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Sonuç: Sonuç olarak civa klorid ratlarda hepatotoksisiteye yol açmıştır. Vitamin E, sodyum selenit 
ve vitamin E+sodyum selenit ise civa kloridin sebep olduğu hepatotoksik etki üzerine tam olarak 
olmasa da koruyucu etkisi olmuştur.
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Gölcük (Bozdağ, İzmir) Siğilli Kurbağa, Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
Populasyonunda Çağrı Varyasyonunun İncelenmesi

Orkun Yakar, Uğur Kaya
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, orkunyakar@hotmail.com

Amaç: Gölcük (Bozdağ/İzmir)’te yaşayan Bufo bufo populasyonunun reklam çağrıları, çağrılara 
ait çeşitli temporal ve spektral özelliklerinin varyasyonunun belirlenmesi amacı ile 6-16oC su 
sıcaklığında kaydedilerek analiz edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: B. bufo Gölcük populasyonunun reklam çağrıları 2007-2012 yılları arasında 
kaydedilmiştir. Örneklere ait reklam çağrılarının kaydedilmesinde Sony TCD-100 DAT walkman 
ve Sennheiser mikrofon kullanılmıştır. Toplam 69 kurbağanın çağrıları değerlendirilmiştir. Her bir 
kurbağaya ait en az 3 çağrı analiz edilip bunların istatiksel değerlendirmeler öncesinde ortalaması 
alınmıştır. Bazı çağrılarda diğer çağrı ile olan interferens yüzünden çağrının bazı karakterleri analiz 
edilememiştir. Bu nedenle N sayısı çoğu karakterlerde 69, bazı karakterlerde nadiren daha düşük 
(en az 58) olmuştur.

Bulgular: 6-16oC su sıcaklığı arasında B. bufo’nun Gölcük populasyonunun reklam çağrıları analiz 
edilmiştir. Analiz edilen reklam çağrılarının süresi 285 ile 816 ms. (Ort.= 510,6 Sd=108,91 N=69) 
arasındadır. Bu çağrılar arasındaki süre ise 704,58 ile 4338,5 ms. (Ort.=1715,5 Sd=794,99 N=58) 
arasındadır. Buna göre çağrı periyodu 989,74 ile 4890 ms. arasında (Ort.= 2230,8 Sd=804,14 
N=58) değişmektedir. Çağrılar birbirini izleyen pulslardan meydana gelmiştir. Bu pulsların süreleri 
ve pulslar arası süreler çağrının başlangıcı, ortası ve sonunda farklı olabilmektedir. Bu pulsların 
süreleri çağrı başında 3,67 ile 9 ms. arasında (Ort.=5,8 Sd=1,19 N=69 ), ortasında 4,33 ile 13 ms. 
arasında (Ort.=7,9 Sd=1,87 N=69 ), çağrı sonunda ise 4,33 ile 13,5 ms. (Ort.=7,8 Sd=1,82 N=69) 
arasındadır. Bu pulslar arasındaki süreler ise çağrı başında 16 ile 86 ms. (Ort.=36,2 Sd=13,46 N=69) 
arasında, çağrı ortasında 3,33 ile 18,56 ms. arasında (Ort.=10,5 Sd=3,27 N=69 ), çağrı sonunda ise 
2,92 ile 35,67 ms. değerleri (Ort.=10,4 Sd=5,09 N=69 ) arasındadır. Kaydedilen çağrıların dominant 
frekanslarının 730 ile 958 Hz arasında (Ort.=840,3 Sd=51,53, N=69) olduğu gözlenmiştir. Bir 
çağrıdaki toplam puls sayısı 13 ile 32,5 arasında (Ort.=21,3 S=3,38 N=69) değişmektedir. 

Sonuç: Gölcük populasyonu B. bufo reklam çağrılarının mevcut yapısı ve varyasyonu Türkiye’de 
ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir. Daha önce Avrupa’nın çeşitli lokalitelerinden B. bufo’nun 
çağrılarına ait çalışmalar olmasına rağmen, Türkiye veya daha doğu populasyonlarına ait herhangi 
bir biyoakustik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma tamamlandığında yurtdışındaki örneklere 
ait çağrı yapıları ile birlikte analiz edilecek ve Türkiye populasyonlarının taksonomik özellikleri 
sistematik çalışmalarda güvenle kullanılan biyoakustik yöntemle ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010-09 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.
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Bazı Tephritis Latreille (Diptera: Tephritidae) Türlerinde 
Spermateka Yapılarının Elektron Mikroskopu İle İncelenmesi
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Amaç: Tüm dünya da tanımlanan yaklaşık 170 tür ile Tephritis, Latreille 1804 Meyve sinekleri 
(Diptera: Tephritidae) familyasının altıncı büyük cinsi ve Tephritinae alt familyasının üçüncü büyük 
cinsidir. Bu çalışmada Tephritis formosa (Loew 1844), Tephitis hurvitzi Freidberg 1981, Tephritis 
hyoscyami (Linnaeus 1758) ve Tephritis postica (Loew 1844) türlerinin spermateka yapılarının 
taramalı elektron mikroskobu yardımıyla incelenerek sistematik açıdan değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada daha önceden teşhisleri yapılarak Gaziantep Üniversitesi 
Entomoloji Müzesinde standart müze materyali olarak korunan bazı Tephritis Latreille türleri 
kullanılmıştır. Müze materyalinden alınan teşhisi yapılmış ve spermatekası incelenecek olan 
örnekler; % 10’luk KOH çözeltisi içerisinde 2 gün bekletilerek spermatekaları çıkarılmış ve taramalı 
elektron mikroskobunda görüntüler elde edebilecek şekilde daimi preparat haline getirilmiştir. Elde 
edilen preaparatlardan 250X ve 500X büyütmelerle görüntüler elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada Tephritis Latreille türleri spermateka yapıları ve spermatekal bulb’un spiral 
görüntüsünün türden türe farklar içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca speramtekal bulb’un yüzey 
morfolojisi türler arasında çok ciddi farklarının olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde 
edilen spermateka 250X ve 500X te çekilmiş fotoğrafları verilmiştir. 

Sonuç: Çalışma sonucunda Tephritis Latreille türlerinin spermateka yapılarının birbirinden farklı 
olduğu gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında morfolojik olarak tür teşhislerinin yanı sıra spermateka 
yapılarının ortaya konarak sistematik açıdan daha net veriler elde edilebileceği saptanmıştır. Bu 
çalışmanın sonuçları ileride yapılacak daha kapsamlı araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
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