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85-5 aralığında değişen tuzluluğa sahip seyreltilmiş kültürlerde gözlendi. Çalışma periyodu boyunca 
11 siliyat türü ayırt edildi. Euplotes moebiusi Kahl, 1932, Protospathidium sp., Pseudocohnlilembus 
pusillus (Quennerstedt, 1869), P. persalinus Evans & Thompson, 1964, Oxytricha oxymarina 
Berger, 1999, Oxytricha sp., Urosoma sp. Bryophylum sp. Bu siliyat türlerinin deskripsiyonları 
yapıldı. Yeterli sayıda elde edilemediği için üç hypotrich türünün teşhisi yapılamadı. 

Canik tuzlası Van il merkezi ile Erciş ilçesi arasında yer alır, kaynak suyu tuzlasıdır (38° 50’kuzey 
enlemi; 43° 26’doğu boylamı).

Sonuç: Tür çeşitliliği açısından Canik Tuzla’sının oldukça fakir olduğu belirlendi. Bu durumun 
olası nedenleri tartışıldı.

 Anahtar Kelimeler: Ekstrem habitat, Tuzla, Kriptik siliyatlar 

Teşekkür: Bu çalışmayı 2009-FBE-YL-027 numaralı proje olarak destekleyen Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Bilimsel Projeleri Başkanlığına teşekkür ederiz.

PE–173

Zonguldak Bölgesi Karışık Yaprak Döken Orman Alanında Yaşayan 
Kemiricilerin (Mammalia: Rodentia) Populasyon Büyüklüklerinin 

Markalama Yöntemiyle Belirlenmesi

Deniz Şenol, Mustafa Sözen
Bülent Ecevit Üniversitesi, Merkez, Zonguldak, denizsenol@hotmail.com.tr

Amaç: Zonguldak ilinde bulunan kemirici populasyonlarının yoğunluğunun tespit edilmesi ve 
türlerin üreme siklusları ile erginliğe ulaşma zamanlarının tespiti amaçlanmaktadır. Bir türün 
koruma statüsünün değerlendirmesi ve yok olma tehlikesinin belirlenmesinin anahtar belirteci 
populasyon büyüklüğüdür. IUCN ve diğer koruma kriterleri için veriler bu yolla elde edilmektedir. 
Ayrıca ortaya çıkarılacak veri ile bölgede sürdürülmekte olan fonksiyonel ormancılık faaliyetlerine 
veri sağlanması, bölgede yapılacak olan biyoçeşitlilik çalışmalarına altlık sağlamak, tür veya alan 
koruması çalışmaları için veri sağlamak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte zaman içerisinde 
kemiricilere bağlı ortaya çıkabilecek hastalıklar durumunda, benzeri çalışmanın tekrarlanarak 
kemirici sayısının nasıl değiştiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Olukyanı köyü sınırları 
içerisinde yer alan bir yaprak döken karışık orman alanıdır. Çalışılan alanın büyüklüğü 1 hektardır 
(10.000 m2). Belirlenen karışık yaprak döken orman alanına ayda 1 kere ardışık 2 gün gidildi. 
Alana 100 adet Sherman canlı yakalama kapanı kuruldu ve aynı yerde 2 gün kaldı. Kapanlar sabah 
gün doğumundan sonra ve akşam gün batımından önce olmak üzere günlük 2 kez kontrol edildi, 
yakalanan hayvanlar alanda eter ile bayıltılıp kulaklarına metal markalar takıldı. Ayrıca hayvanların 
ağırlıkları, tüm boy, kuyruk, ardayak, kulak uzunluklarının ölçüleri alındı. Ayrıca hayvanın fiziksel 
anomalisinin, yarasının ya da parazitinin olup olmadığı, emziklilik ve scrotum durumunun kayıtları 
alındı ve hayvanlar tekrar aynı yere serbest bırakıldı. Bayıltılan her bir kemirici örneğinin sağ 
kulağına metal marka (6 mm uzunluğunda, küçük memeli kulak markası) takıldı. Marka üzerinde 
0001’den başlayarak 1000’e kadar seri halde numaralar bulunmaktadır. Bu sayede her bir hayvana 
sıra numarası ile farklı numaralara sahip markalar takıldı. 
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Bulgular: Rodentia, 29 familya, 400’ü aşkın cins ve 2800’ün üzerinde türüyle memeli sınıfının en 
büyük takımıdır. Türkiye’de 9 familyaya bağlı 65 tür kemirici bulunmaktadır. Zonguldak’ta ise 3 
familyaya ait 8 cins ve 15 tür bulunmaktadır. Zonguldak ili karışık yaprak döken orman alanında 
halen daha devam etmekte olan çalışmada Aralık 2011- Nisan 2012 arası toplam 181 kemirici 
örneği yakalanmıştır. Bu örneklerden 159 tanesi Apodemus sp., 22 tanesi Myodes glareolus’a 
aittir. Populasyon büyüklüğü Jolly-Seber metoduyla değerlendirilmiştir. Bu metot sayesinde iki 
örneklem arasında markalanmış hayvanların yeniden yakalanma oranı, risk altındaki hayvan sayısı, 
hayatta kalma oranı, populasyona yeni katılan birey sayısı ve eşey oranları da belirlenmiştir. Ayrıca 
sıcaklık ve nem ölçümleri de kaydedilmiş ve değerlendirmelerde kullanılmıştır. Arazi çalışmaları 
sırasında hayvanlardaki emzik varlığı ve scrotum şişkinliği not edilmiş, bu sayede hayvanların 
üreme dönemleri değerlendirilmiştir. 5 aylık süreçte hayvanlar üzerinde görülen parazitler de 
kaydedilmiştir. 

