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M 
ereon resiflerindeki patolojik sendromlor iki belir

gin kategoride ele alinabilir; patojen almoyan ve 

patajen hastallklar. Birinci grupta. hastallk aluju

munda ortaya <;Ikan hastallk yapici etkenler bu-

lunmaktad,,; fakat patolojik jartlor yada reaksiyonlor dlj etkilerle 

ba,latllir. Doku beyazlamOSI (Tissue Bleaching-TBl). Kapanma re

aksiyonu (Shut Down Reaction-SDR). Beyaz ,erit hastallgl (White 

Band Disease-WBD) patojen olmayan hastallklordlr. ikinci grupta 

hastallk olu~umu, belirgin bir hastallk yaplel etkenin bulunmoSlno 

baglldlr. Bu grupta Ise; Siyah jerit hastallgl (Black Band Disease

BBD). Siyah a,ln buyuyen mavi-ye,il algler (Black Overgrowing 

Cyanophyta-BOC), Siyah saldirgan ,eritler (Black Aggressive Band

BAB), Bakteri enfeksiyonlan (Bacterial Infection-BIN) ve Montor en

feksiyonlan (Fungal Infeelion-FIN) yer almaktadir. Bu b61umde ye

ni ke~fed i len ve resif yaplel coralline a lglerdeki 61dOrOcO send rom

dan do bahsedilmi,tir. 

Mercon potolojisL mer can resifi biliminin en ku<;uk ve en yovo~ 
geli~en yan dallonndan birisidir , Patolojik sendromlar Ozerine ilk 90-

lI§molor son Yillordo yopllmoyo bo§lonml§tlr. Bu torihten itibaren bi

linen bazi hastaliklann patojenligL 6zellikle beyaz §erit hastaligl 

(WBD) ve siyah ,erit hastallgl (BBD) forkedilen bir orondo artml,t" ve 

birka<; yeni hastallk bun lora eklenmi,tir. WBD ve BBD'nin de yer 

aldlgl eski hastallk listes;, Bakteriyel enfeksiyon (BIN) ve Kapanma 

reaksiyanu (SDR) hastallklannl do i<;:ermektedir. Mercan beyazla

masl yada doku beyazlamOSI (TBl) olorak adlandinlan yeni send

romlor gOncel bo§llklor hoUnde yaYlnlanmaktadir. A.z bilinen mavi

yesil alglerin 0,,,, buyumesiyle ilgili ilk yaYln 1993 Yllinda Antonius ta

raflndan yapllml§tlr. Siyah saldirgan bent hastohglndon do burodo 

bohsedilmi§tir, Fokot henOz bu konudo detoyll oro§tlrmolor yopll

moml§tlr. Nispeten yeni ortoyo Glkon diger bir hostollk; mer can re

siflerinin montor enfeksiyonlondir, Diger torofton, c;ok yeni ke~fedi

len, resif olu§turon coralline o lglerdek i portokol rengi ile belirgin 61-

durucu hastallklordan do (LOD) bahsedilmi,tir. 

Merconlordoki potolojik olmoyon hostollklor dendiginde oklo 

gelebilecek alan patolojik durumlar ortamsal etkilerle yada bazl bi-
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yolojik elkenlerle ba,lallllf. Doku beyazlamaSi (Tissue Ble

aching . TBL), Kapanma reaksiyonu (Shul Down Reacli

on, SDR) ve Beyaz banI haslallgl (While Band Disease, 

WBD) gibi haslaliklar, beyaz sendromlar (While Syndro

mes, WS) ba,ligl allinda loplanabilir. 

Panama'da doku beyazlamaSi (Tissue Bleaching

TBL) konusundaki ilk yaYlnlan Karayipler'deki ara,llfmalar 

izlemi~tir va marc an beyazlamaslyla ilgili onbir makele 

iCferen 6zel marcan resifleri kitablnda toplanml~hr. Ble
aching (beyazlamo, ogarmo) terimi, zooxanthelloe sa

YlSlndaki azolma ve folosenlelik pigmenllerin kaybol

masl yada bu iki etmenin kombinasyonu ile mercan do

kusundoki renklerin kaybolmoslnr ifade etmektedir. 

