalarındageçirdiği, yıldaen az iki 
döl verdiği ve ilkbaharda diğer türlerden dahaönce çıktıkları tespit edilmiştir. BinveTi-
beri (1983) A.b/fasciatus'un, kışı konukçu yumurtalarının içinde 1. dönem larva halin
de geçirdiğini; Genduso (1974) bu türün, doğadayılda4 döl verdiğini, fakat laboratu-
vardasürekli üretildiği zaman 10 döl verebileceğini, gelişmesini 26°Csıcaklıkta22-24 
günde, 28°C de 19-22 günde 30° C de 16-19 günde tamamlandığını bildirmektedir. 

Bulunduğu yerler: A.bifasciatus'un bulunduğu yerler ve elde edilen parazito-
id miktarları Çizelge 3'de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi bu tür, Kayaş, Sünlü 
Köyü, Kozayağı Köyü ve Yukarı Mahmutlar Köyündeki meyve bahçelerinde tespit 
edilmiştir. Bu yerlerden 26 Nisan-9 Haziran ve 19 Ağustos-12 Kasım arasında toplam 
249 adet ergin parazitoid elde edilmiştir. Bu türün en fazla bulunduğu yerler Yukarı 
Mahmutlar ve Kozayağı köyleridir. 

Öte yandan Çizelge 1-2 ve 4-5'de verilen diğer yerlerden A.bifasciatuselöe 
edilememiştir. 
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ŞEKİL 8. Anastatus bifasciatus Fonsc. ergini (Erkek orjinal) 

ŞEKİL 9. Anastatus bifasciatus Fonsc. ergini [Dişi, Nikolskaya (1952)'dan]. 
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Ç İ Z E L G E 3 .1981 -1982 yıllarında Anastatus bifasciatus Fons. saptanan yerler ve elde edilen 
paraztoid miktarı 

Paraz i to id s a p 
t a n a n yer le r 

K o n u k ç u 
B i t k i 

Ö r n e k . 
T a r i h i 

K ü m e 
Say ıs ı 

Ç ık ış 
T a r i h l e r i 

Ç ıkan 
Paraz i to id 

Sayıs ı 

MAMAK 
Kayaş 

Elma 
Armut 
Şeftali 

9.4.81 
24.3.82 
14.9.82 

148 
73 
33 

17-18.5.81 
26.4.82 

22.9-12.11 ".82 

2 
1 

19 

ÇUBUK-Sünlü Kö
yü Elma 31.3.82 72 16.5.82 2 

KÂLECİK-Kozayağı Elma 15.4.82 7 17.5-9.6.82 87 

KIRIKKALE 
Y. Mahmutlar Köyü 

Elma 24.3.82 
17.8.82 

48 
1 

30.4-4.6.82 
19.8-28.10.82 

119 
19 

T O P L A M 382 249 

Bu tür Batı Avrupa, Kırım, Kafkasya, Rusya (Nikolskaya, 1952; Zelenev, 1976), 
Fransa, İsrail (Anonymous, 1963), İtalya (Genduso, 1974; Tiberi, 1984) ve Roman
ya'da (Popov et al., 1980) tespit edilmiştir. 

Konukçuları: A. bifasciatushn, Yüzük kelebeği yumurtalarından başka L dis-
par, DendrolimuspiniL, Pentatomid yumurtaları (Nikolskaya, 1952), Thaumetopoea 
pityocampaSch. (Anonymous, 1963; Tiberi, 1984), T. processiönea(L.) (Bin and Ti
beri, 1983), Stenozygumco/oratumK\ug (Anonymous, 1963), Gonocerusacutean-
gu/atus(Goeze) (Genduso, 1974), Eurygasterspp. (Popov et al., 1980) yumurtalarını 
da parazitlediği bildirilmektedir. 

B- Parazitoidlerin Doğal Etkinlikleri 

1 - 1981 Yılında Yapılan Çalışmalar 

1981 Yılında, Yüzük kelebeğinin kışlamış yumurtalarındaki doğal parazitlenme 
oranları Çizelge 4'de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi, yumurtalar, daha önce 
bahsedilen parazitoidler tarafından, Bağlum'da % 14.03 ve % 15.40, Saray köyü'nde 
% 30.88, Kayaş'ta % 15.03, Yazır Köyü'nde % 23.56 oranındaparazitlenmiştir. Has
köy ve Yağlıpınar Köyü'nden toplanan yumurtalarda parazitlenme saptanamamıştır. 
En yüksek parazitlenme % 39.60 ile Balişeyh, en düşük parazitlenme ise % 10.53 ile 
Çubuk-merkezde tespit edilmiştir. Örnekleme yapılan yerlerdeki doğal parazitlenme 
oranı ortalama % 18.71 olarak gerçekleşmiştir. 

