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Herpestidae-Herpestes ichneumon; Artiodactyla: 
Suidae-Sus scrofa, Cervidae-Cervus elaphus) 
varlığı saptanmıştır.   
 
Anahtar kelimeler:  Akyatan, memeli faunası, 
foto-kapan, dışkı, baykuş peleti, ayak izi.  
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Türkiye’deki İki Yeni Capoeta (Teleostei: 
Cyprinidae) Türünün Sitokrom b Sekanslarına 

Dayalı Olarak Genetik Teşhisi 
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 Önceleri, Türkiye’de Capoeta tinca olarak 
tanımlanan populasyonların, son zamanlarda 
yapılan morfometrik ve meristik çalışmalar ile 
Marmara denizine dökülen nehirlerdeki Capoeta 
tinca, Güneydoğu Karadeniz’e dökülen nehirlerdeki 
yeni tür, Capoeta baliki ve Çoruh nehrindeki yeni 
tür, Capoeta banarescui olmak üzere 3 tür içerdiği 
ortaya konulmuştur. Mitokondriyal DNA sekans 
analizi, Türkiye’deki Capoeta populasyonlarından 
bu iki yeni türün ayrılması ve teşhisi için 
kullanılmıştır. Sitokrom b’ nin sekans verileri 
neighbour-joining metodu yardımıyla Capoeta 
cinsinin 3 türünün filogenetik ağacının 
oluşturulmasında ve türe spesifik DNA parmak 
izlerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Filogenetik 
analizler, barbuslardan çift bıyığa sahip olan bu üç 
türün (C. tinca, C. banarescui ve C. baliki) 
sekansları Capoeta cinsi içinde tanımlanmış ve 3 
farklı grup altında toplanmıştır. Maksimum olasılık 
ve maksimum uyumluluk metotları ile elde edilen 
sonuçlar, neighbour-joining metodu sonuçlarına 
uyum göstermektedir. Bu bulgular ışığında,  iki 
yeni tür (C. banarescui ve C. baliki), genetik olarak 
C. tinca’dan ayrılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Capoeta, mtDNA, sitokrom b, 
filogenetik analiz, tür teşhisi  
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Türkiye Sümüklü Böceklerinin (Gastropoda 
terrestria Nuda) Durumu 
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 Sümüklü böcekler 70 kadar familya 
içerisinde değerlendirilen dış kabuğu indirgenmiş 
ve deri içine gömülü salyangozlardır. Kabuk 
yoksunluğundan doğan eksikliği çeviklik, uyum ve 
üreme yetenekleri ile kapatan bu grup üyelerinin bir 
çok türü tarım bakımından önemli kabul 
edilmektedir. Türkiye'de 6 familya ve 46 tür ile 
temsil edilen sümüklü böcekler, diğer salyangoz 
türleri kadar yakın zamana kadar yeterince dağılım 
ve sistematik bakımdan ilgi görmemişlerdir. 
Çalışmada grup üyelerinin sistematik durumları, 
yayılışları, ekolojileri yanında bazı önemli türlerin 
tanımlamaları da verilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Sümüklü böcekler, 
Agriolimacidae, Limacidae, Milacidae  
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Kırıkkale İli ve Çevresi Apidae (Insecta: 
Hymenoptera:Apoidea) Türleri Üzerine 

Faunistik, Sistematik Araştırmalar ve Bazı 
Ekolojik Gözlemler 
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 Apidae familyası; ekolojik, ekonomik ve 
tarımsal açıdan önemli işlevler yüklenen, içerisinde 
bal arısının da bulunduğu türlerden oluşmaktadır. 
Çok farklı habitatlarda çoğunlukla kozmopolit 
yayılış alanlarına sahip olan Apidae türleri 
genellikle sosyal yaşam göstermektedir. Dünyada 
13 cins ve 1000 türle temsil edilen (Gault & 
Bolton,1988) bu familyanın ülkemizde de 7 cins ve 
50 türünün varlığı bilinmektedir (Reining (1968, 
1971,   1974), Reining and Rasmont (1983), Özbek 
(1983, 1990 a ,b, 1997, 1999, 2000), Aytekin ve 
Çağatay (1999), Kekillioğlu (2005)). Bu çalışma 
ile, Kırıkkale ili ve çevresinde, 1999-2006 yılları 
arasında yapılan arazi çalışması sonucunda Apidae 
(Insecta:Hymenoptera:Apoidea) familyasına ait 
örnek materyal, faunistik, sistematik olarak 
araştırılmış ve bazı ekolojik gözlemler de yapılarak 
ergin bireylerin doğal habitatları ve besin bitkileri 


