
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1086

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.
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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 
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alkol içerisinde saklanmaktadır. Örneklerin preparasyonunda Martin 1983’de belirtilen prensipler 
izlenmiştir. Preparasyonu yapılan örnekler ulusal ve uluslararası kaynaklara göre teşhis edilmiştir 
ve dağılışları ile ilgili bilgiler sağlanmıştır (Blackman & Eastop 2006, 2010, Quednau, 1999, 2003, 
http://aphid.speciesfile.org, http://www.faunaeur.org).

Bulgular: Literatür taraması sonucunda dünya genelinde belirlenmiş olan 4700 afit türünün 
yaklaşık 396’sı konak bitkilerin köklerinde beslenirken, kendi çalışmalarımızdan elde ettiğimiz 
bilgilere ve literatür taramalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre ülkemizde tespit edilmiş 
olan 480 türün 79’unun konak bitkilerin köklerinde beslendikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Sonuç: Bu çalışma ülkemizde kökler üzerinde beslenen afit türleri hakkında bir ön çalışma 
şeklindedir. Konak bitkilerin köklerinde bulunabilecek afitlerle ilgili çalışmalar Türkiye afit 
faunasına yeni kayıtların eklenmesi potansiyelini ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: Hemiptera, konak bitki, kök afiti, Türkiye, yayılış

Teşekkür: Bu çalışmada sunulan verilerin elde edilmesinde TUBİTAK tarafından desteklenen 
107T450 ve 111T866 nolu proje verilerinden de yararlanılmış olması nedeniyle TUBİTAK’a 
teşekkür ederiz. 
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Amaç: Bu araştırma ile hem coğrafi konumu, iklimsel, hidrojeolojik ve ekolojik özellikleri 
nedeniyle sivrisinekler için uygun koşulları içeren hem de ülkemizin en önemli turizm merkezlerini 
ve İskenderun, Mersin gibi önemli liman bölgelerini kapsayan Akdeniz Bölgesi’nde Aedes ve 
Ochlerotatus türlerinin sıklığı ve dağılım örüntüsünün belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay 
illeri kapsamında, 15 Mayıs 2007-15 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Aedes ve 
Ochlerotatus türlerinin 260 lokaliteden örnekleri elde edilmiştir. Aedes ve Ochlerotatus türlerinin 
larva örnekleri, araştırma alanında belirlenen üreme habitatlarından toplanmıştır. Ergin sivrisinekler, 
CDC-ışık tuzakları, CDC-karbondioksitli ışık tuzakları, insan tuzakları ve ağız aspiratörleri 
kullanılarak yakalanmıştır. Elde edilen örneklerin tür teşhisleri laboratuvarda morfolojik karakterlerin 
mikroskobik incelemesiyle yapılmıştır. Tür teşhisleri morfolojik karakterlerle güvenilir bir şekilde 
yapılamayan türlerde moleküler yöntemlerle morfolojik tür teşhisleri desteklenmiştir. Bu kapsamda 
Ochlerotatus mariae grubu türlerine ait örneklerden moleküler yöntemler ile rDNA ITS2 bölgesi 
dizileri elde edilerek tür teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmalarımız sonucunda, araştırma alanında Aedes cretinus, Aedes vexans, Ochlerotatus 
caspius, Ochlerotatus detritus, Ochlerotatus flavescens, Ochlerotatus geniculatus, Ochlerotatus 
lepidonatus, Ochlerotatus phoeniciae, Ochlerotatus pulchritarsis ve Ochlerotatus zammitii olmak üzere 
10 türün varlığı tespit edilmiştir. Ülkemizin sivrisinek faunasında bulunmalarına rağmen uzun yıllardır 