Klima odası koşullarında parazitoid çıkış oranı, bazı örneklerde % 5'e kadar 
düşmüş, bazılarında da % 9447 gibi yüksek bulunmuştur. Yaz ve sonbahar aylarında 
toplanan 69 kümenin 20'sinden (228.99) hiç parazitoid çıkmamış, geriye kalan 49 yu
murta kümesinden 1-81 adet ergin çıkmıştır. Parazitoidlerin 342 adetinin (% 30.62) 
kültüre almadan önce, 775adetinin (% 69.38) de kültüre aldıktan sonra çıktıkları tespit 
edilmiştir. 1981 Yılındayaz sonu ve sonbahar aylarında toplanan her yumurta küme
sinde, ortalama % 1.4 oranında yumurtanın açıldığı belirlenmiştir. 
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BİTKİ KORUMA BÜLTENİ CİLT: 31, NO: 1 - 4 

ÇİZELGE 4.1981 yılında Ankara ve Kırıkkale illerinde, Yüzük kelebeği (Malacosoma neustria 
L.)'nin kışlamış yumurtalarındaki doğal parazitlenme durumu 

ö r n e k T o p l a n a n K o n u k ç u ö r n e k . K ü m e Y u m u r t a Say ıs ı Paraz i t le r ime 

Yerler B i t k i T a r i h i Say ıs ı Paraz i t l i N o r m a l 
* 

T o p l a m 
* 

O r a n ı (%) 

ALTINDAĞ 
Hasköy Elma 10.3 1.81 0 271 271 0.0 

KEÇİÖREN 
Bağlum 

Elma 
Armut 

Kuşburnu 

19.3.81 

7.4.81 

56 

39 

2.127 

1.626 

13.038 

8.935 

15.165 

10.561 

14.03 

15.40 

Saray Köyü Elma 7.4.81 36 3.011 6.738 9.749 30.88 

MAMAK 
Kayaş 

Elma 
Armut 
Şeftali 

9.4.81 152 6.025 34.053 40.078 15.03 

ÇUBUK-Merkez Elma 2.4.81 4 114 969 1.083 10.53 

Yazır köyü Elma 7.4.81 35 2.233 7.245 9.478 23.56 

Kışlacık Köyü Elma 7.3.81 2 100 442 542 18.45 

GÖLBAŞI 
Yağlıpınar K. Kayısı 27.3.81 2 0 542 542 0.0 

KIRIKKALE 
Balışeyh Elma 9.4.81 20 2.145 3.271 5.416 39.60 

T O P L A M 347 17.381 75.504 92.885 18.71 

* Tesadüfen seçilen 50 yumurta kümesinde yapılan sayımlarda, bir kümede ortalama 270.80 ± 6.95 (176-381) adet 
yumurta bulunduğu tespit edilmiş ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. 

2- 1982 Yılında Yapılan Çalışmalar 

1982 yılında, kışlamış yumurtalardaki doğal parazitlerime durumu Çizelge 5'de 
verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi, Gicik Köyü'ndeki bahçelerden toplanan yumur
talar % 19.58, Çubuk-merkezden toplananlar % 23.04 ve Balışeyh'ten toplananlar % 
38.23 oranında parazitlenmiştir. En yüksek parazitlenme % 56.65 ile Kozayağı Kö-
yü'nde, en düşük parazitlenme ise % 11.89 ile Kızık Köyü'nde tespit edilmiştir. Örnek 
toplanan yerlerdeki doğal parazitlenme oranı ortalama % 22.57 olarak gerçekleşmiş
tir. 

Klima odası koşullarında, kışlamış yumurtaların ortalama % 52.75 (% 3.17-
92.07)'inden ergin parazitoid çıkmıştır. 

