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klorid, sodyum selenit+civa klorid ve sodyum selenit+vitamin E+civa klorid muameleli gruplar, 
civa klorid uygulama grubuyla karşılaştırıldığında araştırılan parametreler üzerine tamamen olmasa 
da koruyucu etkilerinin olduğu gözlenmiştir.

Civa klorid muameleli gruptaki ratların akciğerlerinde çeşitli histopatolojik değişiklikler 
meydana geldiği tespit edilirken, vitamin E+civa klorid, sodyum selenit+civa klorid ve sodyum 
selenit+vitamin E+civa klorid muameleli ratların akciğerlerinde ise bu değişikliklerin daha az 
olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda civa kloridin ratlarda akciğer üzerine toksik etkisi olduğu 
gözlenmiştir. Bu etkilerin vitamin E, sodyum selenit ve vitamin E + sodyum selenit tarafından 
hafifletildiği ancak tamamen ortadan kaldırılamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Civa klorid, sodyum selenit, vitamin E, akciğer toksisitesi, histopatoloji
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Amaç: Buğday zararlısı Süne, Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae) ile mücadele çok 
eski dönemlerden beri farklı yöntemlerkle süre gelmektedir. Ülkemimide devlet tarafından 
1928 yılından beri değişik fiziksel ve kimyasal yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu 
uygulamaların çoğu doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Doğayı 
desteklemek, kiyasal kirliliği azaltmak ve bozulan doğal dengenin yeniden tesisi için 2004 yılında 
Süne parazitoitlerinin kitlesel üretim ve salım çalışmaları başlatılmıştır. Ancak etkili bir biyolojik 
kontrol uygulaması için uygun parazitoit seçimi ve zamanlamanın önemi büyüktür. Bu nedenle 
Kocaelindeki parazitoit yoğunluğu, parazitlenme oranı ve salımı yapılabilecek uygun pararazitoit 
tür veya türlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Kocaeli genelinde 5 farklı ilçeden 61 köyün buğday ekimi yapılan 
arazileri üzerinde yapıldı. Örnekler köylerdeki ekilişi temsil edecek büyüklüklerdeki arazilerden 
toplandı. Buğday yaprakları üzerindeki parazitlenmiş olan süne yumurta paketleri, plastik tüpler (1 
cm x 11 cm) içerisine alındı. Labaratuar ortamında parazitoitli yumurta paketlerinden çıkan ergin 
bireyler başka bir plastik tüp içerisine aktarıldı. Bozulmuş ve zarar görmüş yumurtalar örnek olarak 
alınmadı. Geçmiş yıllardaki yumurta sürvey cetvelleri incelenerek parazitlenmenin yüksek olduğu 
köyler ile parazitlenme oranının düşük olduğu köylerde çalışma proğramına alındı. Laboratura 
getirilen Süne yumurta paketlerinden çıkan ergin parazitoitlerin ayrımı ve teşhisi stereoskobik 
mikroskop ile yapıldı. Diğer parazitoit türler doğadaki parazitlenmeyi teşvik bakımından doğaya 
tekrar bırakıdı.

Bulgular: Parazitli yumurtalardan dört farklı yumuta parazitoiti tür (Telenomus chloropus, 
Trissolcus simoni, Trissolcus grandis, Gryon sp.) tespit edildi. Bu türlerden Gryon sp. toplanan 
yumurta paketlerinden sadece tek bir paketde tespit edildi. İlçelere göre bulunma oranları dikkate 
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alındığında Kandıra ilçesinde T. grandis (%57,89), Körfez ilçesinde T. chloropus (%42,86), 
Gebze ilçesinde T. chloropus (%80), İzmit ilçesinde T. chloropus (%84,6) ve Derince ilçesinde T. 
chloropus (%44,44) ve T. grandis (%33,33) türlerinin oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. 
İstisnai olarak sadece iki yumurta paketinden iki farklı parazitoit tür, T. chloropus ve T. grandis 
çıkışı oldu. Pazitlenme oranının en yüksek Körfez (%59) en düşük (%33) ise Derince ilçesinde 
olduğu belirlendi. Metrekareye düşen nimf sayısı bakımından en yüksek İzmit (10,23) ve Körfez 
(10,14) en düşük ise Derince (7,25) ilçesinde olduğu görüldü. Parazitlenme oranının yüksek olduğu 
ilçelerde metrekareye düşen nimf sayısında azalma olduğu tespit edildi.

Sonuç: Kocaeli Genelinde 5 farklı İlçede toplanan parazitli süne yumurtasından % 56,5 T. chloropus, 
% 27,4 T. grandis, %1,61 T. simoni ve %1,61 Gryon sp türlerinin çıkmış olmasi, bazı parazitoit 
türlerinin bazı bölgelerde yaşama şansının yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılacak biyolojik 
kontrolde bu türlere ağırlık verilmesinin gerekli olduğu kanısına varıldi. Ayrca parazitlenme 
oranı ile nimf sayısı arasında ters bir ilişki olması uygun bir parazitoit seçiminin önemini ortaya 
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trissolcus spp., Eurygaster spp., Buğday, Biyolojik kontrol, Parazitoit, 
Kocaeli 
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Amaç: Giresun ili zerkonid akarların faunasını belirlemek ve Türkiye zerkonid faunasına katkıda 
bulunmak amacıyla Giresun ilinin farklı habitatlarından toplanan döküntü, toprak, liken ve yosun 
örneklerinde yaşayan Zercon C. L. Koch, 1836 cinsine ait akarlar incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Naylon torbalara konularak etiketlenip laboratuara getirilen örnekler, 
birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ayıklama cihazına yerleştirilerek ayıklandı. Örneklerin 
ağartılmasında ve temizlenmesinde %60’lık laktik asit kullanıldı. Mikroskobik incelemeler 
genellikle gliserinli ortamda yapıldı. Ancak farklı konumlarda incelenmesi gerektiğinde Hoyer 
ortamında geçici preparatları hazırlandı. İncelenmesi tamamlanarak tanımları yapılan örneklerin 
mikroskopta şekilleri çizildi ve çeşitli vücut kısımlarının ölçümleri yapıldı. Daha sonra incelenen 
örnekler, içinde %70’lik alkol ve 1-3 damla gliserin bulunan saklama şişelerine konulup etiketlendi.

Bulgular: Ayıklanan Zercon örnekleri içerisinde, Zeroan karadaghiensis Balan,1992 türüne ait 25 
dişi ve 23 erkek olmak üzere 48 akar örneği tespit edilmiş, örnekler ışık mikroskobunda incelenerek 
tanımları gözden geçirilmiş, şekilleri çizilmiş, çeşitli vücut kısımlarına ait ölçümleri yapılmış, 
dünyadaki yayılışları verilmiş ve literatürler ışığında tartışılmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Bu türün daha önce Ukrayna’da yayılış gösterdiği ve Türkiye faunası için yeni 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Zercon karadaghiensis, Sistematik, Giresun, Türkiye 


