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Öz: Ankara'da 2001 y ı l ı nda yürütülen bu çal ış mada Karaağ aç (Ulmus glabra Mill)'ta gal yapan yaprakbitleri ile 
beslenen Coccinellidae (Coleoptera), Chıysopidae ve Hemerobiidae (Neuroptera) familyas ı na bağ l ı  türler 
belirlenmiş tir. Ankara'da karaa 'ğ açta gal yapan 3 önemli yaprakbiti bulunmaktad ı r. Bunlar; Eriosoma lanuginosum 
(Hartig), E. ulmi (L.) ve Tetraneura ulmi (L.)'dir. Yap ı lan örneklemeler sonucu Ankara'da Karaa ğ aç'ta gal yapan 
yaprakbitleri ile beslenen Coccinellidae familyas ından 4 tür ve 1 alttür, Chrysopidae familyasindan 1 tür ve 
Hemerobiidae familyas ı ndan da 2 tür tespit edilmi ş tir. Bunlar; Adatia bipunctata (L.), A. fasciatopunctata revelierei 
(Muls.), Exochomus quadripustulatus (L.), Scymnus apetzi (Mulsant), S. rubromaculatus (Goeze) (Coccinellidae), 
Cunctochıysa albolineata Killington (Chrysopidae), Sympherobius pygmaeus (Rambur) ve Wesmaelius 
subnebulosus (Stephens) (Hemerobiidae)'dur. Karaa ğ aç'ta gal yapan yaprakbitlerinde avc ı  olarak coccinellidlerin 
neuropterlerden daha fazla bulundu ğ u tesbit edilmi ş tir. Avc ı  coccinellidlerden E. quadripustulatus'un en fazla 
bulunan tür oldu ğ u, bu türü A. bipunctata'n ı n izlediğ i S. rubromaculatus'un ise en az bulunan tür oldu ğ u saptanm ış t ı r. 
Neuropterlerden C. albolineata en fazla bulunan tür olmu ş tur. Coccinellidlerin yaprakbitlerinden en fazla E. 
lanuginosum'un oluş turduğ u galli yapraklarda bulunduklar ı  tesbit edilmiş tir. 

Anahtar Kelimeler: Gal yapan yaprakbitleri, Coccinellidae, Ch ıysopidae, Hemerobiidae, Türkiye. 

Predator Species Belong to Families of Coccinellidae (Coleoptera), 
Chrysopidae and Hemerobiidae (Neuroptera) of Gall-Making Aphids on Elm 

(Ulmus glabra Mili.) in Ankara 

Abstract: Coccinellidae (Coleoptera), Chıysopidae and Hemerobiidae (Neuroptera) species of gall-making 
aphid species on Ulmus glabra Mill. were investigated during 2001 in Ankara in the present study. There are three 
important gall-making aphid species in Ankara. These are: Eriosoma lanuginosum (Hartig), E. ulmi (L.) and 
Tetraneura ulmi (L.). Four species and 1 subspecies from the family Coccinellidae, 1 species from the family 
Chıysopidae and 2 species from the family Hemerobiidae were detected as the species feeding on the gall-making 
aphids on elm in Ankara. These species are: Adalia bipunctata (L.), A. fasciatopunctata revelierei (Muls.), 
Exochomus quadripustulatus (L.), Scymnus apetzi (Mulsant), S. rubromaculatus (Goeze) (Coccinellidae), 
Cunctochıysa albolineata Killington (Chrysopidae), Sympherobius pygmaeus (Rambur) and Wesmaelius 
subnebulosus (Stephens) (Hemerobiidae). More coccinellids were detected than neuropters as predators of gall-
making aphids on elm. E. quadripustulatus was the most commonly found predator among the coccinellid species 
and this was followed by A. bipunctata while S. rubromaculatus was the less commonly found species. C. 
albolineata was the most commonly found predator among the neuropter species detected. Coccinellids were mostly 
found in the galls formed by E. lanuginosum. 

Key Words: Gal making aphids, Coccinellidae, Chrysopidae, Hemerobiidae, Turkey. 