YOkselen deniz suyu sicakilkion beyazlamanln esos 

nedenidir. Bu oJaylann bazllon EI Nino olarok bilinen 

mevsimsel rOzgarlann olu,lurdugu dalgalara baglidlf. EI 

Nino ile ili~kili deniz suyu ISlnmaSI Panama ve Endonezya 

kadar uzak cografi ybrelerde gbzlenebilmekledir. Bu 

olaylar genellikle S1g denizel or/amlarla ilgilidir. Derin de

nize] ortamlardaki TBL, SICOkJlk degi~im i olmakslZln aC;:lkla

namayacak ,ekilde geni, yaYlllml1 olarak sOreklilik la,lf. 

Almosferik CO, konsanlrasyonundakl genel yOkselim, 

endOstriyel deniz suyu kirlenmesi ve tat!! sulonn yOZ8Y 

aklntisl TBl'ya neden olabilir, sedimantasyon stresinin iS8 

doku beyazlomosl ve yumuiok mercanlardoki ~urOme 

(nekroz)ye neden oldugu gbrOlmekl edir. TBL yelerince 

oldOrOcQ etkiye sahip degildir ve mercanlar genellikle 

or/amsal ko,ullara ayak uydurup (simbiyoz) or/ok ya,a

ma lekrar geri dbnebilirler. Faka!. beyazlama olaYlnln, 

dokulann biyolojik kOtlelerinin geli~imi ve Oreme oranlnln 

devamhhgl Ozerinde negatif b ir etkisi vardir ve eger bu 

olaylann sonuc;lanmasl yeterince c;ok zaman alirsa, bu 

i artlar sonue; olorak numunenin yo do resif alanlnln tOm 

kesimlerinin 610mOne neden olabilir. 

Mercan Ozerindeki sOrekli stres canllYI oldOrmeyebilir , 

fakal felakelle sonuc;lanacak olaylara sebep o labilir. 

Akvaryum deneyleri ve orazi g6zlemierL yon 61dOrOcO 

stres (slcakllk, sedimantasyon, kimyasal kirlil ik v .b .) a ltln 

do bulunan. fakal henOz beyazlamaya ba, lamaml, 

olan mercanlann sagllkll bir mercano oslo zoror verme

yen zararSIZ ek etkilerden dolaYI 610munO nedenliyebilir. 

Mercan yOzeyindeki basil b ir lahri, (kazlnll. yara) ile 

ba,layan ve mercanl c;ok hlzh bir ,eki lde bldOrebilen 

sendrom Shut-Down Reaction; Kopanma Reaksiyonu ya 

do SDR olarak adlandmllr. Hastollgln olu~umu ve geli~imL 

yaranln kenarlanndan ba,layarak ani ve lam olarak 

mercan dokusu bozunmasl olarak ae;lklanabilir. Kalin su 

kabarclklan, iskeletin soyulmaslna ve arkaslnda doku ka

IIntlsl olmayan tamamen a~lnmli mercan iskeleti blrak

maslna neden o lur. Ba~langle;ta dogal masif mercanlar

do geni, leyen daireler ,eklinde ilerl er, yo do dalll form

larda dollar boyunca hareket eder; dallann tum kenar

lonna yaYlhr ve dallann birle~me verine ula~l r . i~lemin hlZI 
saatte 10 cm'dir ve gbzlenebilecek kadar h,zl,dlf. SDR 'yi 

tehlikeli yapon onun son derece bula§lcl olmasldlr. SDR, 

stres altlnda bulunan kom§u kolonilere temas yoluyla ge

e;ebilir. C6z0nerek yOzen hastahkh pan:;:anln dokunmasl 

ile doku kirlenebilir ve SDR Uretilebilir. Belirgin derecede 

sIres allinda bulunan mercan resiflerinde, SDR felakelle 

sonu<;:lanabilecek o laylar zincirini ba~lata bilir. 

OGOncO potojensiz mercan hastallgl Beyaz Bant 

(While Band Diseases-WBD) haslaligldlf. Bu isim. doku YI

klmlnln 6nOndeki hareketin canlanmaslnln genellikle 96-

rOn Or oldugu beyaz mercan iskelet bantlannl ifade et

mektedir. Bu on, mercan kolonisinin kor~lslndaki basit ie; 

yuzdOr ve gOnde birkac; milimetre oranlnda ilerler. WBD 

ilk olarak Karayipler Denizi'nde Acropora palmata ve 

bazl mercan cinsleri Ozerinde g6zlenmi~ti r. Fakat daha 

sonra Indopasifik'te pekc;:ok Sclerectinian mercan Oze

rinde de WBD gozlendigi yaYlnlanml,llf. 

