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Abstract: This study determined population fluctuations of Sitobion avenae and 

predatory species of Syrphidae in wheat in Balcalı, which has rich plant diversity and 

polyculture areas, and Doğankent, which has less plant diversity, mostly wheat in the 

winter-spring period, in Adana Province, Turkey in 2012. Syrphidae species were sampled  

by sweep-net and direct counting on wheat. Five species and 2 species from the subfamilies 

Syrphinae and Milesiinae, respectively, were collected in Balcalı, and 3 species from the 

subfamily Syrphinae were collected in Doğankent.  Sphaerophoria scripta (L., 1758), 

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) and Eupeodes corollae (Fabricius, 1805) were 

collected in both areas, with the other 4 species  collected only in Balcalı. Most adults were 

collected by sweep-net and there were a few larval Syrphidae in the aphid colonies. 

Densities of Syrphidae species were greater in the polyculture area (Balcalı) than in areas of 

wheat cultivation (Doğankent). Aphid populations in both survey areas appeared on plants 

in April and densities peaked mid-May. After an increase in aphid density, Syrphidae 

species appeared in the plots. Episyrphus balteatus was the first species detected in both 

locations. There was a significant, positive relationship between among the number of 

aphid s and Syrphidae species in Balcalı.  

Keywords: Syrphidae, Aphid, Population, Adana, Turkey. 

Öz: Bu çalıĢma, 2012 yılında, Adana Ġli Balcalı (zengin bitki çeĢitliliği ve polikültür alan) 

ve Doğankent (sonbahar-kıĢ döneminde daha çok buğday yetiĢtilen alan) yörelerinde 

bulunan iki buğday tarlasında avcı Syrphidae türleri ile Sitobion avenae’nin popülasyon 

değiĢimlerini belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. Syrphidae türleri atrap ve bitki 

örneklemeleri ile toplanmıĢtır. Bu çalıĢma ile Balcalı‟da Syrphinae altfamilyasından 5, 
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Milesiinae altfamilyasından 2, Doğankent‟te ise Syrphinae altfamilyasından 3 tür 

bulunmuĢtur. Sphaerophoria scripta (L., 1758), Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)  ve 

Eupeodes corollae (Fabricius, 1805) her iki yörede de kaydedilmiĢtir. Diğer 4 Syrphidae 

türü sadece Balcalı yöresindeki örneklemede saptanmıĢtır. Ergin bireyler daha çok atrap 

örneklemesi ile toplanırken, az sayıda larva afid kolonisinin içinden toplanmıĢtır.  

Syrphidae türlerinin yoğunluğu Balcalı‟da Doğankent‟e göre daha fazla sayılarda 

bulunmuĢtur. Yaprakbiti popülasyonu her iki yörede de nisan ayında belirlenirken, en 

yüksek yoğunluklarına mayıs ayının ortalarında ulaĢmıĢlardır. Afid popülasyonunun 

artmasıyla birlikte deneme alanlarında Syrphidae türleri görülmeye baĢlanmıĢtır. E. 

balteatus her iki yörede de ilk tespit edilen tür olmuĢtur. Yaprakbiti ve Syrphidae türleri 

arasında sadece Balcalı yöresinde istatistiksel olarak önemli ve pozitif bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Syrphidae, Yaprakbiti, Popülasyon, Adana, Türkiye. 

 

GiriĢ 

Hızla artan dünya nüfusuna karĢın tarımsal uygulamaların ana hedefi, sadece birim 

alandan fazla ürün almak değil, aynı zamanda sürdürülebilir tarım tekniklerine 

uygun, çevre ve insan sağlığına faydalı ürün yetiĢtirmektir. Bu bağlamda, ürünlerde 

kalite ve kantite yönünden önemli kayıplara neden olan pek çok hastalık, zararlı ve 

yabancı otlara karĢı bilinçli bir mücadele yapmak gerekmektedir. Ülkemizde 

yetiĢtiriciliği yapılan, buğday, yonca, pek çok sebze ve meyve çeĢitleri üzerinde 

ekonomik kayıplara neden olan yaprakbitleri, bu zararlı etmenler içerisinde 

oldukça önemli bir yere sahiptirler. 

Yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) ergin ve nimfleri, bitkilerin yeĢil 

aksamlarında bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yaparlar. 

Emgileri sonucunda, bitki zayıflar, geliĢme durur ve ayrıca verim kaybı meydana 

gelir. Bitkilerde Ģekil bozukluğu, yaprakların kıvrılması ile kendini gösterir. 

Yaprakbitleri, ayrıca salgıladıkları ballımsı madde nedeniyle fumajine neden 

olmaktadırlar. Bitkilerin fizyolojik faaliyetlerini engellemelerinin yanında önemli 

bir virüs taĢıyıcı olarak da bilinmektedirler (Lodos, 1992; Elmalı & Toros 1997; 

Ayyıldız & Atlıhan 2003). 

Birçok ürün grubunda ekonomik kayıplara neden olan yaprakbitlerine karĢı 

çoğunlukla kimyasal mücadele yapılmaktadır. Fakat, yoğun ve bilinçsiz pestisit 

kullanımının, insan ve hayvan sağlığını tehdit etmesi, gıda maddelerindeki ilaç 

kalıntıları, çevre kirlenmesi ve yüksek ilaç fiyatları da eklenince, kimyasal 

mücadeleye alternatif çevre dostu ve daha ucuz mücadele yöntemlerine geçilmesi 

zorunlu hale gelmiĢtir. Bu yöntemlerden en ümit verici ve sürdürülebilir olanı 

biyolojik mücadeledir (Uygun et al. 2010). Bu doğrultuda Syrphidae familyası 

içerisinde yer alan ve özellikle yaprakbitleriyle beslenen ve Türkçe‟de çiçek 
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sinekleri olarak bilinen Syrphidae türleri biyolojik mücadelede dikkate 

alınmaktadırlar (Zeki & Kılınçer 1990).  

Diptera takımının, Cyclorrhapha alttakımına ait Syrphidae familyası, 188 cins 

ve bu cinslere bağlı yaklaĢık olarak da 6000 türü kapsamaktadır. Bu özellikleri ile 

Diptera takımının en fazla türe sahip olan familyalarından birini oluĢturmaktadır 

(Demirsoy 2002).  

Syrphidae erginleri polen ve bitki nektarı ile beslendiklerinden çiçekli bitkilerin 

bol olduğu nemli habitatlarda bulunurlar (Sarıbıyık 1998). Dünyanın bitki 

yetiĢebilen tüm bölgelerinde varolmalarının yanında, tür bakımından en zengin 

oldukları yerler ılıman iklim bölgeleri, tropik ve subtropik bölgelerdir (Sack 1932).  

Larvalarında yapısal ve biyolojik çeĢitlilik görülür. Beslenme çeĢidine göre 

saprofaglar (çürükçül), fitofaglar (bitki ile beslenenler) ve afidofaglar (yaprakbitleri 

ile beslenenler) diye ayrılırlar (Demirsoy 1990).  

Ekonomik açıdan en önemli grubu, yaprakbitlerini yiyen afidofag grubu 

oluĢturur. Yaprakbiti kolonilerinin civarında tespih böceği ya da “biz” Ģeklinde 

görülen larvalar, akĢam ve sabah vakitlerinde, yaprakbitleri ile beslenmektedirler. 

Üçüncü larva evresinde bir larva, günlük, 80-100 yaprakbiti tüketebilir. En önemli 

yaprakbiti tüketicileri Syrphus spp., Epistrophe spp., Scaeva spp., Sphaerophoria 

spp. ile Cheilosiinae ve Bacchiinae altfamilyasına ait bazı türlerdir (Demirsoy 

1990). Syrphidae ve iliĢkili olduğu yaprakbiti türleri, ülkemizin farklı ekolojik ve 

topoğrafik özelliklere sahip bölgelerinde çalıĢılmıĢtır. Fakat, bu konularda yapılan 