Sonuç: Aralık 2011- Nisan 2012 arasındaki yapılan çalışma süresince toplam 20 arazi çalışması 
yani 2000 kapan kurulumu gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın başladığı Aralık ayında yakalanan 
hayvan sayısı ve dolayısıyla populasyon büyüklüğü oldukça küçükken, hava sıcaklığının artması 
ve nem oranının azalması populasyon büyüklüğünü olumlu yönde etkilemiştir. 1 hektarlık çalışma 
alanında populasyon büyüklüğü 15, 17 ve 18. örneklem çalışmasında sırasıyla 33, 37 ve 32 birey 
olarak kaydedilmiştir. Ayrıca 6, 15, 17 ve 18. örneklem günündeki risk altındaki hayvan sayısı 
sırasıyla 1, 10, 5 ve 32 olarak hesaplanmıştır. Çalışma süresince 5 ve 17. örneklem gününde hayatta 
kalma oranı sırasıyla 0,25 ve 0,8 olarak hesaplanmıştır. Eşey oranı erkekler lehine 102:79 (% 56:44) 
olarak belirlenmiştir. Çalışmalar 1 yıl tamamlanana kadar devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Zonguldak, Rodentia, Populasyon Büyüklüğü, Markalama Yöntemi

Teşekkür: Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2012-02-25/01 nolu 
kararı ile gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarındaki yardımları için Muhsin Çoğal, Tuğçe Ceylan, 
Ortaç Çetintaş, Betül Çelik, Arş. Gör. Ayşe Dilek Özçelik ve Yard. Doç. Dr. Ferhat Matur’a teşekkür 
ederiz.

PE–174

Türkiye’de Yayılış Gösteren Kök Afiti 
(Hemiptera: Aphidoidea) Türleri

Özhan Şenol , Hayal Akyıldırım, Gülay Olcabey, Gazi Görür
Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde, shenol_euzhan@hotmail.com

Amaç: Afitler genellikle bitkilerin yaprak, çiçek, dal, gövde gibi toprak üstü kısımlarıyla beslenirler, 
bununla birliklte bazı afit türlerinin gerek birincil konaklarının, gerekse ikincil konaklarının 
köklerinde de yaşadıkları bilinmektedir. Bu çalışma ile dünyada 4700, ülkemizde yaklaşık 480 
türle temsil edilen afit türlerinden hangilerinin konak bitkilerin kökleri üzerinde beslendikleri ve 
dağılışları hakkında bilgi verilecektir.

Gereçler ve Yöntemler: Dünya ve Türkiye genelinde yapılan çalışmalarla ilgili literatür 
taraması yapılarak kökler üzerinde beslenen afit türleri tespit edilmiştir. Daha önce yapılan arazi 
çalışmalarından elde edilen örneklerden kök üzerinde beslenen türlerin fotoğrafları kullanılmıştır. 
Türkiye’de yapılan arazi çalışmaları sırasında köklerden toplanan bireylerin tamamı %95’lik 


