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Son yıllarda tüm dünyanın ilgisini çeken 
arı ölümlerinin nedenlerinin araştırılması ve 
ölümlerin benzer belirtilerle ortaya çıkması 
“Colony Collapse Disorder” yani “Koloni Çökme 
Hastalığı” adı verilen yeni bir hastalığı gündeme 
getirmiştir. Öncelikle her ülke kendi bünyesinde 
bilim adamlarının çalışmalarına yönlenmiş ve 
koloni kayıplarının nedenleri araştırılmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de de özellikle 2007 yılında, 
arı sağlığı laboratuarımıza gelen örneklerin 
sayısındaki artış dikkatimizi çekmiş, ardından 
yapılan arazi çalışmaları sonucunda çoğu bölgede 
CCD’nin en büyük belirtisi olan; kolonideki çoğu 
arının nedensiz kovanı terk ettiği, ölüsünün ya da 
dirisinin ortamda bulunmadığı kayıtlarımıza 
geçmiştir. İncelemelerimize göre CCD’nin oluşum 
mekanizması birçok etkene bağlanmakta ancak 
henüz kesin ve net bir neden bulunamamaktadır. 
Bilim adamlarının çevresel etkenlere, iklim 
koşullarına, çevre kirliliğine, yanlış beslemeye, arı 
hastalıklarına, çeşitli kimyasallara ve yeni viruslere 
bağladıkları CCD için arıcılar, bu nedenlerin 
geçmiş yıllarda da varolduğunu, bu son iki yıldaki 
büyük değişikliğin nedeninin araştırılması 
gerektiğini savunmaktadır. Bu yüzden, bazı bilim 
adamları son yıllarda meydana gelen iklimsel 
değişiklikler üzerinde durmakta, atmosferin erken 
ısınmasının“yalancı bahar” etkisi göstererek  
arılarda erken uçuşa çıkma isteğini uyandırdığını; 
uçuşa çıkan arının da nektar bulamaması nedeniyle 
açlıktan ölmesinden dolayı, kovana geri 
dönemediğini savunmaktadır. Aslında diğer 
etkenler dışında tek değişkenin iklimsel farklılıklar 
olduğu gözönünde bulundurulduğunda bu yaklaşım 
oldukça akılcıdır. Dünya üzerindeki çevresel 
değişimlerin en önemli dedektörleri arılar ve 
ayılardır. Bu bakımdan onların sayısındaki azalma, 
populasyonlarındaki değişiklik  ekosistemdeki 
görevlerini (tozlaşma, bal, polen, propolis vb.) de 
tam yapamamalarına bağlı olarak tüm dengelerin 
değişmesine yol açabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Apis mellifera, arı 
hastalıkları, arı ölümleri  
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Rhizophagus grandis (Coleoptera: 
Rhizophagidae) predatör böcek olup, Dendroctonus 
micans (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) 
etkili bir biyolojik mücadele ajanıdır. Biyolojik 
mücadele için büyük bir öneme sahip olan bu 
böcekte ortaya çıkabilecek hastalıklardan dolayı bu 
predatörler avları olan D. micans larvalarına 
ulaşamadan ölmektedir. R. grandis 
populasyonlarında gerçekleşen hastalıkların tespit 
edilmesi sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için 
oldukça büyük öneme sahiptir. Bu amaçla yapılan 
bu çalışmada, dünyada ilk kez R. grandis’te 
hastalık oluşturan Microsporida üyesi bir protist 
tespit edilmiştir. Tespit edilen microsporidia’ya ait 
spor ebatları 4.28± 0.19 x 2.62± 0.13 µm olarak 
belirlenmiştir (n=51). Giemsa boyaması ile yapılan 
çalışmalar tespit edilen mikrosporun çift çekirdekli 
sporlara sahip olduklarını göstermektedir. 
Microsporidia üyesi protistler böcekler üzerinde ya 
doğrudan ölümlere neden olarak ya da dolaylı 
olarak günlük aktivitelerini azaltarak etkili 
olmaktadır. Burada sunulan bu protist R. grandis’te 
tespit edilen ilk patojenik mikrospordur.  
 
Anahtar Kelimeler: Rhizophagus grandis, 
Microsporidia, ilk kayıt, biyolojik mücadele  
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Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizopagidae) 
Üretim Laboratuarlarında Helicosporidium sp. 
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Dev kabuk böceği Dendroctonus micans 
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) önemli bir 
ladin tahripçisidir. Ülkemizde mevcut yayılışını 
sürekli genişletmekte olan bu böcek ile mücadele 


