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Microtus Cinsine Ait İki Türün Farklı Habitatlara Özelleşmeleri
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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.
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Ihlara Vadisi Memeli Faunası
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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.
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Gereçler ve Yöntemler: Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Kasabası’nda yer alan Ihlara 
Vadisi’ndeki memeli faunasını belirlemek üzere 2010-2011 yılları arasında farklı mevsimlerde 
(ilkbahar, yaz, sonbahar, kış) arazi çalışmaları yapılmıştır. Arazi çalışmaları ile memeli türlerini 
temsil eden örnekler canlı yakalama kapanları, atrap ve ağ kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen 
türlerin teşhisleri arazide yapılarak, tekrar doğal ortamlarına bırakılmışlardır. Ayrıca yakalanması 
ve izlenmesi zor olan türler dürbün ile gözlemlenmiştir. Bazı türlerin tespiti ayak izi ve dışkılarından 
dolaylı olarak yapılmıştır. Kamera ve fotoğraf makinesi ile memeli örneklerinin, yuvalarının ve 
bulundukları habitatların fotoğrafları çekilmiş, görüntüleri kaydedilmiştir. 

Bulgular: Yapılan arazi çalışmaları sonucunda Memeli sınıfının Insectivora takımına ait Erinaceus 
concolor, Crocidura suaveolens; Chiroptera takımına ait Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
hipposideros, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Plecotus auritus; 
Lagomorpha takımına ait Lepus europaeus; Rodentia takımına ait Spermophilus xanthoprymnus, 
Arvicola terrestris, Microtus guentheri, Nannospalax leucodon, Apodemus mystacinus, Apodemus 
hermonensis, Allactaga williamsi; Carnivora takımına ait Vulpes vulpes, Martes foina, Meles meles 
ve Artiodactyla takımına ait Sus scrofa olmak üzere toplam 20 tür tespit edilmiştir.

Sonuç: Alanın kanyona benzer bir vadi olması ve mikro klima özelliği taşıması, Türkiye’de 
yaklaşık olarak 160 memeli türünün bulunduğu göz önüne alındığında sınırlı bir alan için zengin 
bir memeli çeşitliliğine sahip olmasına imkan sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Memeli faunası, Habitat, Biyoçeşitlilik, Ihlara, Aksaray

Teşekkür: Bu çalışma, “Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi” 
adı altında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 
izni ve Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.’nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Türkiye’de entomoloji, akaroloji ve nematoloji alanlarında gerek üniversitelerde ve 
gerekse araştırma kurumlarında geçmişten bu yana çok sayıda araştırma yapılmış ve bunların 
gerçekleştirilmesinde pek çok bilim insanının emeği geçmiştir. 

Bu kişilerin kısa özgeçmişlerinin ve çalışma alanlarının yansıtıldığı bir biyografik kaynağın 
eksikliği dikkati çekmiştir. Bu değerli bilim insanlarından bazıları ne yazık ki aramızdan ayrılmış 
bulunmakta ve onlarla ilgili bilgiye ulaşmak da giderek zorlaşmaktadır.

Bu bilim alanlarında halen çalışanları, emekli olanları ve aramızdan ayrılanları bir araya getirerek, 
bu bilim insanlarını gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla bir biyografik çalışma yapılmış ve bu 
bildiride, elde edilen bilgilerin genel yorumu ile tarihe not düşülmesi amaçlanmıştır.


