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Amaç: Bu çalışmada Microtus cinsine ait iki tür (Microtus guentheri, Microtus levis) morfometrik, 
baculum ve kürk rengi gibi özellikleri bakımından farklılıklara sahip olmaları yanında habitat 
tercihleri bakımından da farklılık göstermektedirler. Bundan dolayı bu iki türün habitat özelliklerini 
tespit etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma 2001 ila 2010 yılları arasında Orta Anadolu Bölgesi’nde 
gerçekleştirilmiş olan arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Canlı yakalama kapanları ile türlerin 
çalışma alanındaki varlıkları tespit edilmiş, habitat özellikleri ve yuva yapıları incelenmiştir.

Bulgular: Bu çalışma ile Microtus levis’in daha ziyade ırmak, dere kenarı, sulanan bahçe 
içleri gibi nemli alanlarda, Microtus guentheri’nin ise hububat ekimi yapılan tarlalarda ve tarla 
aralarında, otlak ve mera gibi alanlarda yaşadığı tespit edilmiştir. Microtus guentheri’nin yuvaları 
toprak yüzeyinde olup delikler arası oluşturdukları yollar ve çok sayıda yuva giriş deliği ile fark 
edilmektedir. Microtus levis’in ise yuva giriş delikleri ve yuva giriş delikleri arasındaki bağlantı 
yolları yeşil bitkilerin altında kaldığından dolayı fark edilememektedir.

Sonuç: Habitat tercihlerinin belirlenmesi, tarım zararlısı olarak görülen bu türlerle mücadelede 
zaman ve uygulanabilirlik açısından önemli bir fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kemirici, Microtus, tarla faresi, habitat, Türkiye

Teşekkür: Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun 29.04.2009 tarih 09/25-
165 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.

SE–026

Ihlara Vadisi Memeli Faunası

Kubilay Toyran, Tarkan Yorulmaz, Serdar Gözütok, İrfan Albayrak
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bitlis, 

kubilaytoyran@hotmail.com

Amaç: Ihlara vadisi iklim ve coğrafik açıdan bulunduğu İç Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden 
oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Vadi içinde geçmiş dönemlerdeki yoğun insan faaliyetlerinden 
dolayı memeli türlerine barınak olacak birçok yapı mevcuttur. Ayrıca vadi tabanından akan Melendiz 
Çayı canlı türleri için önemli bir yer teşkil etmektedir. Yaklaşık 14 km’lik bir uzunluğa sahip olan 
vadi konumu itibari ile de mikro klima özelliği taşımaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında 
vadideki memeli türlerinin tespit edilmesi ve bu türleri tehdit eden faaliyetlerin belirlenmesi önem 
arz etmektedir.