Giriş  

Ulmus glabra Mill. (Karaağ aç) (Ulmaceae) Ankara 
ili park-bahçelerinde kullan ı lan ender a ğ açlardand ı r 
(Oğ uz ve Erdoğ an 2002). Karaağ ac ı n pek çok zararl ı s ı  
bulunmaktad ı r. Yaprakbitleri önemli zararl ı lar ı  
aras ı ndad ı r. Karaağ açta Eriosoma lanuginosum (Hartig), 
E. ulmi (L.) ve Tetraneura ulmi (L.) gal yapan 3 önemli 
yaprakbiti türüdür. Ülkemizde bu yaprakbitleri yayg ı n 

'Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü -Ankara 

olarak karaa ğ açlarda bulunmaktad ı r (Alkan 1952, Karaca 
1956, Çanakç ı oğ lu 1967). Bu türlerden E. lanuginosum 
ülkemizde karaa ğaçlarda önemli zararl ı  bir türdür. 
Yapraklar ı n dip k ı sm ı nda ceviz ya da yumurta 
büyüklüğ ünde iri galler olu ş turmaktad ı r. Yapraklar ı  
deforme etmek suretiyle sürgünlerin normal büyümesine 
engel olmaktad ı r. Ayr ı ca olu ş turduğ u galler k ışı n 
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ağ açlarda as ı l ı  kalarak görüntü kirlili ğ ine de neden 
olmaktad ı r. E. ulmi yapraklar ı  kenar ı ndan içeri 
uzunlamas ı na bükerek sar ı ms ı  yeş il renkte yalanc ı  galler 
oluş turur. Yapraklar ı n özümleme yapmas ı n ı  engeller ve 
erken kurumalar ı na neden olur. T. u/mi ise yapraklar ı n 
üst yüzeyinde 1-2 cm uzunlu ğ unda k ı sa bir sapla 
yaprağ a bağ l ı  genellikle yuvarlak galler meydana 
getirirler. Yoğ un gal bulunan yapraklar vaktinden evvel 
dökülür (Alkan 1952, Karaca 1956, Çanakç ı oğ lu 1967, 
1983, Lodos 1982, Toros 1992). 

Dünyada ve ülkemizde yaprak bitlerinin pek çok 
doğ al düş man ı  bulunmaktad ı r. Bu doğ al düşmanlar 
aras ı nda coccinellidler ve neuropterler önemli bir grubu 
oluş turmaktad ı r. Yaprakbitlerinin nimf ve erginlerini 
yiyerek, populasyonlar ı n ı n önemli ölçüde azalmas ı n ı  
sağ lamaktad ı rlar (Uygun1981, Türky ı lmaz 1984). 

Bugüne kadar ülkemizde coccinellidler ve 
neuropterlerle ilgili pek çok çal ış ma yap ı lm ış t ı r 
(Uygun1981, Türky ı lmaz 1984, Erler 2002, Aslan ve 
Uygun 2005, Karaca ve ark. 2006). Ancak karaa ğ açta 
gal yapan yaprakbitlerinin avc ı lar ı  ile ilgili çal ış malar 
ülkemizde bulunmamaktad ı r. Bu nedenle bu çal ış mada 
karaağ açta gal yapan yaprakbitlerinin avc ı  coccinellid ve 
neuropterleri belirlenmi ş  ve bu türlerin bulunma oranlar ı  
verilmiş tir. 

Materyal ve Yöntem 

Ulmus glabra'da yaprakbitlerinin olu ş turduğ u galli 
yaprak örnekleri 2001 y ı l ı nda Ankara park ve 
bahçelerindeki karaa ğ açlardan toplanm ış t ı r. Örnekler 
karaağ açlarda galler May ı s ay ı  ortas ı nda belirmeye 
baş lamas ı ndan itibaren toplanmaya ba ş lanm ış t ı r. Örnek 
al ı m ı  7' şer günlük aral ı klarla her bir yaprakbitinin 
oluş turduğ u gallerden eş it say ı da toplam 10ar adet 
al ı narak say ı m yap ı lm ış t ı r. Örnek al ı m ı na Temmuz 
ortas ı nda yaprakbitlerinin galler içinde bo ş almas ı na 
kadar devam edilmi ş tir. 

