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SE–001

Kaz Dağları Karıncaları (Hymenoptera:Formicidae)’nın 
Horizontal ve Vertikal Dağılımları

Nihat Aktaç, Celal Karaman
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Edirne, nihata@trakya.edu.tr

Amaç: Mitolojide İda Dağları veya Ayda Dağları olarak ta bilinen ve konumu bakımından çoğu 
hayvan türünün Anadolu’ya giriş kapılarından biri olarak var sayılan Kaz Dağları’nın karıncaları 
taksonomik ve faunistik yönden horizontal ve vertikal olarak araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali, 2001-2002 yıllarında, Güney Marmara ile Ege Bölgesi 
arasında sınır oluşturan ve Çanakkale ile Balıkesir il sınırları dahilinde bulunan Kaz Dağları’nın 
farklı habitatlarında 175- 1770 m arasındaki yüksekliklerde, karıncaların aktif periyotlarda Mayıs-
Eylül ayları arasında vertikal ve horizontal çalışılarak toplanmıştır.

Farklı habitat ve yüksekliklere sahip 22 lokaliteden ve 11 farklı habitattan örnekler klasik toplama 
yöntemleri ile elde edilmiştir. 

Elde edilen örnekler tür düzeyinde tanımlanmış, taksonomik ve faunistik yönden değerlendirilmiş, 
horizontal ve vertikal dağılımları belirlenmiştir. Ayrıca araştırma bölgesinde tespit edilen türlerin 
zoocoğrafik kompozisyonunu açıklayabilmek için türlerin temsil ettikleri korotipler analiz edilmiş 
ve tartışılmıştır.

Bulgular: Araştırmada 5 alt familya (Proceratiinae, Ponerinae, Myrmicinae, Dolichoderinae, 
Formicinae)’ya ait 25 cins altında 78 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 3 ‘ü [Temnothorax dessyi 
(Menozzi), T. laestrygon (Santschi), Formica glauca Ruzsky],Türkiye için ilk kayıt olarak 
belirlenmiştir. 

Vertikal dağılımlarına göre en çok tür (69), 150-450m yüksekliklerde, en az tür (10), 1350m’nin 
üzerindeki 1770m kadar olan yüksekliklerde belirlenmiştir. 

Türlerin zoocoğrafi dağılımları dikkate alındığında “Holarktik” Mediterranean” “European” ve 
“Endemik” elementlerin bölgede farklı 16 korotipi temsil ettikleri görülmüştür. 

Sonuç: Tespit edilen 78 türün 41’i Myrmicinae, 32’si Formicinae alt familyasına aittir. Bu dağılım 
karıncaların Türkiye’deki genel dağılımları ile paralellik göstermektedir. 

Türlerin vertikal dağılımları değerlendirildiğinde yükseklik artıkça tür sayısında biz azalma 
görülmüş, 1350m nin üzerinde sadece 10 tür tespit edilebilmiştir. Bu türler : M. ravasiini Finzi, 
Temnothorax parvulus (Schenck), T. affinis Mayr, Tetramorium forte Forel, T. caespitum L., Lasius 
flavus fabricius, L. brunneus Latreille, L. turcicus Santschi, Camponotus aethiops (Latreille), 
Formica cunicularia Latreille’dir .

Türkiye için yeni kaydedilen türlerden Temnothorax dessyi (Menozzi),Yunanistan; T. korbi (Emery), 
Güney Kafkaslar; T. laestrygon (Santschi), Sicilya’dan; Formica glauca Ruzsky, Rusya’dan 
bilinmektedir ve bölgede de dağılım göstermeleri doğaldır.

