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trolü avcılığının tüm türler üzerinde aşırı avcılık 
baskısı oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Ancak 
türler üzerinde oluşturulan aşırı avcılık baskısının 
tüm türler için aynı düzeyde olmadığı da tespit 
edilmiştir. Bu nedenle türler üzerindeki söz konusu 
aşırı avcılık baskısının ortadan kaldırılması için 
sadece ağ göz açıklığının arttırılmasının sorunu 
çözmeyeceği ortaya çıkmış durumdadır. Böylece 
bölgede aşırı avcılık baskısı altında olan balık 
stokları üzerinde, deniz koruma alanlarının 
oluşturularak popülasyonların desteklenmesinin 
sorunun çözümüne olumlu katkı sağlayacağı 
sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Akdeniz, Saurida 
undosquamis, Mullus barbatus, Upeneus pori, 
Pagellus erythrinus, Trol çeçiciliği  
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Toprak ve Toprak Akarlarında (Acari: 
Cryptostıgmata) Ağır Metal Birikimlerinin 

Belirlenmesi 
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Bu çalışmada, Soma-Kırkağaç (Manisa) 

kara yolu kenarından alınan toprak örnekleri ile bu 
örneklerden ayıklanan toprak akarlarında 
(Cryptostigmata) ağır metal düzeyleri 
araştırılmıştır. Mart ve Nisan 2006 tarihlerinde 
yapılan örneklemelerde Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni ve 
Fe düzeyleri belirlenmiştir. Cr ve Cd miktarları 
ölçüm değerlerinin altında çıkmıştır. Diğer 
metallerin (Cu, Zn, Pb, Ni ve Fe) toprakta yapılan 
ölçümleri sonucunda aylara göre ağır metal 
düzeylerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Toprak 
akarlarında yapılan ölçümlerde ise akarların 
vücutlarında önemli miktarda ağır metal 
biriktirdikleri görülmüştür. Akarlarda daha önce bu 
tür bir çalışmaya rastlanmadığında karşılaştırma 
yapılamamıştır. 

   
Anahtar Kelimeler :  Toprak, Akar, Ağır Metal, 
Manisa, Türkiye 
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Olympos-Çıralı Kumsalı’ndaki Carette caretta 
(Linneaus,1758) (Chelonia: Cheloniidae) 
Yuvalarında Sıcaklığa Bağlı Yavru Eşey 

Oranının Belirlenmesi 
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Dünyada ve Türkiye’de deniz 
kaplumbağaları hakkında pek çok farklı bilimsel ve 
koruma çalışmaları vardır. Bu çalışmada, 2006 
yılının yuvalama sürecinde Olympos-Çıralı 
Kumsalı’ndaki 9 yuvaya elektronik sıcaklık ölçer 
koyularak İribaş Deniz Kaplumbağası (Caretta 
caretta) türünün yuva başarısı ve yuva içi 
sıcaklığının yavru cinsiyeti üzerine etkileri 
incelenmiştir. Çalışma sonunda, inkübasyon 
sürecinin 1/3‘lük kısmının ortalama sıcaklığının 
29.6°C ile 32.9°C arasında,  inkübasyon sürecinin  
ise 43 gün ile 64 gün arasında olduğu belirlenmiştir. 
Bu veriler doğrultusunda Olympos-Çıralı 
kumsalında dişi yavruların oranı oldukça yüksektir 
(%85). İribaş Deniz Kaplumbağaların yuvalı ve 
yuvasız çıkışları, yuvaların kumsaldaki dağılımı, 
yumurta ve yavru sayıları, çıkan yavruların denize 
ulaşıp ulaşamadıkları, kuluçka dönemindeki ve 
sonrasındaki predasyon durumları ile yuva 
sıcaklıklarının ölçümleri  kaydedilmiş ve tüm 
yuvaların kuluçka süresine göre ortalama sıcaklığı 
hesaplanmıştır. 

Çalışma sonucunda Olympos-Çıralı 
Kumsalı’nda 290 adet İribaş Deniz Kaplumbağası 
çıkışı saptanmış ve bu çıkışların 96’sı (%33,1) 
yuvalı, 194’ü (%66,9) ise yuvasız sonuçlanmıştır. 
Yuvaların kumsalda denize paralel dağılımları 0-
2000 m arasında, dikey dağılımları ise 16-30 m 
arasında yoğunlaşmıştır. Bu yuvalardaki toplam 
yumurta sayısı 8239 adet olarak belirlenmiştir. Bu 
yumurtaların 6958 (%84.45) tanesinden yavru çıkışı 
gerçekleşmiş ve bunlarında 6133’ü (%88.14) denize 
ulaşabilmiştir. Diğer taraftan 881 (%11.86) adet 
yavrunun öldüğü ve 1109 (%15.55) adet 
yumurtadan yavru çıkışı olmadığı saptanmıştır. İki 
yuvada ise hiç yavru çıkışı olmamıştır. Farklı 
kumsallarda yavru eşey oranlarının bilinmesi, 
tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının hayatta 
kalabilmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlamaktadır.    
  
Anahtar Kelimeler :  Caretta caretta, Olympos-
Çıralı Kumsalı, sıcaklık analizi  
 
 
 
 