Y!llarca sOren gozlemler WBD'nin mercanlar Ozerinde 

gbzle gbrOIOr jekilde loksik olan mavi-ye,il algler larafln

dan ba,lallldlglnl kanillaml,llf. Bu durum WBD'nin da

ima , mercan dokusunun a~ln bOyOmO~ bentikJere do-

Oall l stag horn Ac ropora uzerindeki ti pik siyah a~>lr l buyuyen Cynophyta 

(BOC) OrlUsU. Koloninin beyaz all klslmlan henuz canhdlr(Solda) . Acro

pora sp. uzerindeki siyah a~ln bOyOyen Cyanophyta (BOC) enfeksiyonu

nun yaklndan gOrCinCi~O. Satldaki dalda hastahk belirgin ~ekllde merca
nln buyumesini engeliemektedi r(Ustte). 
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kundugu noktalarda veya hatlarda ba~lamaslnln bir 

nedenidir. Bu epibenthoslar, Chlorophyto'do oluju

yorso ve yejilse hi<;:birjey olmaz, Fakat algal turf (<;:i

men, <tim, turbo) Cyanophyta ic;eriyorsa ve koyu 

renkli ise bu WBD'yi bajlatabilir. 

Hastallk Yapici Etkenlere Bagli (Patojen) Hostalik

lar belirgin bir potojenin bulunmaslna dayanan tOm 

sendromlan i9ine almoktodir. Siyah Bant hostahgl 

(BBD) detayll olarak tanlmlonmlj; siyah ajln buyuyen 

mavi-yejil alg (BOC) ve Siyah Saldirgan Bant (BAB) 

hastahklonndan ise sadece bahsedilmi~tir. Bu hastahk

lardaki patojen, genellikle g6zle g6rulur jekilde koyu 

bant yada koyu a~tn buyOme oldugundan siyah 

sendrom (B5) terimi her birine uygulanabilir. Bakteriyel 

enfeksiyon (BIN), daha 6nceleri biliniyor olmaslna kor

j ln; mantar enfeksiyonu (FIN) daha yeni g6zlemlen

mijtir. Olumcul portakal rengi hastaligl (LOD) ise resif 

olujturan korollin algler uzerinde en yeni kejfedilen 

hastahktlr. 

Black Band Disesoe (BBD) tum mercan hast ali kla

n ic;erisinde en iyi bilinenidir. Cyanophyte'in (phormi

dium cora"yticum) neden oldugu Siyoh Bant hastali

g l Karoyipler Denizi'nde kejfedilmijtir. Doha soma ya

pilon <;:alljmalarda Indopasifik'in pek <;:ok b61umunde 

de bu hastallga rastlanllmljtlr. Karayiplerde BBD Slklik-

10 Diplorio strigosa ve Montostreo onnuloris Ozerinde 

bulunmu~tur ve Gorgonio'da oldugu gibi diger scle

roctinion tOrlerinde de olu~mu~tur. 

Indopasifik'te degijik IUrler uzerinde BBD'nin olu

jumu, <;:ok ilgin<;: cografik farklillklar g6stermektedir. KI

zlldeniz'de bulunon ve en hossos tOr olon retiformis, 

hlzh bozulabiten hassas gruba baglldir. Papua Yeni 

Gine'de, G. retiformis, bu hastaliga karjl daha bag 1-

jlk oldugunu konltlamljtlr ve burada karakteristik ' im

mune - (bagljlk-I)' grubuna girmijtir. Bu b61gede BBD 

octocoral Heliopora coerulea Ozerinde de bulunmu§

tur. Milleporo, H. coerulea 'Rezistant - (doyanlkli) (R)' 

grubuna konmu§tur. 

Sagllkh ve canh mercan kalanileri. Klzildeniz'in (Ras Umm Sid-Sinai) 

yakla~lk 4 m su derinliginde bulunan Scleractinianlar ve Milleparala r 
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Blrkal( yerden yaralanml~ ve OlmO~ alan genl~ Dlplona kalonlS!. 