Al ı nan galli yaprak örnekleri oda s ı cakl ığı ndaki 
laboratuara getirilerek stereo-mikroskop alt ı nda 
incelenmi ş , ergin olan cocclinellidlerin yaprakbitleri ile 
beslenmesi izlendikten sonra ayr ı lm ış , larva olan 
cocclinellidlerin de ergin olmalar ı  sağ lanm ış t ı r. 
Coccinellid larvalar ı  ergin oluncaya kadar yaprakbiti ile 
beslenmiş tir. Toplanan galli yaprak örneklerinde 
neuropterler larva halinde bulunduklar ı  için, bunlara da 
ergin oluncaya kadar yaprakbiti verilmi ş tir. Elde edilen 
neuropter ve coocinellid türlerinin bulunma oranlar ı  
toplam say ı ya göre hesaplanm ış t ı r. 

Bulgular ve Tart ış ma 

Ankara'da U. glabra'da gal yapan 3 önemli 
yaprakbiti 	bulunmaktad ı r. 	Bunlar; 	Eriosoma  

lanuginosum, E. ulmi ve Tetraneura ulmf'dir. Çal ış ma 
süresince bu yaprakbitlerinin olu ş turduğu galli 
yapraklardan 49 adet coccinellid 14 adet de Neuropter 
toplanm ış t ı r. Toplanan ömeklerden Coccinellidae 
familyas ı na ait 4 tür ve 1 alttür, Chrysopidae 
familyasindan 1 tür ve Hemerobiidae familyas ı ndan da 2 
tür tespit edilmi ş tir. Bunlar; Adalia bipunctata (L.), A. 
fasciatopunctata revelierei (Muls.), Exochomus 
quadripustulatus (L.), Scymnus rubromaculatus (Goeze), 
S. apetzi (Mulsant) (Coccinellidae), Cunctochlysa 
albolineata (Mulsant) (Chrysopidae), Sympherobius 
pygmeus (Rambur) ve Wesmaellus subnebulosus 
(Stephens) (Hemerobiidae)'dir. 

Bu türlerin konukçular ı na göre da ğı l ı mlar ı  ve 
bulunma oranlar ı  Çizelge 1'de verilmi ş tir. Toplanan 
coccinellidlerin bulunma oranlar ı na bakt ığı m ı zda E. 
quadripustulatus'un en fazla bulunan tür oldu ğ u (% 
48.97) bu türü A. bipunctata'n ı n izlediğ i (% 32.65) S. 
rubromaculatus'un ise en az bulunan tür oldu ğ u (% 2.04) 
saptam ış t ı r. Neuropterlerden C. albolineata en fazla 
bulunan tür (% 57.14) olmu ş tur. 

Coleoptera 

Coccinellidae 

Adalia bipunctata (L.) 

Bu tür elde edilen coccinellidler içersinde % 32.65 
oranla E. quadripustulatus'tan sonra en fazla bulunan tür 
olmu ş tur. A. bipunctata'n ı n üç yaprakbitinin oluş turduğ u 
galli yapraklarda da bulunmu ş  ve beslendiğ i görülmü ş tür. 
Ancak bu yaprakbitlerinden en fazla E. lanuginosum'da 
bulunmuş tur (Çizelge 1). 

Incelenen materyal: E. ulmi 04.06.2001(2), 
14.06.2001(2); E. lanuginosum 04.06.2001(2), 
08.06.2001(6), 27.06.2001(2); T. u/mi 27.06.2001(2). 