Yaz sonu ve sonbahar aylarında örneklenen 65 kümenin % 24.6'sından hiç pa
razitoid çıkmamış, % 41.5'inden 10'dan az, % 23.1 'inden 11-20 adet, % 6.2'sinden 
21 -30 ve % 4.6'sından 31 -40adet parazitoid çıktığı tespit edilmiştir. Bunlarda kültüre-
almadan önce ve kültürde, her yumurta kümesinden ortalama 9 (0-40) adet parazitoid 
çıkmıştır. Bunların % 95.5'i Ooencyrtusspp., % 4.5'Mse A bifasciatus\ux. 
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ÇİZELGE 5.1982 Yılında Ankara ve Kırıkkale illerinde, Yüzük kelebeği (Maiacopoma neustria 

L)'nin kışlamış yumurtalarındaki doğal parazitlenme durumu 

Örnek T o p l a n a n K o n u k ç u Ö r n e k . K ü m e Y u m u r t a Say ıs ı^ Paraz i t l enme 

Yerler B i t k i T a r i h i Sayıs ı Parazi t l i N o r m a l * T o p l a m * Oranı_(%) 

ALTINDAĞ 
Gİcik Köyü Elma 15.4,8? 43 2.280 9.364 1.1644 19.58 

KEÇİÖREN Elma 31.3.82 31 1.568 6.827 8.395 18.68 
Bağlum Armut 20.4.82 16 856 3.477 4.333 19.76 

Saray Köyü Elma 31.3.82 7 505 1.391 1.896 26.64 

MAMAK-Kayaş Elma 24.3.82 73 3.219 16.549 19.768 16.28 
Armut 27.4.82 31 1.712 6.683 8.395 20.39 

Gökçeyurt K. Elma 27.4.82 3 189 623 812 23.28 

BALA-Beynam K. Elma 10.3.82 4 290 793 1.083 26 .78-

ÇUBUK-Merkez Elma 3.3.82 5 312 1.042 1.354 23.04 

Gökçede reK . Elma 3.3.82 2 169 373 542 31.18 

Sün lüKöyü Elma 31.3.82 72 2.629 16.869 19.498 13.48 

Gü ldarp ıKöyü Elma 31.3.82 10 659 2.049 2.708 24.34 

Yaz ı rKöyü Elma-Erik 3.3.82 24 1.301 5.198 6.499 20.02 

A. Çavundur K. Elma 31.3.82 20 1.917 3.499 5.416 35.40 

Kız ıkKöyü Elma 15.4.82 5 161 1.193 1.354 11.89 

Sirkeli Bucağı Elma 20.4.82 2 305 237 542 56.27 

KALECİK-Koza- Elma 15.4.82 7 1.074 822 1.896 56.65 
yağı Köyü 

KIRIKKALE Elma 24.3.82 40 .4.141 6.691 10.832 38.23 
Balişeyh Vişne 

Y. Mahmutlar K. Elma 24.3.82 48 3.795 9.203 12.998 29.20 

T O P L A M 443 27.082 92.883 119.965 22.57 

* Tesadüfen seçilen 50 yumurta kümesinde yapılan sayımlarda, bir kümede ortalama 270.80 +• 6.95 (176-381) adet yu
murta bulunduğu saptanmış ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. 
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TARTIŞMA VE KANI 

Bu çalışmada, Yüzük kelebeği yumurtalarında Trlchogramma bu/uti Kos\aö\-
nov, Telenomusfaeviuscu/usRalz., Anastatusb/fasc/atusF onsc., Ooencyrtussp., O. 
neustr/ae(Merce{), O. tardus {Ratz.) ve O. masii{Mercei) olmak üzere 7 parazitoid tü
rü elde edilmiştir. Ayrıca toplam 9 adet de diğer yumurta parazitoidleri elde edilmiştir. 
Sayıca az olmaları nedeni ile bunlar, teşhise gönderilmemiştir. 

Bunlardan T. buiuti, Ağustos ayındatoplanan yeni bırakılmış yumurtalardan; T. 
laeviuscuius Mart ve Nisan aylarında toplanan kışlamış yumurtalardan; Ooencyrtus 
türleri v e / l . blfasciatus ise hem kışlamış, hem de Temmuz-Eylül aylarında toplanan 
yeni bırakılmış yumurtalardan elde edilmiştir. 

Thompson (1946), Yüzük kelebeği yumurtalarında Trichogramma evanes-
c6V7sWestw., Teienomus phaiaenarumHees, T. bombys/s May w T. ovulorumUees, 
T. punctatuius Ratz., T. îerebrans Ratz., Ooencyrtus neustriae. O. tardusve O. mas/i 
adlı 9 türün tespit edildiğini bildirmektedir. Nikolskaya(1952) ise yukarıda adı geçen 
üç Ooencyrtus türü ile, Anastatus d/spar/sRuschkave A. b/fasc/atushn zararlının yu
murta parazitoidleri olduğunu kaydetmektedir. 