OldOrOcO partakal rengi hastahk (parlak partakal renkli daku - LOC). 
Bu kalani Meksika k6rfezinde 20 m su derinligindeki Flower Garden 

(Cicek Bahcesi) Bankl Ozerindedir 

Merconlor Ozerindeki patojenlik durumu, mikros

kopik algal filamentleri c;ok 6zel jortlar oltlndayken 

BBD farkedilir. ilk ince algal nokta doha sonra gelijir 

ve mercan iskeletinin 9 izgili dokusunun merkezini sa

ran algal yuzeye d6nujur. BBD, pek c;ok mercan do

kusunu 61dOrerek haftada birkac; santimetre ilerler ve 

sonu9ta a~lnml~ iskelet alanlnl olduk<;:o geni~letir. KO

c;uk mercanlar, boyutlanna bag Ii olarak birka<;: gun 

ile birka<;: haft ada 6lurler. Doha genij kolonilerde ise 

benzer zaman periyodundon sonro enfeksiyon kendi

liginden koybolma egilimi g6sterir. Bunun nedeni ise 

algal potojenin bu merconlonn dO~ey kenarlon Oze

rinde yeterli 1~lgl olobilmesidir. 

G6runujte mercanlar diger mavi-yejil alg <;:ejitleri 

taroflndan bldOrOlebilirler. Hint Okyonusu'ndo 5iyah 

Ajln Buyuyen Cyanophyta (Black Overgrowing 

Cynophyta-BOC) stag horn Acropora, Pocillopora, 

dalh ve masif porites, Favia stelligero ve digerleri Oze

rinde g6zlenmijllr. BOC bazen ajlrl buyumOj merca

nln Ozerini kaplayabilir ve onun beslenmesine bile izin 

vermeden Siyoh bont hastahglndo oldugu gibi mer

coni 6ldOrebilir. Diger taraftan, BOC aktif blr jekilde SI

zor ve iskeleti eriterek sonuc;:to mercanln yopisal 010-

fok <;:6kmesine sebep olur. BOC'nin sonuc;:lonndon bi

risi de Beyaz bant hastalignl (WBD) bajlatabilmesidir. 

Colothrix crustacea, C. scapulorum, Hormotham

nium solutum, Lyngbia confervoides. l. semipleno, 

Phormidium spongelioe ve Spirulina subtilissama Gins 

ve tOrlerini de kapsoyan Cynophytic tOrler, bu BOC 

6rtOIerinin igerisinde izole edilmi~lerdir. 

Arazi g6zlemleri, BOC 6rtulerinin mercanlaro neler 

yopabilecegini oC;lkca g6stermektedir. 

Yeni bir hastallk olan Siyah Saldlrgan Bant (Black 

Agressive Bond-BAB) hastallgl, Mauritius'daki c;allj-
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Iki mercan kafasl ve bunlan biyoerozyona uQratan bazl organizmalarln ~ematik gosterimi 

malar Sirasinda Aeroporalann Ozerinde ke§fedilmi~ de

neysel ve torafslz olorak adlandmlml~tlr. Arazide bu has

talik BBD ile benzerlikler g6stermektedir. Fakat BAB'de 

bont materyali daho ineedir ve siyahdan c;:ok gri gorO

nOmiOdOr. Mikroskop altlnda BAB, parlayan beyaz mer

can iskeletiyle (<;Iplak g6zle gri renkte gorOlmektedir) yo

gun olarak paketlenmij, siyah mikrodotlardan olu,mujtur. 

Arozi ko~ullonnda, patojenin dogaslnl tam olorak 

analiz etmek imkanslzdlr. ilk g6zlemler Cyanophyte spi

rulino 'nln tOrleri Ozerindedir. BAB 51g lagOnlerde bulunur. 

Kimyasal analizler deniz suyunda anormal orondo yOk

sek fosfat i<;erigi oldugunu g6stermi,tir. Bu durum do 

BAB'ln fosfatla birlikte ilerlediginin dQ~OnOlmesine neden 

olmaktadrr. 

Her tOrlO saldmda merconlon koruyan esos modde 

salgllaml§ olduklan mukus doku5Udur. Bu sovunma ~ekli 

BBD saldmlanna kar~1 denenmj~ ve iyi sonuc;: vermi~tir. 