çalıĢmalar çoğunluk belli bir ekolojik yöre ile sınırlı kalmıĢtır. Bölgemizde daha 

önce yaprakbitleri ve avcıları üzerine bazı çalıĢmalar yapılmasına (Zeren & 

DüzgüneĢ 1983; Özgür 1986a; Özgür 1986b; Özgür 1987; Ghavami & Özgür 

1999; Aslan & Uygun 2007; Bayrak ve Hayat 2008; Sayan 2010; Pehlivan & 

Atakan 2014) karĢın, farklı iki ekosistemde buğday tarlalarında Syrphidae türleri, 

ve  yaprakbitleri ile birlikte popülasyon değiĢimleri ve yaprakbiti türleriyle 

iliĢkileri konularında yeterince bilgi bulunamamıĢtır. Buğday tarlalarında avcı 

Syrphidae türlerinin belirlenmesi ve avlarıyla olan iliĢkilerinin saptanması, entegre 

mücadele çalıĢmalarına katkılar sağlayabilir. 

 

Materyal ve yöntem 

ÇalıĢmanın ana materyalini Adana Ġli Balcalı Yöresi Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fak. AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği ve Doğankent ilçesinde bulunan Doğu 

Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Uygulama alanlarından toplanan Syrphidae 

familyası türleri oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmanın diğer materyallerini ise atrap, öldürme 

ĢiĢesi, böcek iğneleri, koleksiyon kutuları ve değiĢik boyutlardaki plastik ve cam 

malzemeler oluĢturmaktadır. 
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Balcalı Yöresi; turunçgil, zeytin, subtropik meyveler, bağ, yazlık ve kıĢlık 

sebzelerin yanında, yonca, buğday ve tritikale gibi tarla bitkilerinin bir arada 

yetiĢtirildiği ve neredeyse tüm yıl boyunca çiçeklenme döneminde bulunan 

bitkilerin yer aldığı bir polikültür tarım bölgesidir. Bunun yanında, Doğankent 

Yöresi (Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü) ise daha çok tarla bitkilerinin 

ve özellikle buğday yetiĢtiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir.    

Bu iki bölgede, yaprakbitleri ve syrphidler arasındaki iliĢkileri incelemek 

amacıyla ilaçlamanın hiç yapılmadığı iki buğday üretim alanının 2‟Ģer da‟lık 

kısmında haftalık aralıklarla örneklemeler yapılmıĢtır.  

Yaprakbitleri bitkilerin çoğunlukla baĢaklarında bulunduğundan örneklemeler 

bu yerlerde yoğunlaĢılmıĢtır (Atakan et al. 2010). Her örnekleme zamanında, 

tesadüfü olarak seçilen 25 baĢakta yaprakbitleri arazide sayılmıĢ ve üzerlerinde 

bulunan Syrphidae, yumurtaları, larvaları ve pupaları kaydedilmiĢtir. Syrfidlerin 

bulunan ergin öncesi dönemleri kültür kaplarına alınarak laboratuvara getirilmiĢ ve 

laboratuvarda 25 oC sıcaklık ve %60 ± 10, 16 saat aydınlık:8 saat karanlık 

koĢullara sahip iklim odasında kültüre alınmıĢtır. Ayrıca, iki örnekleme tarlasında 

da 100‟er atrap sallanmıĢtır. Atrap örnekleri bez torbalara alınarak laboratuvara 

getirilmiĢtir. Örnekler bir müddet buzlukta bekletilmiĢ ve böceklerin hareketsiz 

kalmaları sağlandıktan sonra içerilerine etil asetat emdirilmiĢ pamuk bırakılmıĢtır. 

Örnekler temiz bir bezin üzerine alınarak erginler kaydedilmiĢ ve koleksiyona hazır 

hale getirilmiĢtir. Atrap örneklerinden çıkan syrphidlerin değiĢik biyolojik 

dönemleri (larvaları ve pupaları) benzer Ģekilde kültüre alınarak çıkan Syrphidae 

türleri kaydedilmiĢtir. Elde edilen Syrphidae erginleri, usulüne göre iğnelenip, 

etiketlenerek koleksiyon kutusuna alınmıĢtır. Syrphidlerin teĢhisleri Prof. Dr. A. 