Adalia bipunctata önemli bir yaprak biti dü ş man ı  
olup, aylar ı n ı n bulundu ğ u yerlerde çok s ı k rastlanan bir 
türdür (Uygun 1981). A. bipunctata'n ı n ülkemizde 
bugüne kadar tespit edilen aylar ı ; Aphis affinis del 
Guercio, A. craccivora Koch., A. fabae Scop., A. 
gossypii Glov., A. nerii Boyer de Fonscolombe, A. pomi 
De Geer, A. punicae Pass., Brachycaudus schwartzi 
(Börner), B. amygdalinus (Schout), B. cardui (L.), B. 
helichrysi (Kalt.), Callaphis juglandis (Goeze), 
Cavariella aegopodii (Scop), Cinara cedri Mimeur, 
Corylobium avellanae (Schrank.), Dysaphis devecta 
(Walk.), D. plantaginae (Pass.), D. pyri (B. de F.), 
Hyalopterus amygdall (Blanc.), H. pruni (Geoffr.) 
Hyadaphis tataricae (Aizenberg), Myzus cerasi 
(Fabricius), M. persicae (Sulzer), M. lytri (Schrank), 
Macrosiphum rosae (L.), Microlophium carnosum 
(Buckt.), Myzocallis coryli (Goeze), Ovatus mentharius 
(van der Goot), Periphyllus hirticornis (Walker) 
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(Aphidoidea) ve Saissetia oleae (Oliv.) (Coccoidea)' d ı r 
(Düzgüneş  ve ark. 1982, Öncüer 1991, Erol ve Ya ş ar 
1996, Tuncer ve ark. 1996, Aslan ve Uygun 2005, 
Karaca ve ark. 2006) 

A. fasciatopunctata revelierei (Muls.) 

Bu tür elde edilen coccinellidler içinde % 12.24 
oranda bulunmu ş tur. A. fasciatopunctata reveliere ı' 
sadece E. lanuginosum'un olu ş tuduğ u galli yapraklarda 
bulunmuş  ve beslendiğ i görülmü ş tür (Çizelge 1). 

	

İ ncelenen 	materyal: 	E. 	lanuginosum 
14.06.2001(2); 27.06.2001(2), 13.07.2001(2). 

Adalia fasciatopunctata revelierer nin ülkemizde 
tesbit edilen aylar ı ; Aphis affinis, A. nem Boyer de 
Fonscolombe; A. pomi, A. punicae Passerini, 
Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, B. helichrysi, 
Callaphis juglandis (Goeze), Chaitophorus leucomelas 
Koch., Dysaphis plantaginea, D. devecta, D. pyri (B. de 
F.), Hyalopterus amygdali, H. pruni, Myzus cerasi 
(Fabricius), M. lythıi, M. persicae, Ovatus menthadus 
(yan der Goot), Penphyllus hirticomis (Walker) 
(Aphidoidea), Cacopsylla pyri (L.) (Psylloidea) ve 
Mercetaspis halli (Green) (Coccoidea)'dir (Düzgüne ş  ve 
ark. 1982, Öncüer 1991, Erol ve Ya ş ar 1996, Erler 2002, 
Ölmez ve Ulusoy 2002, Aslan ve Uygun 2005, Bolu ve 
ark., 2006). 

Exochomus quadripustulatus (L.) 

Bu tür elde edilen coccinellidler içinde % 48.97 
oranla en fazla bulunan coccinellid türü olmu ş tur. E. 
quadripustulatus üç yaprakbitinde de bulunmu ş  ve 
beslendiğ i görülmü ş tür (Çizelge 1). Bu tür en fazla E. 
lanuginosum'un oluş turdu ğ u galli yapraklarda 
bulunmuş tur. E. quadripustulatus erginlerinin E. 
lanuginosum'un oluş turduğ u gal içinde bulunan s ı v ı  ile 
beslendi ğ i görülmü ş tür. Ayr ı ca bu türün E. ulmf'nin 
galinin iç yüzeyindeki doku ile de beslendi ğ i 
görülmü ş tür. Uygun (1981) E. quadripustulatus'u Güney 
Anadolu Bölgesi turunçgil, elma, ş eftali, kay ı s ı  ve sebze 
bahçeleri ile yabani otlar ve orman a ğ açlar ı  üzerinden 
1971-1980 y ı llar ı  aras ı nda çok say ı da elde etti ğ ini 
bildirmektedir. 

incelenen materyal: E. ulmi 04.06.2001(4), 
08.06.2001(1); E. lanuginosum 27.06.2001(1), 
05.07.2001(2), 13.07.2001(14); T. ulmi 14.06.2001(2). 

