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gösterilmiştir. Katalaz geninin mRNA 
seviyesindeki H2O2’in azalan konsantrasyonuna 
bağlı değişim 20. dakikada RT-PCR tabanlı 
incelendiğinde aralarında ters orantılı bir ilişki 
bulunduğu gözlenmiştir. H2O2’in % 0.02’lik 
konsantrasyonunda katalaz geninin zamana bağlı 
(0-60 dk) mRNA seviyesindeki değişim ise azalan-
artan bir sonuç vermiştir.  Genin E. coli’de protein 
ifadesi için gerekli 9 nokta mutasyon gene 
yerleştirilmiş ve pGEMT-Easy vektörüne 
klonlanmıştır. Protein motif analizlerine göre, T. 
thermophila katalaz proteininin 47-63. amino 
asitleri arası, katalaz enzim ailesini tanımlayan 
amino asit dizisini  (FDRERIPERVVHAKGAG) 
taşıdığı ve 473-475. amino asitler arası ise 
peroksizomlara yönlendirilmede kullanılan 
peroksizomal lokalizasyon sinyali (SKI) içerdiği 
sonucuna varılmıştır  
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 Göç mevsiminde kuşlar zamanlarının 
büyük bir kısmını konaklama alanlarında, enerji 
rezervlerini yenilemek için geçirmektedir; uçuş tek 
başına oldukça kısa sürmektedir. Kuşların büyük 
kısmı çok miktarda yağ depolayarak göçe 
hazırlanmaktadır. Konaklama alanlarındaki 
yağlanma süreci, göçmen populasyonun göç 
stratejisini anlamanın en önemli yoludur.  
 Bu çalışmada Kızılırmak Deltası, Cernek 
Halkalama İstasyonu’nda (Samsun) halkalanmış ve 
tekrar yakalanmış türlere ait yağ skoru, ağırlık 
değişimi ve konaklama süresi analiz edilmiştir. 
2002–2005 yıllarında Luscinia luscinia (Benekli 
bülbül) türünden ilkbahar göç döneminde 73 birey 
halkalanmış % 11.0’ı tekrar yakalanmıştır; 
sonbahar göç döneminde 364 birey halkalanmış % 
15.4’ü tekrar yakalanmıştır. Aynı yıllarda Luscinia 
megarhynchos (Bülbül) türünden ilkbahar göç 

döneminde 45 birey halkalanmış % 26.7’si tekrar 
yakalanmıştır; sonbahar göç döneminde 35 birey 
halkalanmış %17.1’i tekrar yakalanmıştır. 
Konaklama süreleri L. luscinia’da ilkbaharda 3 gün, 
sonbaharda 7.8 gün iken L. megarhynchos’da 
ilkbaharda 5.3 gün, sonbaharda 12 gündür. Ağırlık 
artış oranı L. luscinia’da her iki dönemde de L. 
megarhynchos’dan fazladır. L. megarhynchos 
alanda üremesi nedeniyle yüksek tekrar yakalama 
oranına ve kalış süresine sahiptir. Buna karşın göç 
edecek olan L. luscinia’da göç öncesi ağırlık artış 
oranı daha fazladır. 
Alana sadakati ile bilinen L. megarhynchos yerine, 
çalışma alanında L. luscinia’nın alana bağlılığı 
dikkat çekmektedir ve bu türün bir bireyi 3 yıl üst 
üste ağustos ayının aynı haftasında tekrar 
yakalanmıştır. 
 Kızılırmak Deltası, göç zamanı bu türlerin 
beslenmesi için oldukça önemli bir konaklama alanı 
özelliği göstermektedir.  
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Kara salyangozlarında aşk oku olarak da 

bilinen yapı ve ok atma davranışı, kopulasyon 
sürecinin ilgi çekici bir bileşeni olarak 
araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu 
davranışın gerçekleşme nedenleri üzerine çeşitli 
çalışmalar yapılmakta ve teoriler ileriye 
sürülmektedir. En son yapılan çalışmalarla ok atma 
davranışının seksüel seleksiyonda önemli bir yeri 
olduğu düşüncesi ön plana çıkmıştır. Ayrıca türden 
türe farklılıklar gösteren ok yapısı, sistematik 
alanında çalışan araştırmacılar için oldukça 
önemlidir. 
 Bu çalışmada, ok atma davranışı üzerine 
şimdiye kadar yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi ve Helix aspersa Müller, 1774 ile 
Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: 
Pulmonata) türlerinde ok yapılarının 
stereomikroskop görüntüleriyle ortaya konması 
amaçlanmıştır.  
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