Faruk ÖZGÜR tarafından yapılmıĢtır. 

 

Verilerin değerlendirilmesi 
Her iki örnekleme yöresinden toplanan Syrphidae türlerinin toplam birey sayıları 

Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 

Bitki örneklemesiyle toplanan Syrphidae birey sayıları düĢük olduğu için, 

bitki ve atrap örneklemesiyle toplanan bireylerin sayıları birleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada, yaprakbiti türü olarak sadece Sitobion avenae bulunduğu için bu türün 

ve ayrıca Syrphidae türlerinin ortalama birey sayıları grafikler halinde her iki 

örnekleme yöresi için gösterilmiĢtir. Syrphidae türlerinin yaprakbitleriyle olan 

iliĢkileri, örnekleme tarihlerine göre, ortalama sayıları dikkate alınarak, Quadratic 

rekreasyon analizi ile P<0.05 önem seviyesinde incelenmiĢtir.  

 

Bulgular ve tartıĢma 

2012 yılında Adana Ġli Balcalı ve Doğankent yörelerinde yapılan atrap ve bitki 
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örneklemeleri sonucunda, 7 türe ait 109 birey toplanmıĢtır. Tespit edilen türlerin 

bölgelere göre sayıları Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 1. Adana Ġli Balcalı-Doğankent yörelerinde 2012 yılında buğdayda saptanan 

Syrphidae türleri 

Table 1. Syrphidae species detected in wheat in Balcalı-Doğankent  locations in Adana 

Province in 2012 

 Syrphidae türü 
Syrphidae (adet) 

Balcalı Doğankent 

Sphaerophoria scripta (L., 1758) 18 16 

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)   24 8 

Eupeodes corollae (Fabricius, 1805) 16 12 

Scaeva pyrastri (L., 1758) 7 0 

Melanostoma mellinum (L., 1758) 5 0 

Eristalis tenax (L., 1758) 2 0 

Eristalis pratorum (Meigen, 1822) 1 0 

Toplam 73 36 

 

Balcalı ve Doğankent yörelerinde iki buğday tarlasında yapılan örneklemelerde; 

Balcalı‟da Syrphinae altfamilyasından 5, Milesiinae altfamilyasından 2, 

Doğankent‟te ise Syrphinae altfamilyasından 3 tür bulunmuĢtur. Sphaerophoria 

scripta, Episyrphus balteatus ve Eupeodes corollae, her iki yörede de 

kaydedilmiĢtir. Diğer 4 Syrphidae türü, sadece Balcalı Yöresi‟ndeki örnekleme 

tarlasında saptanmıĢtır. Balcalı Yöresi‟nde bitki tür çeĢitliliğin ve ayrıca doğal 

habibatların geniĢ olması ve buna ilave olarak yörede tarımsal ilaç kullanımının 

sınırlı olması (örneğin yaklaĢık 2000 da buğday üretim alanında insektisit 

kullanılamaması), Syrphidae tür çeĢitliliğinin Doğankent Yöresi‟ne göre zengin 

olmasında rollerinin olduğu düĢünülmektedir.  

Balcalı‟da tespit edilen türler arasında Syrphinae altfamilyasından E. balteatus 

(24 birey), S. scripta (18 birey) ve Eupeodes corollae (16 birey) türlerine ait 

bireyler, buğdayda oldukça yüksek sayılarda ve yüksek oranlarda saptanmıĢlardır 

(Çizelge 1). Bu üç türün de larvalarının yaprakbitlerinin önemli tüketicileri olduğu 

bilinmektedir (Zeki ve Kılınçer 1994; Candemir ve Kara 2003). Milesiinae 

altfamilyasına bağlı türlerden ise Eristalis tenax daha fazla sayıda bulunmuĢtur 

(Çizelge 1).  
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Balcalı Yöresi’nde Sitobion avenae ile Syrphidae türlerinin popülasyon 

değiĢimleri  
Yaprakbiti ve Syrphidae türlerinin popülasyon değiĢimleri ġekil 1‟de 

gösterilmiĢtir.  

