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Gereçler ve Yöntemler: Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinden 2007-2011 yılları arasında 
Nisan-Ekim dönemlerinde örnekler elle, aspiratör, çukur tuzak, atrap ile yakalanmıştır. % 70’lik 
etil alkol içersinde muhafaza edilen örnekler daha sonra çeşitli teşhis anahtarları, check-list ve 
katologlar kullanılarak sistematik olarak değerlendirilmiştir. Örnekler Gaziantep Üniversitesi 
Zooloji Müzesinde muhafaza edilmektedir.

Bulgular: Araştırmada tarak ayaklı örümcekler (Theridiidae) familyasına ait örnekler tarım alanı, 
taşlık alanlar, su kenarları ve diğer doğal alanlar olmak üzere farklı habitatlardan toplanmıştır. 
Çalışma sonunda toplam 81 dişi, 20 erkek, 172 ergin altı olmak üzere toplam 273 örnek alandan 
yakalanmıştır. Familya kapsamında 101 erginin tayin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Therididler her türlü habitatlarda bulunabilmektedirler, bazı tarım alanlarında 
populasyon sayıları yüksek olabilmektedir. Bazı türler zehir düzeyi oldukça yüksek olabilmektedir. 
Çalışma kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinden toplam 273 örnek elde edilmiştir. 
Ayrıca erkek - dişi oranı 1:4.05 ve ergin - yavru oranı ise 1:1.6 olarak hesaplanmıştır. Araştırma ile 
Türkiye areneofaunasına katkılar sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, Kahramanmaraş, Theridiidae, fauna

Teşekkür: Çalışmanın finansal desteğinden dolayı Gaziantep Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimine (FEF 10.06) teşekkür ederiz.

PE–012

Evetria buoliana (Rhyacionia) (Schiff) (Lepidoptera, Tortriciade)’nin 
Biyolojisi, Zararı ve Biyoteknik Kontrolü 

Yaşar Aksu, Berna Çelik Göktürk
Orman Bölge Müdürlüğü Artvin, Y_aksu3@hotmail.com

Amaç: Artvin Pinus sylvestris ormanlarındaki genç meşcerelerde zarar yapan Çam sürgün 
bükücüsü (Evetria buoliana)’ne karşı biyoteknik yöntemlerle mücadele yapılarak, meşcerelerdeki 
zararı zarar seviyesinin altına indirildi ve doğal denge yeniden sağlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Artvin İşletme Müdürlüğü, Artvin İşletme Şefliği, 650 
metre yükseklikteki 27 no’lu bölmeye asılan delta tipi feromon tuzakları oluşturmaktadır. Genç 
meşcere tahripçisi olan, Evetria buoliana 6-12 yaşındaki meşcerelerde etkin, 30 yaşına kadar 
olanlarda seyrek ve önemsiz zarar yapmaktadır. Sahada zarar yapan kelebeğin ergin ve larvaları 
laboratuara getirilerek tel kafesler içine konularak biyolojileri ve yaptığı zarar incelenmiştir. Delta 
tipi tuzaklara düşen ergin kelebeklerin sayımı yapıldı ve yapışkan tablalar yenileri ile değiştirildi. 

Bulgular: Evetria buoliana’nin ergin kelebeğin ön kanatlar arasındaki açıklık 18-25 mm, olgun 
larvalar 13-22 mm, yumurtaları ise 0.8-1.2 mm arasında ölçüldü. Kelebek yılda bir generasyon 
yapmaktadır. Uçma zamanı Mayıs ayına rastlar. 70 ile 80 adet yumurta koymakta ve kışı larva 
döneminde tomurcuklarda geçirmektedir. Deneme amaçlı İskebe ağaçlandırma sahasına 2007 ve 
2008 yıllarında 2 şer deneme alanına 32 delta feromon tuzağı asılarak toplam 1.408 adet ergin 
kelebek yakalandı. Evetria buoliana’nin larvaları ilk yıllarda işçilere elle toplatılarak imha edildi, 
daha sonra ise larvalar toplatılarak tel kafeslere, zarar gören sürgünler ile birlikte konuldu, larvalar 
ile beslenen parazitoitlerin erginleşmesi sağlandı. Erginleşen parazitoitler kafeslerden alınarak 
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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

PE–013

Lithophaga lithophaga (Bivalvia: Mytilidae)’da Manto Histolojisi

Gamze Turgay İzzetoğlua, Deniz Akşitb, Beria Falakalı Mutafb

aEge Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İzmir, gamze.turgay@ege.edu.tr
bAkdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antalya

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


