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Bulgular: Sultan Sazlığı Milli Parkı sahip olduğu potansiyel ile bulunduğu konum itibarı oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Zira Milli park Avrupa, Asya ve Afrika arasında uzanan iki ana kuş göç 
yolunun kesiştiği yerde bulunmaktadır. Bu özellikten dolayı alanı çok farklı amaç için kullanan 
kuş türlerine rastlanmaktadır. Alanı beslenme, barınma ve üreme amaçlı olarak 247 kuş türü 
kullanmaktadır. 

Sultan Sazlığı Milli Parkında ekosistemin sürdürülebilirliği üzerinde tehdit oluşturan başlıca insan 
odaklı doğal kaynak kullanımları; su kaynaklarının kullanımı, saz kesim amaçlı alan kullanımı, 
otlatma amaçlı alan kullanımı, tarımsal amaçlı alan kullanımı, turizm amaçlı alan kullanımı, 
yerleşim amaçlı alan kullanımıdır.

Sonuç: Fauna zenginliği içerisinde kuş türlerinin Sultan Sazlığı için ayrı bir önemi bulunmaktadır. 
Çünkü Sultan Sazlığı, her yıl Afrika-Avrupa-Asya arasında göç eden göçmen kuşlar tarafından 
kullanılan ve ülkemizden geçen iki önemli ana kus göç yolunun kesişim noktasında bulunmaktadır. 
Sultan Sazlığı sahip olduğu ekosistem çeşitliliği ile kuşlar için farklı kuluçka, beslenme, üreme ve 
konaklama yeri sağlamaktadır. Sultan Sazlığı’ndaki ekosistem özelliklerinin ideale yakın olduğu 
dönemlerde, çok sayıda kuş türünü bir arada görme imkanı bulunmaktadır. Bu gerçek, Sultan 
Sazlığı’nın çok iyi bir sulak alanı özelliği taşıdığının bir göstergesidir. Sultan Sazlığı’nda kuş türleri 
için şimdiye kadar yapılan sayımlara göre en yüksek 301 kuş türü sayıldığı ifade edilmektedir. 
Bununla birlikte, kuş türü ve sayısı, özellikle sulak alan ekosistemindeki kaliteye bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kuş türleri, IUCN, Kayseri

PD–054

Edirne İli Ev Karıncaları (Hymenoptera: Formicidae)

Kadri Kıran, Celal Karaman
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Edirne, kadrikiran@trakya.edu.tr

Amaç: Ev karıncaları, yuvalarını ev içlerine yapan veya sadece besin bulma amaçlı olarak ev 
içlerinde dolaşan karıncalardır. Bu karıncaların ev içlerindeki mevcudiyetleri başta hijyen problemi 
olmakla birlikte, özellikle aşırı hassas kişilerle fiziksel temasları ciddi travmalara kadar rahatsızlık 
yaratabilmektedir. Ev karıncalarının özellikle çok zararlı ve mücadelesi zor olanları genellikle 
bölgenin yerlisi olmayan ve transport ile bölgeye yerleşen karıncalardır. Transport yolu ile bölgeye 
gelen karıncaların taşınmasında da en önemli yol gümrük kapılarından yapılan girişlerdir. Yunanistan 
ve Bulgaristan ile sınır komşusu olan Edirne bu konumu ile tehlike altında bulunmaktadır. 

Bu çalışma Edirne Merkez’deki evlerde bulunan karınca türlerini tespit etmek amacıyla gerçekleş-
tirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma 2000-2011 yılları arasında 88 evden elde edilen materyal ile 
gerçekleştirilmiştir. Ev içindeki karıncalar gerek el ile gerekse emgi şişeleri yardımıyla %96’lık 
etil alkol tüplerine alınarak laboratuara getirilmişlerdir. Elde edilen örneklerden tüm kastlar (işçi-
asker-dişi-erkek)’dan varsa birer örnek hem teşhiste kullanılmak, hem de müze materyali olarak 
saklanmak üzere sek materyal haline getirilmiştir. Geriye kalan örnekler ise küçük tüplerde, %96 
alkol içinde stok materyal halinde muhafaza edilmiştir.
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Bulgular: Çalışma sonucunda 12 cinse ait 16 tür tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Ev içinde en fazla görülen karınca türü, 88 kaydın 33’ünde tespit edilen 
Tetramorium caespitum türüdür, bu türü 21 kayıt ile Lasius neglectus, 9 kayıt ile Pheidole pallidula 
türleri izlemektedir. 3 türün (Monomorium pharaonis, Tapinoma madeirense ve Tetramorium 
caespitum) ev içinde yuva yaptığı diğerlerinin ise sadece araştırma gezileri için ev içlerini tercih 
ettiği ortaya çıkmıştır. Elde edilen türlerden 4’ünün (Aphaenogaster subterranea, Camponotus 
aethiops, Camponotus truncatus ve Temnothorax luteus) rastlantı olarak ev içinde bulunduğu tespit 
edilmiştir. Türlerin ev içlerine girerken bahçeli ve bahçesiz evleri ayırmakdıkları, dolaşımın daha 
çok mutfak ve salonlarda olduğu bulunmştur. Elde edilen türlerden sadece Monomorium pharaonis 
kozmopolit dağılıma sahip olup transport yoluyla Edirne’ye geldiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Formicidae, Ev karıncaları, Edirne.

PD–055

Ankara İlinde Yaygın Bulunan Kene Türleri

Olcay Hekimoğlu, Nurdan Özer, Ömer Orkun, Zafer Karaer 
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji Anabilimdalı, Ankara, 

olcayh@hacettepe.edu.tr

Amaç: Keneler, gerek kan emerek gerekse birçok hastalık etkeninin vektörü olarak hayvan ve 
insan sağlığını tehdit eden, otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan ektoparazitlerdir 
Ankara’daki kene türlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışma, 2010- 2012 yılları 
arasında gerçekleştirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bayraklama yöntemi kullanılarak ve koyun, keçi, sığır, kaplumbağa 
üzerinden alınarak ergin keneler toplanmıştır. 

Bulgular: Kenelerin stereomikroskop kullanılarak yapılan tür tayin çalışmasında, Rhipicephalus 
bursa Canestrini et Fanzago, 1877, Rhipicephalus sanguineus kompleks (Rhipicephalus sanguineus 
Latreille, 1806, Rhipicephalus turanicus Pomerantzev et Matikasvili, 1940) , Haemaphysalis parva 
Schulze, 1918, Haemaphysalis punctata Canestrini et Fanzago, 1877, Hyalomma marginatum Koch, 
1844, Hyalomma excavatum Koch, 1844, Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758 ve Dermacentor 
marginatus Sulzer, 1776 olduğu belirlenmiştir. 

Sonuçlar: Ankara ilinde en fazla örneklenen türlerşn Hyalomma ve Rhipicephalus cinsine ait 
olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kene, Ankara, Rhipicephalus, Hyalomma

Teşekkür: Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi’nin 4945 ve 5854 nolu 
projeleriyle desteklenmiştir. 


