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SI–007

Anopheles maculipennis Kompleks Populasyonlarında Altı yıllık 
Değişim Oranları ile İklimsel Parametrelerin Buna Etkileri

M. Mustafa Akınera, Elçin Ekşib

aRTE Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü akiner.m@gmail.com 
bOrtadoğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Amaç: Anopheles maculipennis populasyonlarında altı yıllık değişim oranlarının belirlenmesi ve 
buna etki edebilecek iklimsel parametreler ile korelasyonun saptanması

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizin 3 farklı noktasında (Birecik, Beyşehir, Çankırı) yer alan 4 
farklı alandan ağız aspiratörü yardımı ile 10dk/birey olacak şekilde örnekleme Nisan-Ekim dönemi 
arasında örnekleme yapılmış ve örneklemeler ile iklimsel parametreler arasında bir ilişki olup 
olmadığının araştırılması için 10 yıllık yağış ve sıcaklık değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Bulgular: Kompleks türlerinden Anopheles sacharovi için en yüksek popülasyon yoğunluğunun 
temmuz ve eylül aylarında gözlemlendiği, Çankırı bölgesinde An. sacharovi ile karışık olarak 
aynı alanda yer alan An. Maculipennis s.s türünün ise temmuz’dan eylül ayına kadar yükseliş 
gösterdiği ve eylül ayında maksimuma ulaştığı gözlenmiştir. Beyşehir bölgesinde yer alan iki 
örneklem noktasında ise en yüksek popülasyon yoğunluklarının haziran ve temmuz aylarında 
gözlemlendiği saptanmıştır. Alanların kalıcı olarak su içermeleri nedeniyle yağışla direkt bir 
korelasyon saptanmasa da düşük oranlarda korelasyon gösterdiği, sıcaklık ile doğrudan ilişkili 
olarak popülasyon yoğunluklarının değiştiği belirlenmiştir.

Sonuç: Tüm bölgelerde sıcaklık parametresinin etkin olarak popülasyonları etkilediği ancak 
yağışla doğrudan bir korelasyon olmadığı görülmektedir. Genel olarak çalışılan yıllarda 2005 
yılında popülasyon yoğunluğunun diğer yıllara göre fazla olduğu bulunmuş ikincil olarak ise 2006 
ve 2007 yıllarında da nispeten yüksek yoğunluk değerlerine ulaştıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis, Anopheles sacharovi, populasyon yoğunluğu, 
sıcaklık, yağış
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Beş Farklı Larvasitin Ev Sivrisineği Culex pipiens’de
Yumurtlama Aktivitesi Üzerine Etkisi
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Amaç: Ticari olarak halihazırda kullanılan 2 bakteriyel, 1 kimyasal, 1 böcek gelişim düzenleyici, 
ve bir yüzey ajanının doğal koşullar altında çekicilik/irritant özellikleri araştırılması ve bunun 
mücadele açısından öneminin değerlendirilmesi
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Materyal ve Metod: Doğal ortam koşullarında 50*50’lik kaplar 20cm su ile doldurularak 
yerleştirilmiş ve bunlar Bacillus thrungiensis var israilensis, Bacillus sphaericus toxinleri içeren, 
temephos, diflubenzuron, ve etoxyle alkol içeren larvisitler ile muamele edilmiştir. ilaçlama 
yapıldıktan 3 hafta sonrasına kadar Culex cinsi sivrisineklerin yumurtlama durumları takip edilmiş 
ve kayıt altına alınmıştır. Yumurta sayıları yerine koçan başına yumurta dikkate alınmıştır.

Bulgular: ilk hafta boyunca etoxyle alkol ile muamele edilen kaba 1, diflubenzuron ile muamele 
edilmiş kaba 2, Bti ile muamele edilmiş kaba 3, Bs ile muamele edilmiş kaba 4 koçan yumurta 
bırakılmıştır. Kontrol grubuna ise 4 koçan yumurta bırakımı saptanmıştır. Temephos ile muamele 
edilen kaba ise yumurtlama gerçekleşmemiştir. İkinci hafta boyunca etoxyle alkol ile muamele 
edilen kaba yumurtlama olmazken, diflubenzuron ve Bti ile muamele edilmiş kaba 2, Bs ile muamele 
edilmiş kaba 3, temephos ile muamele edilen kaba 1 koçan yumurta bırakılmıştır. Kontrol grubuna 
ise 5 koçan yumurta bırakımı saptanmıştır. Üçüncü hafta boyunca etoxyle alkol, diflubenzuron ve 
temephos ile muamele edilen kaplara 1, Bti ile muamele edilen kaba 2, Bs ile muamele edilen kaba 
3, kontrol grubuna ise 5 koçan yumurta bırakımı gerçekleşmiştir.

Sonuç: Genel olarak bakıldığında bakteriyel kökenli larvisitlerin çekici özellik sergilediği diğer 
grupların ise bunlara nazaran daha düşük oranda çekicilik gösterdiği saptanmıştır. Hem kontrol 
ajanı olarak hem de çekici özellik göstermeleri nedeniyle biyositler birbiri ile karşılaştırıldığında 
Bti ve Bs’in hem biyolojik kökenli olmaları hem de alanda 3 haftanın üzerinde kalıcılık göstermeleri 
ayrıca doğal olmaları nedeniyle mücadele çalışmalarında ön planda olmaları önemli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Diğer ajanların genel özellikleri itibariyle tercih edilmemesi ve mücadele 
çalışmalarında ön planda olmamaları dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Anahtar Kelimeler: Culex pipiens, Bacillus thrungiensis var. israilensis, Bacillus sphaericus, 
Etoxyle alkol, diflubenzuron, temephos, mücadele
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İklimsel ve Coğrafik Faktörlerin Değerlendirilmesi
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Amaç: Trabzon ve Rize illerinde Anopheles maculipennis s.s. populasyonlarında sıcaklık ve 
nemlilik dışında dağılımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi.

Materyal Metod: 2010-2012 yılları arasında Mayıs-Ağustos aylarında yürütülmüş olan arazi 
çalışmalarında, Trabzon ve Rize illerinin kıyı kesimlerinde, karaya doğru en fazla 100 metre 
yükseltideki alanda  Anopheles maculipennis kompleks grubunda bulunan sivrisinek türlerinin 
üreme bölgeleri araştırılmış ve larval örnekleme yapılmıştır. Toplanan örnekler PZR yöntemi 
kullanılarak teşhis edilmiştir. Bioclim değişkenleri kullanılarak yükselti, eğim ve son 50 yıllık aylık 
yağış ve sıcaklık verilerine göre örneklem bölgesindeki larval populasyonlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Arazi çalışmaları ve elde edilen örneklem değerlendirildiğinde bölgenin nem ve 
sıcaklık koşullarının, bu türün üremesine çok müsait olmasına rağmen beklenenden düşük 
populasyon yoğunluğu gözlenmiştir. Arazi çalışmalarındaki üreme habitatları değerlendirildiğinde 