Mukus glikopeptit oldugunda ve bakteriler hOcuma 

ge<;tiginde, bakteriyel enfeksiyonlar istenmeyen etkilere 

sebep olur. Bakteriyel enfeksiyon (Bacterial Infection

BIN), bokteri benzeri bir film §eklinde mukus kotmonlnln 

uzerinde yer olir, Sodece kuvvetli bir oklntl, uzaklora 

dogru enfekte olmu§ dilimi atarak mercanl korur. Korma

§Ik bakteri silsileleri mukusu korbon ve nitrojen kaynagl 

olarak kullanrrlar. Sonu<;ta bOyOk aranda mikrobik aktivi

teye neden olurlar. Mercon yuzeyinde c;:ozulmui oksijen 

konsantrosyonu doho sonra slflro indirgenir ve birkac;: 

gOn ic;:eri5inde mercon 010r. Son a~amoda, hostolik mik

robik kan~lm Desulfovibrio ve Beggiatoa bokteri tOrleri ile 

baskin duruma getirilir. 

Mercan re5ifleri Ozerindeki mantar enfeksiyonu (Fun

gal Enfection-FIN) belirgin bir jekilde farkll bir bi<;imde 

gorunmektedir. Alt phycomycetous manton, Ylldiz mer

coni Montastraea annuloris'de BBD ile birlikte bulunabi

lir. Bak ve Laane 1987'de, Ascomycetous mantannln 

mercan resifi iskeletlerindeki Yllilk siyah bantlarla birlikteli

gini gostermi~tir. 

Andoman Adalan'nda hyphomyeetous manton 

(Scolecobasidium sp.) Siyah Bant Hastaligl'ndan koru-

namayan mercanlann 610 porc;:alannda bulunmu~tu r. 

Bu bOlgesel hastalik i<;in "FIN" klSaltmaSi kullanrlml,trr. FIN, 

merean tOrlerinin koloni §ekiUeri alan Porites luteo, Goni

ostroeo sp., Goniopora sp, ve Montiporo tOberculo

sa'da oldugu gibi masif yada levhamSldrr; fakat oslo 

dalli degildir. Organizmalann zonlanmaslnl aC;:lkloyan ke

sitler, bazen mantor ile ic;:ic;:e olan epilitik alglerle birlikte 

a~1fI dereeede bOyOr. Bundan sonra, sorlmsl alg ic;:eren 

yeiil bantlora yol veren inee mantor geli~im zonu yer alir. 

En a~aglda ise her zaman yogun mantor geli~im toba

kosI yer almaktadJr. Veiil bantln olhndaki ve OstOndeki 

zanlar 0.5 cm ile 1.5 cm geni,liginde kahverengimsi siyah 

renkte gorOnOrier. Vogun mantor geli~imi korollitlerin et

raflnda bulunur ve mantor, merean iskeletinin daha de

rin klSlmlanno dogru gec;:er. 

Andoman Adalan'nda, mantor enfeksiyonu olu~u

mundan sorumlu herhangi bir kirlenme g6zlenmemekte

dir. Fakat, siltlenme'nin FIN olujumunda rol oynadlgl dO

~OnOlmektedir. Birineil enfeksiyonlann olu~umunun Seale

cobasidium sp. ile birlikte SorlCI organizmalor nedeniyle, 

meveut yaraler boyunca kolayla~tlnldlgl da g6zlenmek

tedir, Patojenin giri~i mercan doku5undaki mantann ge

li~imi ve dalianmasl ile devam eder ve polip alOmO ile so

nUCflanlr. 

Resif yaplel korallin algleri (porolithon oncodes) yok 

eden 610mcOI Portakal Hastallgl (Lethal Orange 

Disease-LOD) , Aitutaki AtolO'nde ve Cook Adala,, 'nda 

ke,fedilmi,tir. Pasifik Okyanusu'nda resif yapici korallin 

algler, 6zellikle Porolithon ~ncodes, resif tepesinde belli

ba,li bir <;:imentolama ajanldrr. Bu, gelgit dalgalanna do

yanlkll resif tepesi kumsallonn ve pek c;:ok slg deniz resif

lerinin esos korumasldlr. Porolithon oncodes'in LOD'den 

henOz tanlmlanamayan bakteriyel patojenlerden dola

YI zaror g6rmesinin nedenleri ora~tlfllmaktadlr. 