Yapılan örneklemeler sonucunda, buğday bitkisinde yaprakbiti Sitobion 

avenae‟nın yoğun bir Ģekilde bulunduğu saptanmıĢtır. Yaprakbiti popülasyonu ilk 

olarak nisan ayında ortaya çıkmıĢtır. 10 Mayıs tarihinde S. avenae en yüksek 

popülasyon seviyesine ulaĢmıĢtır (179 birey). Nisan ayının ortalarına doğru 

yaprakbiti popülasyon yoğunluğunun artmasıyla birlikte Syrphidae türleri de ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢlardır. Ġlk ortaya çıkan tür E. balteatus olmuĢtur. Bir sonraki 

hafta, diğer avcı türler S. scripta ve E. corollae atrap örneklemeleri sonucunda 

yakalanmıĢtır (ġekil 1). 

E. balteatus, nisan ayının ortasından itibaren, artan yaprakbiti popülasyonuyla 

birlikte artmaya baĢlamıĢtır. 19 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde en yüksek iki 

ortalama yoğunluğa ulaĢmıĢ (6 birey-4 birey) ve bu tarihten sonra yaprakbiti 

popülasyonunun azalmasıyla birlikte mayıs ayının sonlarına doğru E. balteatus 

popülasyonu en düĢük seviyelerine inmiĢtir (ġekil 1). Yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda, E. balteatus ile yaprakbiti arasında pozitif ve önemli iliĢki saptanmıĢtır 

(R²=0,63; F=20,731; P=0,000). Bir baĢka deyiĢle, Syrphidae birleylerinin 

popülasyonu yaprakbiti popülasyonunu izlemiĢtir.  

Yakalanan türler arasında önemli bir yoğunluğa sahip avcı Syrphidae türü olan 

S. scripta‟nın erginleri ise ilk olarak 19 Nisan tarihinde buğday tarlasında 

saptanmıĢtır. Ġlerleyen haftalarda yaprakbiti popülasyonunun da artmasıyla birlikte, 

S. scripta ergin sayıları 24 Mayıs tarihine kadar artmıĢtır. Bu tarihten sonra bu 

türün bireyleri buğday tarlasında belirlenememiĢtir (ġekil 1). Bununla birlikte, S. 

scripta ortalama ergin sayılarıyla yaprakbiti sayıları arasında pozitif ve önemli 

iliĢki saptanmıĢtır (R²=0,50; F=12,055; P=0,005).  

E. corollae, ilk olarak 19 Nisan tarihinde görülmüĢtür. Yaprakbiti 

popülasyonunun arttığı ve en yüksek ikinci seviyesine ulaĢtığı dönemde, E. 

corollae popülasyonu da en yüksek ikinci seviyesine ulaĢmıĢtır. Daha sonraları, 

bitki baĢaklarında  yaprakbiti ortalama sayılarının azalmasıyla birlikte E. corollae 

bireylerinin sayısı da azalmıĢ ve 24 Mayıs tarihinden sonra bu avcı türün herhangi 

bir bireyine rastlanılamamıĢtır (ġekil 1). Yapılan analiz sonucunda, E. corollae 

sayılarıyla yaprakbiti sayıları arasında oldukça önemli ve pozitif iliĢki 

kaydedilmiĢtir (R²=0,80; F=48,067; P=0,000).   
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ġekil 1. Balcalı‟da buğday tarlasında Sitobion avenae ve avcı Syrphidae türlerinin 

popülasyon değiĢimleri. 

Figure 1. Population fluctuations of Sitobion avenae and predatory Syrphidae species in 

wheat field in the location of Balcalı.   

 

    

Doğankent Yöresi’nde Sitobion avenae ile Syrphidae türlerinin 

popülasyon değiĢimleri  
Bu yörede yaprakbiti ve Syrphidae türlerinin popülasyon değiĢimleri ġekil 2‟de 

gösterilmiĢtir.  