Exochomus quadnpustulatus, Aphidoidea ve 
Coccoidea üst familyalar ı na bağ l ı  birçok yaprakbitleri ve 
kabuklubitlerle beslenmektedirler. Aylar ı n ı n bulunduğ u 
yerlerde çok s ı k rastlanan ve iyi bilinen türlerden biri 
olduğ u bildirilmektedir. Geni ş  bir konukçu çevresine 
sahiptir. Biyolojik sava ş ta önemli bir avc ı d ı r (Uygun, 
1981). E. quadripustulatus'un ülkemizde Aphis  

craccivora, A. fabae Scapoli, A. punicae Pass., A. pomi, 
Cinara cedıi Mimeur, Dysaphis plantaginae, D. pyri (B. 
de F.), Eriosoma lanigerum Hausum., Hyalopterus 
amygdali, H. pruni, M. lyth ıi, M. persicae, Periphyllus 
turticomis (Walker), Toxoptera aurantii Foncs 
(Aphidoidea), 	Dialeurodes 	citri 	(Ashmead) 
(Aleyrodoidea), 	Anapulvinaria 	pistaciae 
(Bodenheimer), Coccus hesperidum L., C. 
pseudomagnoliarum (Kuw.), Eulecanium tiliae (L.), E. 
ciliatum (Douglas), Filippia follicularis Targioni-Tozzetti, 
Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya), L. ulmi L., 
Leucaspis riccae Targ.-Tozz., Pulvina ıia floccifera 
Westw., Parlatorla oleae Colv., Parthenolecaium corni 
(Bouche), Planococcus citri (Risso), Pollinia pollini 
Costa, Quadraspidiotus pemiciosus (Comst.), Saissetia 
oleae, Sphaerolecanium prunastri Fonsc. ve 
Tuberculatus. sp. (Coccoidea) 'nin avc ı s ı  oldu ğ u 
bildirilmektedir (Düzgüne ş  ve ark. 1982, Yayla 1983, 
Aydo ğ du ve Toros 1986, Öncüer 1991, Pala ve ark. 
2001, Aslan ve Uygun 2005, Özgen ve Karsavuran 
2006, Karaca ve ark 2006, Elekçio ğ lu 2007. 

Scymnus apetzi (Mulsant) 

Bu tür elde edilen coccinellidler içinde % 4.08 
oran ı nda bulunmu ş tur. S. apetzi sadece E. 
lanuginosum'un oluş turduğ u galli yapraklarda bulunmu ş  
ve beslendiğ i görülmü ş tür (Çizelge 1). 

incelenen materyal: E. lanuginosum 13.07.2001 
(2).  

Scymnus apetzi nin geniş  bir konukçu çevresine 
sahip olduğ u bildirilmektedir (Güçlü ve ark.1995). Türkiye 
'de bugüne kadar tesbit edilen aylar ı ; Aphis affinis, A. 
craccivora, A. gossypii, A. pomi, Acyrthosiphon pisum 
(Harr), Brachycaudus helich ıysi, Cavariella thobaldi 
(G.-B.), Dysaphis foeniculus (Theob.), Hyadaphis 
coriandri (Das.), H. pruni, Macrosiphum euphorbiae 
Thos., Myzus persicae, M. lytri, Ovatus mentharius 
(yan der Goot), Pterochloroides persicae 
(Cholodkovsky), Rhopalosiphum maidis (Fitch.), 
Uroleucon sochi (L.) (Aphidoidea), Agonoscena 
succinata (Heeger), A. viridis Bajeva (Psylloidea), 
Ceroplastes rusci L., Planococcus citri, Saissetia oleae, 
Sphaerolecanium prunastri, (Coccoidea) ve 
Helicoverpa armigera (Hbn.) (Lepidoptera: Noctuidae)'dir 
(Soydanbay 1976, Soylu ve Orel 1977, Düzgüne ş  ve 
ark. 1982, Zeren ve Düzgüne ş  1983, Öncüer 1991, 
Yüzbaş  ve ark. 2000, Aslan ve Uygun 2005). 