Öte yandan Fulmek (1955), Ma/acosomacinsine bağlı 2 türün yumurtalarının, 
T. evanescenstarafından parazitlendiğini bildirmektedir. İren ve Gürkan (1971) T. la-
eviusculusU, Bağlum (Ankara)'dan topladıkları kışlamış Yüzük kelebeği yumurtala
rından elde etmişlerdir. Semetulskis (1974), bu türün Litvanya'da bulunduğunu, 
Tryapitsyn et al. (1977) Vietnam'da, söz konusu zararlının yumurtalarında; O. neus-
trla, O. tardus, O. masiNe başka Ooencyrtus\üt\eriri\n tespit edildiğini bildirmektedir. 

T. buiuti, 20 Ağustos 1981 tarihinde Kayaş'taki meyve bahçelerinden elde edi
len yeni bir türdür (Şekil 1). Bu tür, Mart ve Nisan aylarında toplanan kışlamış yumurta
lardan elde edilememiştir. Bu sonuçlara göre T. bulutitûn, kışı Yüzük kelebeği yumur
talarında geçirmediği söylenebilir. 

Thompson (1946) Almanya ve Rusya'da, Yüzük kelebeği yumurtalarında T. 
6V3/7esce/7Sbulunduğunu, Fulmek (1955), Matacosomac\ns\ne bağlı 2 türün yumur
talarının adı geçen tür tarafından parazitlendiğini, Hochmut ve Martinek(1963), T. em-
bryophagum cacoeciaeMarch.'nm laboratuvarda, Malacosomayumurtalarını gayet 
iyi parazitlediğini bildirmektedir. Telenga (1-956) ise T. paliidaMeye^ n\n kışı, Yüzük 
kelebeği yumurtalarında geçirdiğini ileri sürmektedir. 

Üç yıl içerisinde değişik yerlerden, 870 adeti Mart-Nisan aylarında (kışlamış), 
134 adeti de Temmuz-Eylül aylarında (yeni bırakılmış) olmak üzere, toplam 1.004 
adet Yüzük kelebeği yumurta kümesi (yaklaşık 271.880 adet yumurta) toplanarak kül
türe alınmasına rağmen, sadece 6 ad^t T. bu/ut/elöe edilebilmiştir. Bu sonuç adı ge
çen türün, Yüzük kelebeği yumurtalarında yaygın ve etkin olmadığını göstermektedir. 
Ancak yeni bir tür olması nedeni ile üzerintie önemle durulması ve daha ayrıntılı çalış
malar yapılması yararlı olacaktır. 

92 



M a r t - A r a l ı k 1 9 9 1 

T. taeviuscutus (Şekil2), Yüzük kelebeğinin en yaygın ve en etkin yumurta pa-
razitoididir. Nitekim üçyılda elde edilen toplam 19.052 adet parazitoidin 12.594 adeti
ni (% 66.10'nu) bu tür oluşturmuş ve buna, örnek alman hemen hemen her yerde 
rastlanmıştır (Çizelge 1). Bu tür, sadece Mart ve Nisan aylarında toplanan kışlamış yu
murtalardan elde edilmiştir. Yaz ve sonbahar aylarında kültüre alınan yumurtalardan T. 
Iaeviuscuiuse\6e edilememiştir. Şu halde bu parazitoid, kışı Yüzük kelebeği yumurta
larında geçirmektedir. Ayrıca bu sonuçlara göre; söz konusu türün, Yüzük kelebeği 
yumurtalarında yılda 1 döl verdiğini söylemek mümkündür. 

Ooencyrtus[\jr\er\ de Yüzük kelebeğinin önemli yumurta parazitoidleridir (Şe
kil 4-6). Bunlar T. iaeviuscuius'\an sonraen yaygın ve etkili grubu oluşturmaktadır(Çi-
zelge 2). Nitekim 3 yıl içinde elde edilen tüm parazitoidlerin yaklaşık % 32.51 'ini bu 
cinse bağlı türlerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Bunlardan O. masii'rim, aynı zaman
da Kır tırtılının da yumurta parazitoidi olduğu bildirilmektedir (Nikolskaya, 1952; 
Brown and Cameron, 1982; Bulut ve Kılınçer, 1986). 