Doğankent‟te yapılan survey çalıĢmaları sonucunda, Syrphinae altfamilyasından 

3 adet Syrphidae türü bulunmuĢtur. Bu türlerden en çok rastlanılan tür S. scripta 

olmuĢtur. Saptanan diğer avcı türler ise E. balteatus ve E. corollae’ dir.  

Bu bölgede de buğdayda sadece S. avenae yaprakbiti türü kaydedilmiĢtir. Bu 

yaprakbitinin ilk bireyleri (nimf ve erginler) Nisan ayının ortasında kaydedilmiĢ, 

ortalama sayısı mayıs ayının ortalarında en yüksek seviyesine ulaĢmıĢtır (23 Mayıs; 

6,72 birey/baĢak). Yaprakbiti popülasyon yoğunluğunun artmasıyla birlikte avcı 

syrphid türlerinin de sayılarının arttığı kaydedilmiĢtir. Mayıs ayı sonuna doğru 
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yaprakbiti popülasyonu giderek azalmıĢ, buna bağlı olarak bu Syrphidae türlerinin 

sayıları diğer avcı türlerle birlikte belirgin olarak azalmıĢtır (ġekil 2). 

 

 
ġekil 2. Doğankent‟te buğday tarlasında Sitobion avenae ve ile avcı Syrphidae türlerinin 

popülasyon değiĢimleri. 

Figure 2. Population fluctuations of Sitobiaon avenae and predatory Syrphidae species in 

wheat fields in the location of Doğankent. 

 

Doğankent Yöresi‟nde ilk saptanan (11 Nisan) Syrphidae türlerden biri S. 

scripta olmuĢtur. Bu tarihte, ilk yaprakbiti bireyleri de kaydedilmiĢtir. Mayıs 

ayının ortalarına kadar düzenli bir Ģekilde sayıları artıĢ gösteren S. scripta erginleri, 

16 Mayıs‟ta en yüksek popülasyon seviyesine ulaĢmıĢtır. Yaprakbiti popülasyonu 

da ikinci en yüksek ortalama yoğunluğunu 23 Mayıs‟ta oluĢturmuĢtur. Bu tarihten 

sonra yaprakbiti popülasyonu belirgin olarak azalmıĢtır. Mayıs ayının sonunda S. 

scripta bireylerinin sayısı da sıfır düzeyine inmiĢtir (ġekil 2). S. scripta 

popülasyonu, önemli düzeyde yaprakbiti popülasyonunu takip etmiĢtir (R²=0,50; 

F=12,055; P=0,005).  

E. balteatus‟un ilk ergin bireyleri de 11 Nisan‟da kaydedilmiĢtir. Bu avcı türün 

popülasyonu, yaprakbiti popülasyonunun artmaya baĢladığı 9 Mayıs tarihinde en 

yüksek yoğunluğa ulaĢmıĢtır. Bu tarihten sonra yaprakbiti ortalama sayısının 

artıĢına karĢın, avcı türün sayıları belirgin olarak azalmıĢ, mayıs ayının sonunda 
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örnekleme tarlasından kaybolmuĢlardır (ġekil 2). E. balteatus ergin birey 

sayılarıyla yaprakbiti sayıları arasında iliĢki bulunamamıĢtır (P>0,05).  

Diğer avcı Syrphidae türü E. corollae‟nın ilk erginleri 25 Nisan tarihinde 

saptanmıĢtır. 9 Mayıs tarihinde en yüksek seviyesine ulaĢan avcı türün 

popülasyonu, bu tarihten sonra yaprakbiti popülasyonu artmasına rağmen azalmaya 

baĢlamıĢ ve 23 Mayıs tarihinden itibaren de görülmemiĢtir (ġekil 2). E. corollae ile 

yaprakbiti popülasyonu arasında iliĢki bulunamamıĢtır (P>0.05). 

