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Muğla (Kocagöl), Burdur (Gölhisar Gölü), Isparta (Eğirdir Gölü), Konya (Suğla Gölü), Mersin 
(Göksu Deltası – Akgöl) ve Hatay (Asi Deltası ve Sarıseki) illerinde 7 daimi istasyon kurulmuştur. 
2011 yılı boyunca ve 2012 yılı Mart ayında bu istasyonlar örneklenmiştir. 2011 yılı çalışmalarında 
237 (78 erkek, 135 dişi ve 24 juvenil) birey markalanmıştır. 2011 yılı popülasyon büyüklüğü 
MARK programı ile hesaplanmış; Gölhisar Gölü’nde 279, Eğirdir Gölü’ünde 550, Suğla Gölü’nde 
939, Akgöl’de 421 ve Asi Deltası‘nda 33 olarak bulunmuştur. Kocagöl ve Sarıseki’nde türe 
rastlanmamıştır. Fakat 2012 yılında Kocagöl’den 2 birey yakalanmıştır. 2012 yılı Mart ayında üç 
istasyondan (Kocagöl, Gölhisar Gölü ve Eğirdir Gölü) toplam 31 (18 erkek, 12 dişi ve 1 juvenil) 
birey markalanmıştır. Mart ayı başından itibaren çiftleşme davranışları gözlenmeye başlanmıştır. 

Projenin son aşamasında elde edilecek veriler yardımı ile Akdeniz Bölgesi Emys orbicularis 
popülasyonlarının ekolojisi hakkında bilgiler elde edilip, tehlike durumları değerlendirilerek 
yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla geçerli bir eylem planı oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu yolla türün popülasyonlarının sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Emys orbicularis, Popülasyon Dinamiği, Koruma Eylem 
Planı

Teşekkür: Bu çalışma, 110T927 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma 
Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/13 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Türkiye oribatid akar faunasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli bölgelerden toplanan mater-
yalden ayıklanan oribatid akarlar ışık ve tarama elektron mikroskobu kullanılarak teşhis edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Hatay ili bölgesinde Amanos dağlarından ve Karabük ili 
Yenice ormanlarından toplanan döküntü ve topraktan ayıklanan akar örnekleri oluşturmaktadır. 
Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, Berlese hunilerinden oluşan ayıklama düzeneğine 
yerleştirilip ekstraksiyon işlemine tabi tutulmuştur. İçerisinde %70 etil alkol bulunan toplama 
şişelerinde biriken akarların stereo mikroskopta familya ve cins düzeyinde ayrımı yapılmıştır. 
Daha sonra ışık ve tarama elektron mikroskobu yardımıyla ve çeşitli eserlerden yararlanılarak 
teşhis işlemi gerçekleştirilmiştir. Tarama elektron mikroskobu incelemeleri Erciyes Üniversitesi 
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılmıştır. 

Teşhisi tamamlanan örnekler etiketlenerek Erciyes Üniversitesi Akaroloji koleksiyonunda 
muhafaza altına alınmıştır.

Bulgular: Karabük Yenice ormanlarından toplanan materyalden Provertex forsslundi Krivolutsky, 
1969 tespit edilmiştir. Bu tür şimdiye kadar Orta Batı Asya’dan kaydedilmiştir. Hatay ili sınırları 
içerisinde yer alan Amanos dağlarından toplanan materyalden ise Ophidiotrichus tectus (Michael, 
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1884) ve daha önce Erciyes dağından kaydedilen Scutovertex sculptus Michael, 1879 belirlenmiştir. 
Ophidiotrichus tectus (Michael, 1884) kuzeyde daha az yaygın olmak üzere batı Palearktik’te, 
Scutovertex sculptus Michael, 1879 ise kozmopolit bir yayılışa sahiptir.

Sonuç: Tespit edilen türlerden Provertex forsslundi Krivolutsky, 1969 ve Ophidiotrichus tectus 
(Michael, 1884) Türkiye faunası için yeni kayıt olup Scutovertex sculptus Michael, 1879 Amanos 
dağlarından verilen ilk kayıttır. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, fauna, Amanos dağları, Yenice ormanları
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, sıçan böbrek dokusunda, formaldehit (FA) toksisitesine bağlı olarak 
oluşan morfolojik değişiklikler ile beraber bazı biyokimyasal parametreler üzerine Proantosiyanidin 
(PAC) ve E Vitamininin (E-Vit) koruyucu etkilerinin araştırılmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada 28 adet erkek sıçan (Wistar albino) dört gruba ayrılmıştır. 
A grubu kontrol grubu olarak kullanılmıştır. B grubuna (FA 10 mg/kg) 14 gün boyunca gün aşırı 
formaldehit enjekte edilmiştir. C grubu (FA + 100mg/kg PAC) 14 gün boyunca, gün aşırı formaldehit 
enjekte edilerek, her gün PAC ile beslenmiştir. D grubu (FA + 30 mg/kg E-Vit) 14 gün boyunca gün 
aşırı formaldehit enjekte edilerek, her gün E-Vit ile beslenmiştir. Deney süresi sonunda hayvanlar 
sakrifiye edilerek böbrek dokuları alınmıştır. Böbrek dokusunda SOD, Gpx, KAT ve MPO aktiviteleri, 
malondialdehit (MDA) ve sialik asit (SA) düzeyleri ölçülmüştür. Işık mikroskobik inceleme için 
alınan dokular %10’luk Formaldehit ile fiske edildikten sonra rutin takip işlemleri yapılmıştır. 
Hazırlanan bloklardan 5 µm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin ile boyanmıştır. 

Bulgular: FA Grubunda, Glomerulusun parietal yaprağında epitel hasarı, mononüklear hücre 
infiltrasyonu, böbrek tubullerinde membran hasarı, tubul hücrelerinde ve Henle kulpunda hipertrofik 
hücreler, piknotik nukleuslar ile tubullerde bütünlük kaybı morfolojik dejenerasyonlar olarak 
tespit edilmiştir. E-Vit. ve PAC gruplarında, FA grubunda gözlenen dejenerasyonların azalmakla 
beraber tubullerde hafif hasarların varlığı dikkat çekmiştir. Morfolojik olarak yapılan incelemeler 
sonucunda E-Vit. grubundaki koruyucu etkinin PAC grubundan daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Kontrol grubu ile FA grubu karşılaştırıldığında; doku SOD, Gpx, KAT ve MPO aktivitelerinin, 
MDA ve SA miktarının anlamlı şekilde değiştiği gözlenmiştir (p<0,05). E-Vit. Grubu kontrol ile 
karşılaştırıldığında MDA miktarı ve MPO düzeylerindeki değişiklikler anlamlı (p<0,05), diğer 
parametreler anlamsız bulunmuştur. PAC grubu ile kontrol grubu kıyaslandığında MDA miktarı 
ile Gpx ve MPO aktivitelerindeki farklar anlamlı (p<0,05) diğer parametrelerdeki değişiklikler ise 
anlamsız bulunmuştur. 


