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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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Dev kabuk böceği Dendroctonus micans 
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) önemli bir 
ladin tahripçisidir. Ülkemizde mevcut yayılışını 
sürekli genişletmekte olan bu böcek ile mücadele 
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tüm dünyada büyük umutlar vaat etmesi nedeniyle 
bu zararlının doğal düşmanı olan Rhizophagus 
grandis üretim laboratuarları kurulmuş ve kitle 
üretimi yapılan predatör böcek doğal ortamda D. 
micans’ın zarar yaptığı yerlere salınarak biyolojik 
mücadele sağlanmaktadır. Çoğu zaman teşhisi 
konulamayan hastalıklardan dolayı predatörler 
avları olan D. micans larvalarına ulaşamadan 
ölmektedir. İlk entomopatojenik alg olan 
Helicosporidium sp. dünyada ilk kez Yaman ve 
Radek (2007) tarafından ülkemizdeki R. grandis 
üretim laboratuarlarında tespit edilmiştir. Bu 
enfeksiyon dünyada R. grandis ve onun dahil 
olduğu Rhizophagidae familyasından ilk kez 
bulunan enfeksiyondur. Bu çalışmada Karadeniz 
Bölgesinde kurulu olan R. grandis üretim 
laboratuarlarında entomopatojenik alg 
Helicosporidium sp.’nin varlığı, dağılımı ve 
oluşturduğu enfeksiyon oranları araştırılmıştır. Bu 
amaçla Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu 
illerindeki laboratuarlardan alınan örneklerin 
incelenmesi sonucunda örnekleme yapılan tüm 
illerde Helicosporidium sp. enfeksiyonu 
gözlenmiştir. Bazı örneklerde enfeksiyonun % 
46.6’ya ulaştığı tespit edilmiştir. Predatör böcekte 
istenmeyen enfeksiyon oluşturan Helicosporidium 
sp.’nin kistlerinin büyüklüğü (n=124) 4.78± 0.44 
µm olarak tespit edilmiştir. Enfeksiyonun 
gözlendiği örneklerde dişlerde ortalama % 4.2, 
erkek bireylerde ortalama % 5 oranında 
Helicosporidium sp. varlığı tespit edilmiştir. İlk 
bulgular dişi ve erkek bireylerin benzer oranda 
patojen tarafından enfekte olduğunu 
göstermektedir.  
  
Anahtar Kelimeler: Rhizophagus grandis, 
Helicosporidium, Dendroctonus micans, biyolojik 
mücadele 
 
 
PZ251 
 
Buxus sp. (Şimşir)’lerde Zarar Yapan Etmenler 

Hüseyin CEBECİ1, Hamit AYBERK1, Erol 
AKKUZU2 

1İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman 
Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı, 34473, 

Sarıyer, İstanbul 
2Artvin Coruh Universitesi, Orman Fakultesi, 

Orman Entomolojisi ve Koruma 
Anabilim Dali, Artvin 

hcebeci@istanbul.edu.tr 
 

Süs bitkilerinden günümüzde hem iç hem 
de dış mekanlar içerisinde yoğun olarak 
yararlanılmaktadır. Bu bitkilerden bazıları ya doğal 
olarak ya da kültüre alınarak kullanılmaktadır. 
Şimşir kolay şekil verilebilen, boylanabilen, bodur 
kalabilen farklı türleri ile peyzaj bitkisi olarak tercih 

edilen bir türdür. Şimşirlerde zarar yapan etmenler 
incelenmiş ve gözlemler verilmiştir. Bu çalışmada 
Macrophoma sp., Phytophthora sp., Volutella 
sp.’lerin meydana getirdiği hastalık oluşumları ile 
böceklerin neden olduğu zararlar ortaya koyularak 
alınabilecek kültürel önlemler ve mücadele 
yöntemlerine yer verilmiştir.   
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Artvin ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan 
toplanan döküntü ve toprak örneklerinden Berlese 
hunileri kullanılarak ayıklanan oribatid akarlar 
içerisinde Türkiye faunası için yeni kayıt olarak 
belirlenen Rhinoppia nasuta (Moritz, 1965), 
Rhinoppia parapectinata (Rjabinin, 1987) ve 
Suctobelbella (Suctobelbella) sarekensis (Forslund, 
1941) türlerinin tanıtıcı özellikleri ışık ve tarama 
elektron mikroskobu kullanılarak verilmiştir. 
Ayrıca bu türlerin coğrafi yayılışları da 
sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, yeni kayıt, 
Artvin, Yozgat Çamlığı Milli Parkı          
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Son yıllarda özellikle Akdeniz’de zeytin üretiminin 
yoğun olarak yapıldığı ülkelerde zeytin 