Scymnus rubromaculatus (Goeze) 

Bu tür elde edilen coccinellidler içinde % 2.04 
oran ı nda bulunmu ş tur. S. apetzi sadece E. 
lanuginosum'da bulunmu ş  ve beslendi ğ i görülmü ş tür 
(Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Ankara'da 2001 y ı l ı nda Karaa ğ açta gal olu ş turan Tetraneura ulmi, Eriosoma ulmi ve E. lanuginosum'dan 
elde edilen Coccinellidae, Chrysopidae ve Hemerobiidae familyas ı na bağ l ı  türler ve bulunma oranlar ı . 

Avc ı  Türler Karaağ açta gal yapan yaprakbitleri 

Coccinellidae T. ulmi E. ulmi E. lanuginosum Toplam 
Bulunma 

0/0 

Adalia bipunctata 4 4 8 16 32.65 

A. fasciatopunctata revelierei 6 7 12.24 

Exochomus quadripustulatus 2 4 18 24 48.97 

Scymnus apetzi 2 2 4.08 

S. rubromaculatus 1 1 2.04 

Ara toplam 6 8 36 49 

Chrisopidae 

Cunctochrysa albolineata 4 2 2 8 57.14 

Hemerobidae 

Sympherobius pygmaeus 2 2 2 14.28 

Wesmaelius subnebulosus 2 4 28.57 

Ara toplam 6 6 2 14 

Genel Toplam 12 14 35 63 

	

İ ncelenen 	materyal: 	E. 	lanuginosum 
13.07.2001(1). 

Scymnus rubromaculatus'un geniş  bir konukçu 
çevresine sahip oldu ğ u bildirilmektedir (Güçlü ve 
ark.1995). Ülkemizde tesbit edilen aylar ı ; Aphis ruborum 
(B.rner), A. craccivora, A. gossypii, A. pomi, 
Amphorophora rubi Kaltenbach, Chaitophorus 
Ieucomelas, Dysaphis plantaginea, Hyalopterus 
amygdali, H. pruni, Pemphigus bursarius (L.), 
Macrosiphum euphorbiae, M. persicae, Myzocallis sp., 
Uroleucon sochi (L.) (Aphidoidea), Aonidiella aurantii 
Maskeli; Ceroplastes rusci, Lepidosaphes conchiformis 
(Gmelin), Planococcus citri , Saissetia oleae, 
Sphaerolecanium prunastri (Coccoidea), Tetranychus 
telarius L., T. urticae Koch. ve T. vienensis Zach. 
(Aracnida: Tetranychidae) (Çizelge 2) (Soydanbay 1976, 
Düzgüneş  ve ark. 1982, Zeren ve Düzgüne ş  1983, 
Özkan 1986, Öncüer 1991, Aslan ve 
Uygun 2005, Elekçio ğ lu 2007. 

Neuroptera 

Chrysopidae 

Cunctochrysa albolineata Killington 

Bu tür elde edilen neuropterler içinde % 57.14 
oran ı nda bulunmu ş tur. C. albolineata Karaağ açta üç 
yaprakbitinin olu ş turdu ğ u galde de bulunmuş  ve 
beslendiğ i görülmü ş tür (Çizelge 1). 

	

incelenen 	materyal: 	E. 	lanuginosum 
05.07.2001(2); E. ulmi 14.06.2001 (2); 	T. ulmi 
04.06.2001(2), 08.06.2001(2). 

Hemerobiidae 

Sympherobius pygmaeus (Rambur) 

Sympherobius pygmaeus elde edilen neuropterler 
içinde % 14.28 oran ı nda bulunmuş tur Bu tür E. 
lanuginosum ve E. ulmi 'den bulunmuş tur (Çizelge 1). 

incelenen materyal: E. lanuginosum 23.6.2000(2); 
E. ulmi 04.06.2001(2). 

Sympherobius 	pygmaeus'un 
	

Türkiye'de 
Planococcus citn'nin avc ı s ı  olduğ u bidirilmektedir 
(Türky ı lmaz 1984). 