6te yandan, d iger biyolojik tahribatlar olarak ad lan

drrabilecegimiz olaylarda , <;e,itli organizmalar belirli ,art

lor altlnda a§1rI bOyOyen Scleractinianlan a~lndirmakta

dir. Bunlor; kahverengi alglerden Lobophora variegete, 

sQngerlerden Terpios hoshinota, Cliona, Siphonodict-
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yon, zoontid Palythoa sp .. oktokoral Erythropodium 

caribaeorum ve Didemnidae famHyasldir. 

Mercon resifleri uzerinde yogmaclilkia gec;inen d i

gsr organizmalar, polychaetelerden Hermodica co· 

runculata; gastropodlardan Turbo , Orupella ve 

Cyphonna cinsleri, birkay deniz Ylldlzl, Lithophaga, 

Lithotryo ve en YlklCI o lanl ise Acanthaster Planci'dir. 

Burada bahsedilen butUn hastallklar ve patolojik 

sendromlar dogal ~artlar altlnda olujmaktadrr, G6rO

nOjte hastallklar, sagllkll resifleri tehdit eder durumda 

degildir. Buna ragmen anthropogenic etkiler bu se

naryoyu degi~tirmektedir. Kimyasal kirlilik, termal kir

lenme, sedimantasyon ve dogrudan gerc;:ekle~en fi

ziksel etkiler (deniz dibinin toronmasl, patlatmo, bot 

Gopalen , sOrOcOler vb.) gibi insanlonn yaratml~ aldu

g u stresler, merconlonn bOnyelerinde 6nemll 61<;:Ode 

YlkiCI baslnc;:lara neden olmaktadlr. Buno ek o larak, 

bu etkiler dogal hastallklalln etkilerini de bOyOk 61y O

de arttlrmaktodir. Her tOrlO kirlenme, mercanlar OZ8-

rindeki bakteriyel enfeksiyonlorl orttlrmoktodir. Eutrop

hication (oksijen ortamlnln az, besin m iktarlnln Gok 01-

dugu derin su altl o rtaml) ~artlall a ltlnda Siyah Bant 

Hastallgl (BBO) geli~ir ve normal jartlar hastallga karjl 

bagl~lkllgl olon mercan tOrlerini yak eder. Aynca, bu 

etki Beyaz Bant Hastahgl (WBO) iyin de geyerlidir. Eut

rophication , beyaz bant hastallglnl do bajlatabilen 

siyah a~", bOyOyen Cyanophyte (BOC),ln olu~maslna 

do neden olmaktadrr, Ortamln degijik kombinasyon-

Avustralya'nln dogusunda ikibin kilometreden daha uzun bir alanda 

yOzeylenen bu cennel kose. 2900 mercan ve yuz lerce kDGOk 

adaclktan olUSur. 

54 avl z9 

Indopasifik'te tehdit altlndaki mercan resiflerini gOsteren harita. 

Atlantik'teki Karayip Denizi'nde yaSayan 67 lure karSI indo-pasifik'te 

yaSayan mercan tUfU saYlsl 450'nin Qzenndedlr (Alias Kartografya 

Servlsi 'nden ahnmlstlr). 

lOll altlnda Ooku BeyazlamaSi (TBL) olu~ur ve yok lOYlf 

~artlar altlnda kapanma reaksiyonu (SOR) ba~latllabllir. 

Avustrolyo'nln dogusunda bir milyon canllYI bonn

dlran mercan koyollklonndo otlk sulor, dinomit ve ze

hirle yapllan avcl ilk nedeniyle her gun bir tOr yok 01-

maktadir. Bunun yanlSlra dunyada mercan kayallk la 

linin bulundugu yerlerde yapllan trol bairkylllgi do de

niz dibindeki bitki-hayvan tum canhlan yok ederek 

ekolojik dengeyi bozmaktadrr, Birle~mi~ Milletler c:;ev

re Orguto'nun yaptlQI bir ora~tlrmaya g6re dunyada

ki mercan kayal lklannln yuzde lO'u tamamen 6Imu~ , 

yuzde 58'j ise aQlr hasorll durumdadir. 
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