Her iki yörede Syrphidae türleriyle birlikte yaprakbitlerinin popülasyon 

değiĢimleri incelendiğinde, Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

Balcalı ve Doğankent yörelerinde iki farklı ekolojik bölgede bulunan buğday 

tarlasında, yapılan örneklemeler sonucunda, E. balteatus, S. scripta ve E. 

corollae‟nin her iki yörede de bulunduğu belirlenmiĢtir. Bununla birlikte Balcalı‟da 

en fazla sayıda kaydedilen tür E. balteatus iken, Doğankent’te en fazla sayıda S. 

scripta türünün bireyleri saptanmıĢtır (Çizelge 1).  

Elmalı ve Toros (1994), Konya Ġli ve çevresinde buğday ekim alanlarında,1989-

1990 yılları arasında yürüttükleri çalıĢmalarında, buğdayda zararlı yaprak biti 

türlerinden S. avenae’nin en yaygın tür olduğunu ve buğday alanlarında E. 

corollae, S. scripta ve Scaeva pyrastri (L., 1758) türlerinin bulunduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

Sertkaya ve Yiğit (2002), 1999-2002 yılları arasında, Antakya Ġli ve çevresinde, 

buğdayda Rhopalosiphum padi (L.) ve Sitobion avenae (Fabricius) türlerini 

saptamıĢlardır. Buğday yaprakbitlerinin avcıları olarak Syrphidae familyasından E. 

balteatus, E. corollae, M. mellinum, Meliscaeva auricollis (Meigen) ve S. scripta 

türlerini bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada da M. auricollis türü hariç, diğer türler 

bulunmuĢtur. 

Aslan ve Uygun (2007), KahramanmaraĢ Ġli‟nde, 1998-2001 yıllarında, 18 

farklı yaprakbiti üzerinden, 11 farklı syrphid türü elde etmiĢlerdir. Bu türler 

arasında, E. balteatus, S. scripta, E. corollae ve M. mellinum türleri de 

kaydedilmiĢtir.  

Sayan (2010), 2009 yılında Adana‟da (Ceyhan, Ġmamoğlu, Karaisalı, KarataĢ ve 

Kozan) buğday ekim alanlarında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, yaprakbitlerinden 

Rhopalosiphum padi (L), S. avenae ve Schizaphis graminium (Rond.)‟u tespit 

ederken, bunların avcılarından E. balteatus, E. corollae ve M. mellinum‟un en çok 

saptanan türler olduğunu bildirmiĢtir. 

Polikültür alanına sahip Balcalı Yöresi‟nde, avcı Syrphidae tür çeĢitliliği zengin 

olduğu gibi, yaygın görülen avcı türlerle yaprakbiti popülasyonları arasında önemli 

ve pozitif iliĢikler saptanmıĢtır. Doğankent Yöresi‟nde, Syrphidae türlerinin 

sayıları yaprakbiti populasyon artıĢına göre bir süre artmasına karĢın, yaprakbiti 
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popülasyonu en yüksek seviyeye ulaĢtığında azalmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle avcılarla 

av arasında iliĢki bulunamamıĢtır. Bu çalıĢmada bahsedildiği Ģekilde, Syrphidae 

türlerinin esas olarak erginleri atrapla toplanmıĢtır. Bu durum, av-avcı iliĢiklerinin 

özellikle Doğankent yöresinde yorumlanmasını güçleĢtirmektedir. Bununla birlikte, 

yaprakbiti-Syrphidae türleri arasındaki iliĢkilerin polikültür alanında nispeten daha 

önemli olduğu görülmektedir. Nispeten daha yüksek ergin syrphid sayısına karĢın, 

larvaların her iki yörede de daha az sayıda bulunmasının nedenleri anlaĢılmıĢ 

değildir. Bu konunun ayrıca araĢtırılmasında fayda görülmektedir. Sonuç olarak, 

Syrphidae türleri yaprakbitlerinin popülasyon oluĢturduğu dönemlerde ortaya 

çıkmıĢlardır. Gözlemlerimize göre özellikle baĢaklarda yaprakbiti zararının 

(örneğin fumajin oluĢması) görülmemesinde diğer faydalı türlerle birlikte 

syrphidae türlerinin avlanma etkilerinin olabileceği söylenebilir. 
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