Ooencyrtus türleri, hem Mart ve Nisan aylarında toplanarak kültüre alınan kışla
mış; hemde Temmuz-Eylül aylarında toplanan yeni bırakılmış Yüzük kelebeği yumur
talarından elde edilmiştir. Bu sonuçlar Ooencrytustürlerinin, kışı Yüzük kelebeği yu
murtalarında geçirdiğini ve yılda en az iki döl verdiklerini göstermektedir. Elde edilen 
Ooencyrtus {lirlerinin % 88.59'unun kışlamış, % 11.41 'inin deyeni bırakılmış yumur
talardan çıktığı tespit edilmiştir. 

A bifasciatus, hem ilkbahar aylarında toplanan kışlamış, hem de yaz ve sonba
har aylarında toplanan yeni bırakılmış yumurtalardan elde edilen bir türdür (Şekil 8). 
Bunun Teienomusve Ooencrytus]ar kadar yaygın ve etkin olmadığı tespit edilmiştir 
(Çizelge 3). Nitekim 3 yıl içerisinde örnek toplanan 28 köyün ancak 4'ünde bu türe 
rastlanmıştır. Elde edilen parazitoid miktarı da tüm parazitoidlerin ancak % 1.31'ini 
oluşturmaktadır (1982 yılında elde edilenlerin % 1.59'u). 

Bu türün de kışı, Yüzük kelebeği yumurtalarında geçirdiği ve yılda en az 2 döl 
verdiği tespit edilmiştir. Nitekim bu türün orta İtalya'da kışı 1. dönem larva halinde ge
çirdiği, yılda 4 döl verdiği ve etkinliğinin alternatif konukçuların bulunmasına bağlı ol
duğu bildirilmektedir (Genduso, 1974, Bin and Tiberi, 1983). 

Bu türde, elde edilen bütün erginlerin erkek olduğu tespit edilmiştir. Bu da 
muhtemelen Yüzük kelebeği yumurtalarının, bu türün esas konukçusu olmadığı kanı
sını vermektedir. Nitekim bu türün, pekçok lepidopter ve heteropteryumurtasını para-
zitlediği bildirilmektedir (Nikolskaya, 1952; Anonymous, 1963; Genduso, 1974; Bin 
and Tiberi, 1983; Tiberi, 1984). Hatta, Popov et al. (1980), bu türün Romanya'da, Sü
ne türleri (Eurygasterspp.y n\n yumurtalarından elde edildiğini, ancak etkinliğinin dü
şük olduğunu bildirmektedir. 

Yüzük kelebeği yumurtalarındaki doğal parazitlenme oranı; 1981 yılında ortala
ma % 18.71 (% 0.0-39.60), 1982 yılında ise % 22.57 (% 11.89-56.65) olarak bulun
muştur (Çizelge 4-5). Parazitlenmede en yüksek payı % 66.10 ile T. laeviusculusal-
makta, bunu % 32.51 ile Ooencyrtusspp. ve % 1.31 ile A bifasciatusizlemekleöir. T. 
buiutiY\\n payı ise kayda değecek kadar önemli değildir. 
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Semetulskis (1974), Yüzük kelebeği yumurtalarının Litvanya'da, T. iaeviuscu-
A/starafından % 11.8-86.7oranında; Deirioetal. (1983) iseSandunya'dal Eupelmid, 
1 Encyrtid ve 1 Scelionid türü tarafından % 6.16 oranındaparazitlendiğini bildirmekte
dir. 

1982 Yılı Mart ve Nisan aylarında kültüre alınan kışlamış yumurtaların ortalama 
% 52.75'inden parazitoid çıkmış, çıkış oranı genel olarak % 3.17-92.07 arasında de
ğişmiştir. 1981 Yılındasöz konusu oran, bazı yerlerde % 94.47'yi bulmuştur. Bazı yer
lerde ise 1982'ye göre daha düşük olmuştur. Genel olarak erken dönemde örnekle
nerek kültüre alınan yumurtalardaki parazitoid çıkış oranı, geç dönemde toplananlara 
göre daha düşük bulunmuştur. Bunun, yumurtaların bulunduğu dal parçalarının bir 
süre sonra buruşmaları nedeni ile, embriyonun gelişmesi için pek uygun olmamasın-
darrileri geldiği sonucuna varılmıştır. 

Aynı şekilde tahta parazitoid çıkartma kutularına yerleştirilen yumurtalardaki 
parazitoid çıkış oranı, plastik kutulara göre dahayüksek bulunmuştur. Plastik kutuların 
yüzeyleri, nem çekme özelliğinde olmadığı için, bunlarda kültüre alınan bazı örnekler
de, yüksek nemden dolayı küflenmeler olmuştur. Sonuç olarak tahta parazitoid çıkart
ma kutularının, bu amaç için daha uygun olduğu görülmüştür. 