Wesmaelius subnebulosus (Stephens) 

Wesmaelius subnebulosus elde edilen neuropterler 
içinde % 28.57 oran ı nda bulunmu ş tur. Bu tür E. ulmi ve 
T. ulmf'de bulunmu ş tur (Çizelge 1). 

İ ncelenen materyal: T. ulmi 10.05.2001(1), 
04.06.2001(1); E. ulmi 24.05.2001(2). 

W. subnebulosus'un ülkemizde; Aphis craccivora, 
Brachycaudus helichrysi, Chryptomyzus ribis (L.), 
Hyalopterus pruni ve Myzus persicae'nin avc ı s ı  olduğ u 
bildirilmektedir (Düzgüne ş  ve ark. 1982, Erkin 1983). 

Ulmus glabra'da gal yapan yaprakbitlerinde avc ı  
olarak coccinellidlerin neuropterlerden daha fazla 
bulunduğ u saptanm ış t ı r (Ş ekil 1). 
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Tetraneura ulmi 
	

Eriosoma ulmi 
	

E.lanuginosum 

Ş ekil 1. Karaa ğ açta 2001 y ı l ı nda gal olu ş turan Tetraneura ulmi, Eriosoma ulmi ve E. lanuginosum'dan elde edilen coccinellid ve 
neuropterlerin gal olu ş turan yaprakbiti türlerine göre da ğı l ı mlar ı  

Coccinellidlerin 	yaprakbitlerinden 	Eriosoma 
lanuginosum'un oluş turduğ u galli yapraklarda daha fazla 
bulunduklar ı  görülmüş tür. E. lanuginosum karaağ açda 
yapraklar ı n dip k ı sm ı nda ceviz ya da yumurta 
büyüklüğ ünde iri galler olu ş turmaktad ı r. Birkaç döl 
verdikten sonra haziran sonu ve temmuzda galden 
ç ı karak diğ er konukçular ı na göç etmektedirler (Blackman 
ve ark. 1994). Galler ilk olu ş tuklar ı nda kapal ı , 
olgunla şı nca gayri muntazam delikler aç ı lmaktad ı r 
(Karaca 1956). Galin içinde büyük bir bo ş luk ve 
balşebnemi (Çanakç ı oğ lu 1965) bulunmaktad ı r. 
Balş ebnemi ile Exochomus quadripustulatus erginlerinin 
beslendiğ i görülmü ş tür. E. ulmrnin oluş turduğ u gallerde 
bulunan E. quadripustulatus erginlerinin de galin iç 
yüzeyindeki doku ile de beslendi ğ i görülmü ş tür. 

Coccinellidlerin E. lanuginosum'da fazla bulunmas ı  
galin içinde bulunan bal ş ebneminden dolay ı  olabilir. Baz ı  
cocinellidler normal besinlerini bulamad ı klar ı  açl ı k 
durumlar ı nda bitkilerin nektarlar ı , polenler, funguslar, tatl ı  
özsular vb. maddelerle beslenmektedirler (Clausen 
1940). Daha da önemlisi galin içinde fazla miktarda av 
bulunmas ı d ı r. Galin içinde haziran ortas ı ndan itibaren 
fundatrigenia'lar ı n çok fazla olduğ u görülmü ş tür. 

Coccinellidlere may ı s ortas ı  ve may ı s sonunda 
incelenen galli yapraklarda hiç rastlanmam ış , haziran 
başı nda say ı lar ı n ı n artt ığı  daha sonra Haziran ortas ı  ve 
Temmuz ba şı na kadar say ı lar ı n ı n azald ığı , Temmuz 
ortas ı nda say ı lar ı n ı n tekrar yükseldi ğ i görülmüş tür 
(Çizelge 2, Ş ekil 2). 