Tespit edilen türlerden “European” komplexe ait olanların yanı sıra “Holarktik” komplekse 
ait olanlar (Holarktik, Palearktik, Batı Palearktik, Nearktik, Neotropikal, Euro-Siberian, Euro-
Kafkasian, Turano-Euro-Mediterranen), “Mediterranean” komplexe ait olanlar (Mediterranen, 
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Doğu Mediterranean), “Endemik” olanlar da (Balkan, Balkan-Anatolian, Anatolo-Caucasian ve 
Türkiye) korotiplerini temsil etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Kaz dağları, fauna,Formicidae, horizontal-vertikal dağılım

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBAP tarafından - 403 No ile “Bilimsel araştırma Projesi” olarak 
desteklenmiştir.

SE–002

Petek Güvesi (Galleria mellonella) Larvalarından Beta-glukozidaz 
Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu 

 Sabiha Tümer, Aylin Şahin Er, Mesut Acar, Yusuf Turan, Selma Sinan, Hatibe Kara
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,Balıkesir, hatbertuk@yahoo.com

Amaç: Arıcılıkta peteklere büyük zararı dokunan Galleria mellonella larvalarından, amonyum 
sülfat çöktürmesi ve hidrofobik etkileşim kromatografisi yöntemleri ile β-glukozidaz enziminin 
saflaştırılması amaçlanmıştır. Saflaştırılmış enzimin karakterizasyonu ve bazı inhibitörlerin 
inhibisyon etkisi belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada uygun laboratuar koşullarında petek ile beslenen larvalar 
kullanılmıştır. 

Larvalar 0,1M Tris-HCl, 1M NaCl, %0,02NaN
3
 pH 8 tampon içersinde homojenizatörle homojenize 

edilmiş ve 4oC’de, 1000rpm, 30 dk santrifüj yapılarak üstte kalan süpernatant ham ekstrakt olarak 
kullanılmıştır. Ham ekstrakta %70 amonyum sülfat çöktürmesi uygulanarak çökelek en küçük 
hacimde çözülmüştür. Hidrofobik etkileşim kromatografisi jeli olarak Sepharose 4B-L-tirozin-1-
Naftilamin laboratuarımızda sentezlenerek kullanılmıştır. 

Enzimin para-nitrofenol β-D-glukopiranosid (p-NPG) ve orto-nitrofenol β-D-glukopiranosid 
(o-NPG) substratlarına karşı Km ve Vmax değerleri Lineaweaver Burk grafiği ile hesaplanmıştır. 
Söz konusu enzimin genel inhibitörleri olan glukoz ve δ-glukanolakton bileşiklerinin inhibisyon 
etkisinin belirlenmesi için aktiviteyi %50 oranında azaltan inhibitör konsantrasyonu olan IC

50
 

bulunmuş ve inhibisyon tipleri Lineweaver-Burk grafikleri ile tespit edilmiştir.

Bulgular: Galleria mellonella larvalarından petek ile beslenmekte olanlar seçilerek amonyum 
sülfat çöktürmesi ve hidrofobik etkileşim kromatografisi yapılmış ve β-glukosidaz enzimi %26 
verimle 54,7 kat saflaştırılmıştır. 

Enzimin p-NPG substratına karşı Km değerinin 0,29mM ve Vmax değerinin 1428 EU olduğu, 
o-NPG substratına karşı Km değerinin 1,19mM iken Vmax değerinin 625 EU olduğu hesaplanmıştır. 

Enzimin optimum sıcaklık ve ısı denatürasyonunu belirleme çalışmaları devam etmektedir. pH 4-8 
değerleri arasında yapılan çalışmalardan optimum pH’nın 8 olduğu tespit edilmiştir. 

β-glukozidaz enzimlerinin genel inhibitörlerinden glukoz ve δ-glukonolaktonun, saflaştırılmış 
enzim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Her iki inhibitörün de p-NPG ve o-NPG substratlarına karşı 
enzim aktivitelerini yarıya düşüren IC

50
 değerleri bulunduğunda δ-glukonolaktonun glukoza göre 

çok daha kuvvetli bir inhibitör olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada δ-glukonolaktonun hem 
p-NPG hem de o-NPG substratına karşı enzimi yarışmalı olarak inhibe ettiği tespit edilmiştir. 