Mart ve Nisan aylarındatoplanarak kültüre alınan Yüzük kelebeği yumurtaların
dan parazitoid çıkışı, konukçu larvalarının çıkışı sona erdikten, genellikle 1-4 hafta 
sonra başlamıştır. İlk olarak A bifasciatus ün çıktığı, bundan bir hafta kadar sonra da 
diğer türlerin çıktığı saptanmıştır. Parazitli Yüzük kelebeği yumurtalarında, herhangi 
bir renk değişimi olmadığı için, açılmamış yumurtalarda, parazitli olanlarla normal 
olanları birbirinden ayırma imkanı yoktur. Fakat açılmış yumurtalarda, çıkış deliğine 
bakarak, parazitli olanları ayırmak son derece kolaydır. Çünkü ergin parazitoidler, çık
madan önce ağız parçalan ile yumurtayı kemirerek, kenarları düzgün olan yuvarlak bir 
deiik açmakta ve konukçu yumurtasını buradan terketmektedir. Yani bunlar yumurta
nın kapakçığını tamamen açmaktadır. Oysa larvalar, ağız parçaları ileyineyuvarlak; fa
kat kenarları dişli olan bir delik açarak yumurtayı terketmektedir. 

Gerek ilkbaharda toplanan kışlamış ve gerekse yazsonu-sonbahar aylarında 
toplananyeni bırakılmış yumurta kümelerinde bazı parazitoidlerin, örnekleme tarihin
den önce çıktıkları tespit edilmiştir. 

1982Yılındatoplanan kışlamışyumurtalann,ortalama%7.56(%0.0-24.88) 1sı-
nın açılmış olduğu ve bunlardan, çoğunluğu bir yıl önceki yaz ve sonbahar aylarında 
olmak üzere, örnekleme tarihinden önce parazitoid çıktığı tespit edilmiştir. Yaz ve 
sonbahar aylarında toplanan yumurta kümelerinin, 1981 yılında %71.01 'inden; 
1982'de ise %75.40'ından 1 -81 adet parazitoid çıkmıştır Şu halde örnekleme ne za
man yapılırsa yapılsın, bazı yumurta kümelerinde parazitoid çıkış deliklerini görmek 
mümkündür. 

Yaz ve sonbahar aylarında kültüre alınan yumurtalarda, parazitoid çıkışlarının 
klima odası koşullarında Ocak-Şubat aylarına kadar devam ettiği tespit edilmiştir. 
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Öteyandanb^hçe sahipleri ile yapılan görüşmeler ve ağaçların sarı renkli görü
nümlerinden; 1 9 $ yılında Balışeyh'teki 3 meyve bahçesinin, örnek toplamadan 1 
hafta kadar önoş Gebutox ve/veya diğer kış ilaçları ile ilaçlandığı tespit edilmiştir. Bu 
bahçelerden to&anarak kültüre alınan yumurtaların, çok az bir kısmından Yüzük kele
beği larvası çıkfiaı halde, parazitoidlerin büyük bir kısmı çıkmıştır. Nitekim 1981 yılın
da, T.laeviuscutâsve Ooencyrtus türleri en fazla buradan elde edilmiştir. Bu önemli 
tespite dayanarak, adı geçen parazitoidlerin kış ilaçlarından fazla zarar görmediklerini 
söylemek mümkündür. 

Sonuç olarak Yüzük kelebeği yumurta parazitoid^erinin, Orta Anadolu Bölge
sindeki meyve bahçelerinde, oldukça yaygın ve etkin oldukları görülmüştür. Özellikle 
T.laeviusculusve Oencyrtusspp.'nin, bu zararlıyı baskı altında tutan ve önemli doğal 
düşmanlar olduğu anlaşılmıştır. Yoğun ve gelişigüzel ilaçlamalardan kaçınıldığı takdir
de, bu zararlıda mevcut olan doğal dengenin korunacağı ve hiç bir zaman kimyasal 
mücadeleye gerek kalmayacağı kanısına varılmıştır. 
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SUMMARY 

INVEST1GATIONS ON THE EGG PARASITES OF LACKEY MOTH, MALA-
COSOMA NEUSTR/A L , THEIR DISTRIBUTION, AND NATURAL EFFECTIVE-
NESS 

İn this study carried out in the years of 1981 -1983, in Ankara, Kırıkkale and Af
yon provinces, and egg parasites of Lackey moth, MalacosomaneustriaL. (Lepidop-
tera:Lasiocampidae), their distribution and natural effectiveness were invesigated. 

