
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

228

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.
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Gereçler ve Yöntemler: Biyografik bilgilerin toplanmasında, hazırlanan bir formdan 
yararlanılmıştır. Yaşamakta olan bilim insanlarına bu form yollanarak gerekli bilgileri göndermeleri 
sağlanmıştır. Yaşamını yitirmiş bilim insanlarının bilgileri ise çalışma arkadaşları ve yakınlarının 
katkılarıyla elde edilmiştir. Ayrıca geniş kapsamlı bir kaynak araştırması yapılarak eksik biyografik 
bilgilerin tamamlanması hedeflenmiştir. Çalışma 2007-2011 yılları arasında yürütülmüştür.

Bulgular: Çalışma sonunda 650 entomolog, akarolog ve nematologla ilgili biyografik bilgiler 
elde edilmiş ve bu bilgiler, kişilerin çalışma alan ve alt alanları, canlı grupları, alanındaki öncü 
çalışmaları gibi değişik açılardan değerlendirilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmayla entomoloji, akaroloji ve nematoloji alanlarında çalışanlara ait biyografik 
değerlendirmeyle Türkiye bilim tarihinin eksik olan bir kesiti ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilim tarihi, entomoloji, akaroloji, nematoloji, biyografi
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Amaç: Bu çalışma, Geometrik morfometrinin iki farklı yöntemini (Landmark ve Outline metodu) 
kullanarak O “Ortadoğu” kolu üyesi bazı bal arısı alttürlerini ayırt etmek amacı ile yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İstatistiksel analizler için alttürlerin dağılım alanlarından toplam 265 
koloni değerlendirilmiştir. Landmark metodu için ön kanat üzerinde tanımlanan 20 landmark 
seçilmiş, tpsDig 2.12 programı kullanılarak landmarklara ait 2 boyutlu Kartezyen koordinatları elde 
edilmiştir. Landmarklar generalized procrustes algoritması kullanılarak üst üste bindirilmiş ve veri 
istatistiksel analizler için kullanılmıştır. Outline metodu için 7 kanat hücresinin şekil farklılıkları 
Eliptik Fourier Analizi (EFA) ile çalışılmıştır. Her bir kanat hücresinin şekli, EFAwin programı ile 
hesaplanan Fourier katsayı setleri (FCs) ile tanımlanmış ve FCs Ayrışım Fonksiyon Analizi (DFA) 
için kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Ön kanatlardaki şekil değişkenlerinin ikili karşılaştırma testi, alttürler arasında önemli 
farklılıklar olduğunu göstermiştir (P<0,001). Landmark verisine bağlı olarak yapılan DFA’da tüm 
alttürlerin kolonileri birbirlerinden açık şekilde ayrılmıştır. Alttürleri en iyi ayırt eden üç kanat 
hücresinin (2. submarginal, 3. submarginal ve 2. kübital hücreler) EFA verilerinin kombinasyonuna 
bağlı olarak yapılan DFA’da A. m. caucasica, A. m. cypria, A. m. pomonella ve A. m. meda’nın İran 
ve Irak’daki kolonileri birbirlerinden açık şekilde ayrılmıştır. A. m. anatoliaca kolonileri ve A. m. 
meda’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu kolonileri örtüşen kümeler göstermiştir. Tüm hücrelerin 
şekil analizlerine göre, en iyi ayırt edici karakterler 1. submarginal, 2. submarginal, 3. submarginal, 
1. medial ve 2. kübital hücrelerdir. Ayrıca alttürler arasındaki farklılıkları ayırmada kullanılan 
analizlerde, morfometrik kübital a ve b değerlerini içeren 3. submarginal hücrenin en ayırt edici 
karakter olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Landmark metodu ile bal arısı kanatlarının şekil analizi, bal arısı alttürlerinin ve populas-
yonlarının ayırt edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bal arılarında kanat hücrelerinin şe-


