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Bu çalışma 2006-2007 yılları yaz aylarında 
Ege bölgesi (Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, 
İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli) illerinde yapılmış 
olup arazi çalışmalarında amaca uygun ağaçlar 
tespit edilmiş ve bu ağaçlardan meyveler 
toplanmıştır. Özellikle Bursa ve İzmir illerinden 
toplanan meyvelerin yoğun bir şekilde kurtlandığı, 
kurtlanan meyvelerin tamamen ticari önemini 
kaybettiği görülmüştür. Meyvelerdeki kurtlanmanın 
önlenmesi için üreticilerin meyvelerde ben düşme 
zamanından itibaren bazı insektisitler ile ağaçları 
ilaçladıkları görülmüştür.  

Çalışma sonunda, hünnap sineğinin tüm 
biyoloji belirlenmiş olup biyolojik evreleri, zarar 
şekilleri konukçusu üzerinde meydana getirdiği 
zararlar tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 
mücadele edebilme yöntemleri ve zamanı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Hünnap sineğinin tüm 
biyolojik evreleri, zarar şekilleri resimlerle 
sunulmuş, sineğin tanımlanması ve zoocoğrafik 
yayılışları bu çalışmada verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Carpomyia vesuviana, 
Biyolojisi, Tephritidae 
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 Deniz kaplumbağaların 2007 yaz 
sezonunda deniz kaplumbağa yuva ve bu yuvadan 
çıkan yavrularla ilgili bilgiler yavru çıkış 
sezonunda, Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında 
çıkan yavrular kabuk büyüklükleri ve ağırlıkları 
bakımından incelenmiştir. Tespit edilen 104 yuvaya 
bırakılan 8205 yumurtadan 5073 (%62) yavru 
başarılı bir şekilde çıkarak denize ulaşabilmiştir. 
Yuvalardan çıkan yavruların (n=300) düz karapaks 
enleri (DKE) ve düz karapaks boyları (DKB) 0.01 
mm hassasiyetinde kumpasla, ağırlıkları da 0.1 g 
hassasiyetli dijital tartı ile ölçülmüştür. Yavruların 
bu özellikleri, yavruların yuvadan çıkış günlerine 
göre, yuvaların denizden olan uzaklıklarına göre ve 
Kumsalların farklı bölümlerine göre analiz 
edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda yuvadan 
1. gün çıkan yavruların ortalama DKE (29,37mm) 
ve ortalama ağırlıkları (15,51g) ile sonraki günlerde 
çıkan yavruların ortalama DKE (28,56mm) ve 
ortalama ağırlıkları (13,97g) arasında anlamlı bir 
fark bulunurken (p<0,05 ve p<0,001 sırasıyla) 

Karapaks boyları arasında ise istatistiksel bir fark 
bulunamamıştır (p>0,05). Denize 10m’den daha 
yakın olan yuvalardan çıkan yavruların ortalama 
DKE (29,95mm) ve ortalama ağırlıkları (17,30g) ile 
10m’den daha uzak olan yuvalardan çıkan 
yavruların DKE (28,84mm) ve ağırlıkları (14,33g) 
arasında anlamlı bir fark bulunurken (p<0,01 ve 
p<0,001 sırasıyla), yine düz karapaks boyları 
arasında bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 
Kumsalın Sarıgerme tarafındaki yuvalardan çıkan 
yavrular ile Dalaman tarafındaki yuvalardan çıkan 
yavruların büyüklük ve ağırlıkları arasında ise bir 
fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu sonuçlara göre, 
yuvadan ilk gün çıkan ve denize yakın olan 
yuvalardan çıkan yavruların diğerlerine oranla 
karapaks eni bakımından daha büyük olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar, yuva içi nem miktarı, 
kum tane büyüklüğü, kum sıcaklığı gibi ekolojik 
faktörlerden nasıl etkilendiği, yuvaların yerlerinin 
değiştirilmesi, yuvaların predasyona uğrama 
durumları ve küresel ısınma ve deniz seviyesinin 
yükselmesi ile cinsiyet oranları bakımından 
tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Deniz kaplumbağası, Caretta 
caretta, yavru morfolojisi, ekolojik faktörler, 
küresel ısınma, doğal seçilim  
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 Bu çalışma Antalya’da 2004 yılında, 
Mayıs-Ekim ayları arasında (deniz 
kaplumbağalarının üreme sezonu) Belek ve 
Denizyaka Kumsalları’nda gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada; 4740 m. uzunluktaki Belek Kumsalı ile  
2500 metre uzunluktaki  Denizyaka Kumsalı’nın 
genel topografyasının aylara ve kumsalın 
bölümlerine gore gösterdiği değişimlerin 
yuvalanma ve üreme başarısı üzerine etkisi 
araştırılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Caretta caretta, belek, 
Denizyaka, kumsal yapısı, yuvalanma, üreme 
başarısı  
 
 
 
 