Forthis purpose, hibernated eggs of M.neustria'vr\ March and April, new laid 
eggs also in July and September were collected and incubated in parasite obtaining 
boxes in a room maintained at 25 ± 2°C and 60-70 % RH. 

At the end this study seven parasite species, Trichogramma 6u/ıtf/Kostadinov 
(Hym:Trichogrammatidae), Te/enomusfaeviuscu/usRakz. (Hym.rScelionidae), Oo-
encyrtusspp., O.neustriaMercet, O.tardusRatz., 0./77as//Mercet(Hym.: Encyrtidae) 
and Anastatus bifasciatus Fonsc. (Hym.:Eupelmidae) were determined from the 
eggs of Lackey moth (Fig. 1 -9). T.bu/utiis a new species for the world and was deter
mined firstly in this study in Türkiye. This species vvereobtained only in August collec
ted from new laid Lackey moth eggs. 

T./aevuiscufuswere obtained only in March and April collected from hiberna
ted eggs, Ooencyrtusspp. and A bifasciatus were from hibernated and also new laid 
eggs. 
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Totaly 1.004 Lackey moth egg masses (about 271.880 eggs) were collected 
and incubated in the years of 1981 -1983 in Ankara, Kırıkkale an;d Afyon, and from the-
setotaly 12.594 T.iaeviuscuius, 6.194 Ooencyrtusspp. ,249 A.bifasc/atus(Tab\e 1 -3) 
and 6 T.bu/ut/were obtained in these years. Natural parasitsm rate of the eggs were 
18.71 (0.0-39.60) % in 1 981 and 22.57 (11.89-56.65) % in 1982 (Table 4-5). 

İt wasdetermined that TJaev/uscu/usanö Ooencyrtusspp. were quite effective 
and present anyplace vvhere the samples taken. But A.bifasciatusand T.bu/ut/were 
not more wide-spread and effective than the others. 

L İ T E R A T Ü R 

ANONYMOUS, 1963. Liste d' idenl i f icat ion No. 5 (Presentee per le seretariat du service d' idenl i f icat ion 
des I.Parasi les/Holes Entornophaga, 8 ( 4 ) , 335-373. 

1971 Liste d' idenl i f icat ion des en lomophges . 8. editee par la Commis ion de taksonomie des 
en lomophages. OlLB, 63 pp. 

BİN, F. and R.TIBERİ, 1983. Preliminary noles on the egg parasitesof Thaumetopaeaprocessionea(L.)\n 
ceniral llaly (Lep., Thaumetopoedae) RediaBS, 449-459 (Rev. Appl . Eni. , 1985, 73 (3), 188). 

BODENHEIMER, F.S., 1958. Türk iye 'de ziraate ve ağaçiarazararlı olan böcekler ve bunlaı lasavaş hakkın
da bir elüd (Çeviren: N.KENTER). Bayur Malbaası, Ankara. 320 s. 

BROVVN, M.W. and E.A.CAMERON, 1982. Natural enemies of Lyrnantriadispar{Lep.: Lymarı tn idae)eggs 
in ceniral Pennsylvania, U.S.A. and a review of the wor ld literatüre on natural enemies of L. dispar 
eggs. Entornophaga27 (3), 311-322. 

BULUT, H., 1985. Meyve zararlısı önemli Lepidopter ler in yumurta parazit lerinden Trichog/am/na\\jr\er\-
nin (Hymenoptera:Tr ichogrammat idae) saptanması ve bunların E lmaiçkurdu (Cydiapomonella 
L.) (Lepidoptera:Tortr ic idae) 'na etkinl iği üzerinde araştırmalar. Ankara, 223 s. (Doktora ıezi), 

, ve N.KtLINÇER, 1986. Ankara 'dameyve bahçeler inde zararlı Lepidopter ler in yumurta asalakları. 
Türkiye I.Biyolojik Mücadele Kongresi , (12-14 Şubat 1986), Adana, 24-40 

, , 1989. Ankara İ l in 'de meyve ağaçlarındazararyapan önemli lepidopterlerin y u 
murta parazit lerinden Trichog/amma iür\er\ (Hym. : Tr ichogrammatidae) ve bunların yayılışı üze
rinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni 29 (1-2) , 19-46. 

