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Geniş bir yayılış alanına sahip olan nematodlar, yıllar 

boyunca en az bilinen organizma grupları arasında yer 

almışlardır. Nematodların ekolojik ilişkileri çok farklılık 

göstermektedir ve en derin okyanuslardan dağların 

tepelerine, tropik alanlardan kutuplara kadar her türlü 

ekolojik nişte bulunabilmektedirler.  

Bugüne kadar bitkilerde zarar meydana getiren yaklaşık 

4100 Bitki paraziti nematod türü (BPN) tespit edilmiştir. 

Tylenchida takımı, bitkilerde ekonomik önemde zararlı 

türlerin büyük bir bölümünü içermesi nedeniyle, bitki 

paraziti nematodların en önemli grubunu oluşturmaktadır 

ve bugüne kadar 2828 tür tespit edilmiştir. Ülkemizde ise 

Tylenchida takımında yer alan 240 bitki paraziti nematod 

türü tepit edilmiştir. Entomopatojen nematodlardan ise 

Steinernema cinsinden 5 Heterorhabditis cinsinden ise 3 

olmak üzere toplam 8 tür tespit edilmiştir  

  

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Nematoloji 

laboratuvarı ülkemizin en eski nematoloji 

laboratuvarlarından biridir. Bugüne kadar laboratuvar 

bünyesinde taksonomi ağırlıklı birçok çalışma yürütülmüş 

teşhisi yapılan türlerle ilgili olarak çeşitli kongre, 

sempozyum ve dergilerde 100’den fazla yayın yapılmıştır.  

Buna karşın bu çalışmalardan elde edilen preparat 

koleksiyonlarının büyük kısmı zaman içinde elden çıkmış 

ve bazı türlere ait preparatların yenilenmesi ihtiyacı 

doğmuştur. Buna rağmen Bitki paraziti nematodlarla ilgili 

olarak Ülkemizin en kapsamlı preparat koleksiyonlarından 

biri laboratuvarımızda bulunmaktadır. Bu preparatların 

düzenlenerek yeniden kullanıma sunulması son derece 

önemlidir. Bu çalışma ile pek çok ülkede mevcut olan ve 

ülkemizde de ilk olacak nematod koleksiyonunun 

oluşturulmasının ilk adımı atılmıştır.  

Bu proje ile Enstitümüzde oluşturulan nematod 

koleksiyonu ile halihazırda laboratuvarımız bünyesinde 

bulunan preparatların düzenlenmesi, laboratuvarımızda 

bulunmayan ülkemiz açısından önemli olan Bitki paraziti 

türlerinin ve entomopatojen nematod türlerinin 

preparatlarının hazırlanarak koleksiyona eklenmesi ve 

bundan sonra çalışacak araştırıcıların hizmetine sunulması 

amaçlanmıştır. 

 

Çalışma sonucunda; Tylenchida takımına ait 12 familya 34 

cinsde yer alan 85 tür, Aphelenchida takımına ait 2 cinsde 

yer alan 3 tür, Dorylaimida takımına ait Xiphinema cinden 

4 tür ve 3 farklı entomopatojen türü olmak üzere toplam 

95 türü içeren  ait Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 

Nematoloji Koleksiyonu ve katoloğu oluşturulmuştur. 


