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sahaya bırakıldı. Bu kelebekle mekanik mücadele yöntemlerinin ekonomik olmadığı gibi, dikkatsiz 
davranan işçiler nedeniyle sürgünler zarar görmektedir. Sahada ileriki yıllarda oluşabilecek doğal 
dengenin zarar görmemesi için kimyasal mücadele kesinlikle düşünülmedi. 2008 yılından itibaren 
2011 yılı sonuna kadar, 20 hektar sahaya biyoteknik mücadele amaçlı, hektara kelebek yoğunluğuna 
göre 3-5 adet delta tipi feromon tuzağı 30-40 metre aralıklarla asılarak mücadele yapıldı. 

Sonuç ve Tartışma: Evetria buoliana çam ağaçlarının tepe sürgünlerini kurutması nedeniyle, 
fidanların gelişmesini engellemektedir. Evetria buoliana’ya karşı 2008 yılından itibaren sürdürülen, 
biyoteknik mücadele çalışmaları sonucunda, kelebeğin zararı zarar seviyesinin altına indirilerek, 
doğal denge sağlandı. Evetria buoliana’nin larvaları bu konuda deneyim kazanmış işçiler yardımı ile 
toplatıldı, ancak yinede sürgünlerin zarar görmeleri engellenemediği için ve mekanik mücadelenin 
geniş sahalarda ekonomik olmamasından dolayı, biyoteknik mücadelenin en iyi yöntem olması 
nedeniyle bu yöntem seçildi ve çok iyi sonuçlar alındı. Biyolojik mücadele çerçevesi içerisinde 
sahaya böcekçil kuşlar için yeteri kadar kuş yuvası asıldı.

Anahtar Kelimeler: Evetria buoliana, Pinus sylvestris, biyoteknik, Artvin, parazitoit
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Amaç:Bivalvia’da vücut kitlesini iki parça halinde saran manto yapısının histolojik ve 
ultrastrüktürel olarak incelenmesi daha ziyade kabuk yapısı ve inci oluşumları ile ilişkilendirilerek 
olarak gerçekleştirilmiştir. Daha önce ilgili bir kaynak olmadığı için, ergin yaşamını kayalara 
gömülerek geçiren Lithophaga lithophaga türünde manto kenarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Antalya Körfezi kıyısal kayalıklarından toplanan örneklerden alınan manto 
doku parçaları ışık mikroskopik inceleme için Bouin sıvısında tespit edilmiş ve kesitler farklı 
yöntemlerle boyanmıştır.

Bulgular: Üç katman halinde görülen manto kenarında hücresel bazda farklılaşma gözlenmiştir. 
Epitelyum hücreleri manto katlantılarına bağlı konumsal olarak şekil ve boyanma özellikleri 
açısından ayrılmaktadır. Bunlar kübik-silindirik, silli-düz kenarlı, pigmentli-pigmentsiz, salgı 
içeren-içermeyen şeklinde ve hatta karmaşık yapılı olarak sınıflandırılmıştır. Melanin benzeri 
pigment, asidik ve bazik salgı aktiviteleri ortak ve farklı alanlarda belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma:Bivalv mantosunun kabuk oluşumundan metabolik artıkların atılmasına 
kadar çok farklı rolleri olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak L. lithophaga mantosunun 
organizmanın ergin dönemde sabit yaşama geçişindeki rolünün belirlenmesi için gelişim süreci 
içersinde epitelyum dokusunun histolojik ve histokimyasal olarak karşılaştırılması gerektiği 
vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lithophaga lithophaga, manto, epitelyum, ışık mikroskopi