DELRIO, G., P.LUCIANO and R. PROTA. 1983. The Parasites of Malacosoma neustriaL. in Sardinia. Atti 
X I I ICongressoNaz ione le l ta l ianod iEn tomo[og ia , 1983, 237-244 (Rev.Appl.EnL, 1984 ,73 (1-3) 
1026). 

FULMEK.L., 1955. Wirtsbereich von Trichogramma evanescens Westw. and T.minutum Rill., Anz. 
Schâdlingskd. 28 (8), 113-116. 

GENDUSO.P., 1974. Protection of hazel f rom injurious arthropods. IX. Observat ions on the biology and 
elhology, of Anastatus bifasciatus (Geoffroy.) Bollettino deii'ıstituio di Entomologia Agrar/o e 
deirobervatorio di Fitopatalagia di Paierma, 9 ,1-22 (Rev.Appl.EnL, 1978, 66 (5) 340). 

HOCHMUT.R. und V.MARTINEK, 1963. Beitrag zu rkenn tn is der rni l le leuropâischen Arten und Rassen 
der Gattung TrichogrammaWeslw. (Hymenoptera, Tr ichogrammidae). Z.ang.Ent., 52 ,255-274 . 

İREN.Z.,1977. Öneml i meyve zararlıları, tanınmaları, zararları, yaşayışları ve mücadele metodiarı . Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Zir .Müc.ve Zir .Kar.Gn.Md., 36, Ankara. 167. 

96 



Mart-Aralık 1991 

İREN.Z. ve S. GÜRKAN, 1971 . Elma İçkurdu {Laspeyres/a pomonet/al.yntin Yumur la paraziti Trichog-
rammaevanescens\Nes\\N.,\n Orta Anadolu Bölgesinde bulunduğu yerler ve parazitin konukçu-
ya etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 11 (3), 157 - 168. 

N.KILINÇER, A. UĞUR ve M.O.GÜRKAN, 1986. Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde il lerinde 
kültür bitki lerinde zararlı lepidopler ler in larva ve pupa asalakları üzer inde araştırmalar. Türkiye 
I.Biyolojik Mücadele Kongresi (12-14 Şubat 1986), Adana, 146 -161 . 

NIKOLSKAYA, M.N., 1952. TheChalc id faunaof theU.S,S.R.(Chalc ido idea) . lzdate1,s lvo Akademi iNauk 
SSR Moskova-Leningrad. 44, 593 p. 

POPO.C., K.FABRITİUS. D.ENİCA, E.BANITA, I.ROŞÇA, I .SANDRU, S.PENTEANU and T.SAPUNARU, 
1980. Preliminary dala on the composi ı ion and propot ion o l egg parasite species an cereal bugs 
in Romania. Probleme de Protecl io Planlelor, 8 (3), 159-165 (Rev.Appl .Eni . . 1983 ,71 (9), 723-
724). 

SEMETULSKIS, D., 1974. The parasit ism of thesmal l ermine moth (YponomeutamalinellusZ.) and the 
lackey moth (Malacosoma neustria L.) by entomophagous insects in the Lithuanian SSR. 
(Rev.Appl.Ent., 1973, 62, 1042). 

TELENGA,N.A., 1956. Trichogramma evanescens\Nes\w. and r . ^? / / / ^?Mayer (Hymenop le ra 1 Tr ichog-
rammatidae) and the i remp loyment fo rdes t roy ing pest insects in the U.S.S.R., Rev.Ent.U.S.S.R. 
35, 599-610 (Rev.Appl.Ent. , 1957, 45, 474-475). 

THOMPSON,W.R., 1946. A catalague of the parasites and predators of insects pests. 1 (7), 385. 

TİBERİ,R., 1984. Host food-p lant , numbero f egg masses, oviposit ion sites and the i r in f luenceon theact i -
vity of the egg parasites of Thaumetopoeapityocampailep. :Thaumetopoeidae) Redia, 4 7 , 1 -18 
(Rev.Appl.Ent. 1986 74 (3), 127). 

TRYAPITSYN.V.A., S.N.MYARTSEVA and V.V.KOSTYUKOV, 1977. A new parasite species of the genus 
Ooencyrtus {Hymenoptetz, Chalcidoidea, Encyrtidae) f rom Vietnam. Ent.Rev., 5 6 ( 3 ) , 130-133. 

ZELENEV,N.N., 1976. Natural enemieso f i h e g y p s y moth and the gold-tai l moth in mountain oakforests . 
Lesnoye Khozyaistvo, 5, 66-67 (Rev.Appl.Ent. 1978, 66 (5), 356). 

97 


