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Özet –Kargı kamışı (Arundo donax L.) üzerinde beslenen Melanaphis donacis’nın üç farklı sıcaklıklardaki biyolojik
parametreleri (22.5 0C, 25 0C ve 27.5 0C) araştırılmıştır. M donacis’in bazı biyolojik parametrelerini incelendiğinde r m
değerlerinin en düşük olduğu sıcaklığın 22.5 0C, ele alınan sıcaklıklar arasında Ro değerleri kıyaslandığında ise 25 0C’de en
düşük değerin elde edildiği görülmektedir. To değerleri incelendiğinde ise en düşük değerin 27.5 0C’de elde edildiği, bunu
sırasıyla 25 0C ve 22.5 0C sıcaklıklarının izlediği tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Arundo donax, Melanaphis donacis, farklı sıcaklık, yaşam çizelgesi, gelişme süresi
The Effect of Different Temperatures on the Biological Parameters of Melanaphis donacis (Passerini) (Hemiptera:
Aphididae)
Abstract –The biological parameters of Melanaphis donacis feeding on Arundo donax L.at three different temperatures (22.5,
25 and 27.5 0C) were investigated. When the biological parameters of M. donacis were examined, it was seen that the lowest rm
values were 22.5 0C and the Ro values were the lowest when the values were at 25 0C. When the To values of M. donacis were
examined, it was determined that the lowest value was obtained at 27.5 0C, followed by 25 0C and 22.5 0C respectively.
Keywords – Arundo donax, Melanaphis donacis, different temperature, life table, developmental time
I. GIRIŞ
Arundo donax Gramineae familyasının Arundinoideae alt
familyasına bağlı olup, çok geniş alanlarda ve ekolojik
koşullarda yetişebilen bir bitki olarak bilinmektedir. Bu bitki
birçok Akdeniz ülkesinde doğal olarak yetişmesine rağmen
Asya kökenli olduğu kabul edilmektedir [1]. Çok farklı
ekolojik ortamlarda özellikle sulak alanlar başta olmak üzere
nem oranı yüksek, kumlu, taşlı, ağır killi, tuz oranı yüksek
topraklarda kolay ve çabuk yetişmesi gibi özelliklerinin yanı
sıra kök yapısından dolayı da erozyonu önleme özelliği
göstermesi, çok kurak ortamlara bile dayanma özellikleriyle
de dikkat çekmektedir. Bu bitki yaprakları 30-100 cm
arasında uzunlukta ve delikli gövde yapısı olan kargı
kamışları 1-4 cm çapı bulunmaktadır [2], [3], [4], [5]. Kargı
kamışı binlerce yıldır farklı amaçlar için (ney gibi üflemeli
çalgı yapımında, dam örtüsü, yer yaygısı, çeşitli amaçla
kullanılan eşyaların yapımında, ev ayıracı, bitkisel örücülük
ve bitkisel dokuculukta, balık kafesi, yalıtım malzemesi,
sütlük ve dekoratif malzeme yapımı gibi) kullanılmıştır. Son
zamanlarda ise kimyasal yapısı ve lifsel özelliklerinden
dolayı kompozit levha yapımı, selüloz ve kağıt endüstrisinde
potansiyel bir bitki olarak ayrıca önemli bir bitki olarak
karşımıza çıkmaktadır [2], [3], [6].
Yurdumuzda özellikle Ege, Marmara Akdeniz ve
Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde doğal olarak yetiştiği
bilinen kargı kamışı yaklaşık 7-12 ay içerisinde 3-6 m’lik
boya ulaşmakta ve bu süre içerisinde hasada gelebilmektedir
[7], [8], [9], [10], [11]; [6], [1]. Kargı kamışında M.
donacis’in önemli bir zararlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu

zararlı böceğin kargı kamışı biyolojik mücadelesinde
kullanılabileceği yönünde çeşitli araştırmalar da mevcuttur
[13], [14], [15], [16]. Bu çalışma ile kargı kamışında zararlı
olan M. donacis’in farklı sıcaklıklardaki bazı hayat
tablolarına ait parametrelerini ortaya çıkarılarak ileride bu
konuda yapılacak çalışmalara da temel teşkil edilecek veriler
elde edilmesi amaçlanmıştır.
II. MATERYAL VE METOT
Konukçu Bitki Üretimi: Melanaphis donacis’i üretmek için
kargı kamışları laboratuvar şartlarında (25±1ºC sıcaklık, %
65± 5 orantılı nem ve günde 16 saat aydınlık) saksılar
içerisinde yetiştirilmiştir.Bütün laboratuar çalışmaları 25 ± 1
0
C sıcaklık, % 65 ± 5 orantılı nem ve uzun gün aydınlatmalı
(16: 8) iklim odası koşullarında yapılmıştır.
Melanaphis donacis Üretimi: Bütün laboratuar çalışmaları
22.5, 25 ve 27.5 0C sıcaklık, % 65 ± 5 orantılı nem ve uzun
gün aydınlatmalı (16: 8) iklim dolaplarında yürütülmüştür.
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji laboratuvarındaki mevcut M. donacis, 22.5, 25 ve
27.5 0C farklı sıcaklık denemelerinde kullanılmıştır.
Laboratuvar Çalışmaları: Laboratuvarda mevcut börülce
yaprakbiti popülâsyonundan alınan erginler petri kaplarında
bulunan kargı kamışları yapraklarına bırakılıp günlük
izlenmiş ve elde edilen veriler kaydedilmiştir. Daha sonra
binoküler mikroskop altında incelenen M. donacis nimfleri de
farklı petri kaplarına alınarak günlük gelişimleri kontrol
edilmiştir.
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Melanaphis donacis’in Farklı Sıcaklıklardaki Bazı
Biyolojik Parametrelerin Belirlenmesi: Melanaphis
donacis’in
farklı
sıcaklıklardaki
bazı
biyolojik
parametrelerini belirlemek için kontrollü koşulları sağlayan
iklim dolaplarında yürütülmüştür. Farklı sıcaklıklarda (22.5,
25 ve 27.5 0C) yürütülmüş olan bu çalışmada M. donacis’in
F1 bireyleri denemeye alınmıştır. Denemeye alınan bir günlük
nimfler 9 cm çap ve 1.5 cm yüksekliğindeki her bir petri
kutusu içerisinde bir adet nimf olacak şekilde, sıfır numaralı
samur fırça yardımıyla çapına göre kesilmiş akasya yaprağı
diskleri üzerine bırakılmıştır. Petri kutuları içerisine konulan
kargı kamış yaprakları uzun süre canlı tutabilmek için petri
tabanına kurutma kağıdı konulmuş ve hafif ıslak tutacak
kadar su verilmiştir. Her bir sıcaklık için deneme 20
yinelemeli olarak yürütülmüş ve 3 kez tekrarlanmıştır.
Denemeye alınan bir günlük nimflerin bulunduğu petriler
günde iki kez (sabah ve akşam) aynı saatlerde olmak
koşuluyla kontrol edilmiş ve gömlek değiştiren bireylerin
gömlekleri
ortamdan
uzaklaştırılarak
dönemleri
kaydedilmiştir. Bu bireyler ergin olduktan sonra doğurdukları
yavrular ortamdan uzaklaştırılmış ve kaydedilmiştir.
Verilerin Değerlendirilmesi: Zararlıya ait yaşam çizelgesi
[17]’ün önerdiği, [18] ve [19]’ın geliştirdiği formüle göre
oluşturulacaktır. Yaşam çizelgesindeki verilerden, temel
ekolojik parametre olan kalıtsal üreme yeteneği, r m; e-rm. x
1 eşitliğinden yararlanılarak hesaplanacaktır.
.lx.mx =
Formülde (e), doğal logaritma tabanını; (x), dişi bireylerin
gün olarak yaşını; (lx), x yaştaki bireylerin 1’e göre canlılık
oranını, (mx) ise günlük dişi başına bırakılan dişi yavru
sayısını göstermektedir. Diğer parametre olan Ro ise, (lx) ve
(mx) değerlerinin günlük çarpımlarının toplamı ile
oluşturulmuştur. Bu verilerin elde edilmesinden sonra
ortalama döl süresi [20] eşitliğinden To = loge Ro/ rm elde
edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin
istatistiksel analizleri uygun Twosex programı ile [21] analiz
edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen
verilerden
istatistiksel
analiz
gerektirenler
uygun
programlarla [22] analiz edilmiştir.
III. BULGULAR
Melanaphis donacis’in bazı biyolojik parametrelerini
incelendiğinde rm değerlerinin en düşük olduğu sıcaklığın
22.5 0C,
ele alınan sıcaklıklar arasında R o değerleri
kıyaslandığında ise 25 0C’de en düşük değerin elde edildiği
görülmektedir. To değerleri incelendiğinde ise en düşük
değerin 27.5 0C’de elde edildiği, bunu sırasıyla 25 0C, 22.5
0
C ve 20 0C sıcaklıklarının izlediği tespit edilmiştir.
Tablo 3. Kargı kamışı üzerinde beslenen Melanaphis
donacis’in farklı sıcaklıkların biyolojik
parametreleri (gün).
Biyolojik
Dönemler
rm
Ro
To

22.5 0C

25 0C

27.5 0C

0.134200
9.11
17.24

0.204407
8.85
15.79

0.166273
9.78
14.26

IV. TARTIŞMA
Dünyada Melanaphis donacis’in hayat tablosu konusunda
herhangi bir çalışmaya rastlanılmadığı için bu konuda
literatür tartışması yapılamamıştır.
V. SONUÇLAR
Kargı kamışı (Arundo donax L.) üzerinde beslenen
Melanaphis donacis’nın üç farklı sıcaklıklardaki biyolojik
parametreleri (22.5 0C, 25 0C ve 27.5 0C) araştırılmıştır. M
donacis’in bazı biyolojik parametrelerini incelendiğinde r m
değerlerinin en düşük olduğu sıcaklığın 22.5 0C, ele alınan
sıcaklıklar arasında Ro değerleri kıyaslandığında ise 25 0C’de
en düşük değerin elde edildiği görülmektedir. To değerleri
incelendiğinde ise en düşük değerin 27.5 0C’de elde edildiği,
bunu sırasıyla 25 0C ve 22.5 0C sıcaklıklarının izlediği tespit
edilmiştir.
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