Coccinellidler ilk Haziran ba şı nda E. ulmi ve E. 
lanuginosum'un oluş turduğ u galli yapraklarda, Haziran 
ortas ı nda ise her üç yaprakbitinin olu ş turduğ u galli 
yapraklarda daha az say ı da bulunmuş tur. Temmuz 
başı nda ve ortas ı nda ise sadece E. lanuginosum'un  

oluş turduğ u galli yapraklarda bulunmu ş  ve Temmuz 
ortas ı nda say ı lar ı n ı n artt ığı  görülmü ş tür (Ş ekil 2, 3). 
Yukarda belirtilen nedenlerin d ışı nda her üç yaprakbitinin 
oluş turduğ u galerin olu ş um ve aç ı lma zamanlar ı  ve 
yaprakbitlerinin kolonilerinin ço ğ alma ve göç zamanlar ı  
da avc ı  böceklerin bulunma oranlar ı n ı  etkilemektedir. 
Ayr ı ca E. lanuginosum' un oluş turduğ u gallerin büyük 
oluş u ve olgunlaşı nca gallerin aç ı lmas ı  da coccinelidlerin 
giriş ini kolaylaş t ı rmakta ve muhtemelen yazlamalan için 
de uygun bir yer olmaktad ı r. Çünkü Haziran sonu ve 
Temmuz ba şı nda galler içindeki yaprakbitlerinin göç 
etmesine ra ğ men Temmuz ortas ı nda coccinellidlerin 
say ı s ı n ı n artt ığı  görülmü ş tür. Baz ı  yerlerde baz ı  türlerin 
yazlad ığı  ve baz ı  türlerinde k ış lad ığı  bildirilmektedir. 
Örneğ in; Coccinella septempunctata (L.) Ankara'da 
Temmuz ve Ağ ustos aylar ı nda yazlamaktad ı r (Kansu 
2005). 

Neuropterler galli yapraklarda May ı s ortas ı ndan 
itibaren görülmeye ba ş lam ış , en fazla Haziran ba şı nda 
görülmü ş , Haziran ortas ı  ve Temmuz ba şı nda da 
bulunmuş tur. Ancak neuropterler yaprakbitlerinden E. 
lanuginosum'un oluş turduğu galli yapraklarda 
coccinellidlere oranla daha az bulunmu ş tur (Çizelge 2, 
Ş ekil 1, 2). Neuropter 'aryalar ı  muhtemelen coccinellidler 
ve diğ er avc ı  türler taraf ı ndan av olarak tüketilmektedir. 
Çünkü gallerde di ğer avc ı  böceklerin de bulundu ğ u 
görülmüş tür. 
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Çizelge 2. Ankara'da 2001 y ı l ı nda Karaa ğ açta gal olu ş turan Tetraneura ulmi, Eriosoma ulmi ve E. lanuginosum'dan 
elde edilen Coccinellidae, Chrysopidae ve Hemerobiidae familyasina ba ğ l ı  türlerin aylara göre da ğı l ı mlar ı . 

Avc ı  Türler 
May. 
ort. 

May. 
sonu 

Haz. 
Ba şı  

Haz. 
ort. 

Haz. 
sonu 

Tem. 
başı  

Tem. 
ort. Toplam 

Coccinellidae 
Adalia bipunctata 10 2 4 16 
A. fasciatopunctata revelierei 2 2 2 6 
Exochomus quadripustulatus 5 2 1 2 14 24 
Scymnus rubromaculatus 1 1 
S. apetzi 2 2 
Ara toplam 15 6 7 2 19 49 
Chrisopidae 
Cunctochtysa albolineata 4 2 2 8 
Hemerobidae 
Sympheroblus pygmaeus 2 2 
Wesmaellus subnebulosus 2 1 4 
Ara toplam 2 7 2 2 14 
Genel Toplam 1 2 22 10 7 4 19 63 

May10-19 May20-30 Haz1-9 Nazi 0-19 Haz 20-30 Tem1-9 Tem10-20 

Ş ekil 2. Ankara'da 2001 y ı l ı nda Karaa ğ açta gal oluş turan Tetraneura ulmi, Eriosoma ulmi ve E. lanuginosum'dan elde edilen 
coccinellid ve neuroptederin aylara göre da ğı l ı mlar ı . 

Ş ekil 3. Ankara'da 2001 y ı l ı nda Karaağ açta gal oluş turan Tetraneura ulmi, Eriosoma ulmi ve E. lanuginosum'dan elde edilen 
coccinellidlerin aylara göre da ğı l ı mlar ı . 
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