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gösterdiği ve en büyük eritrositlere urodellerin sahip olduğu tespit edilmiştir. Mevcut çalışma ile 
Anadoluda yaşayan Rana macrocnemis, Rana macrocnemis tavasensis, Rana holtzi, Rana camerani 
eritrosit sayısı, eritrosit hücre ve nukleus büyüklükleri, saptanarak nukleus ve hücre büyüklüğü 
arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2002-2004 yılları arasında devam eden arazi çalışmaları ile 7 farklı 
lokaliteden (Uludağ, Bolkar Dağları, Erciyes Dağı, Kaçkar Dağları, Sultan Dağları, Karçal Dağı, 
Akdağ) toplanan 91(50♂♂,41 ♀♀)dağ kurbağası örnekleri değerlendirilmiştir. Kan hücrelerinin 
büyüklüklerinin ölçülüp hesaplanması için Wright’ın boyasıyla boyanmış yayma kan preparatları 
hazırlanmıştır. Eritrositlerin büyüklükleri MOB-1-15 mikrometresi yardımıyla ölçülmüş ve her bir 
preparatta 40 eritrositin uzunluğu (a) ve genişliği (b) ölçülmek suretiyle a.b.Π/4 formülüne göre 
büyüklükleri hesaplanmıştır.

Sonuç: Çalışma yaptığımız 7 populasyonda eritrosit uzun ekseni 22,42 -19,34 µm, eritrosit kısa 
ekseni 13,93 – 15,07 µm, eritrosit büyüklüğü bakımından populasyonlar karşılaştırıldığında 247,96 
– 223,66 µm2 arasında değiştiği saptanmıştır.

İncelenen populasyonlarda eritrositlerin uzunlukları, genişlikleri ve büyüklükleri bakımından 
önemli farklılık saptanmamıştır. İncelenen 3 türde en uzun eritrosit Akdağ populasyonunda 22,42 
µm; en kısa eritrosit ise Kaçkar dağları populasyonunda 19,34 µm ‘dir. En büyük eritrositlere 
sahip Sultan Dağları populasyonunun (Rana macrocnemis) toplandığı lokalite 1450 m, en küçük 
eritrositlere sahip Kaçkar Dağları populasyonunun (Rana macrocnemis) toplandığı lokalite 2900 m 
olduğu görülmektedir. Bunun muhtemelenyüksekliğe bağlı bir varyasyon olduğunu ve yükseklik 
arttıkça eritrosit büyüklüğünün azaldığını söyleyebiliriz.

Arıkan vd , (2001) tarafından Anadolu dağ kurbağaları (Rana macrocnemis, Rana holtzi, Rana 
camerani)’nda eritrosit ölçümleri ile ilgili çalışmada yükseklik arttıkça eritrosit büyüklüğünün 
azaldığı sonucuna varılmıştır.
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Amaç: Bu çalışmada, orta ve büyük memeli türlerin tespit edilmesi için yapılan arazi çalışmalarında 
elde edilen ve fotoğraflardan kolaylıkla ayırt edilebilen kirpi ve sincabın günlük aktivite kayıtları 
kullanılarak, fotokapan kullanımının orta ve büyük memeli türlerde olduğu gibi küçük memeli 
türlerin de aktivite desenlerinin belirlenmesindeki etkinliği ortaya konulmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Arazi çalışmaları Ankara ili sınırları içerisinde yer alan Soğuksu Milli 
Parkı’nda (Kızılcahamam) Haziran-Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ısı 
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değişikliğine ve harekete duyarlı 8 adet pasif kızılötesi fotokapan (Bushnell Corporation, Overland 
Park, KS, USA) kullanılmıştır. Fotokapanlar, çalışma öncesinde ön araziler ile belirlenen memeli 
türlerin iz ve dışkılarının yoğunlaştığı patika ve yollara yerleştirilmiş, her ay kontrol edilerek 
çektikleri fotoğraflar kaydedilmiş ve pilleri değiştirilmiştir. Çalışma süresince yaklaşık 16 km² 
büyüklüğünde bir alanda toplamda 683 fotokapan günü gözlem gerçekleştirilmiştir.

Arazi çalışmaları sonrasında hedef türlere ait (kirpi ve sincap) fotoğraflar veri analizi için 
filtrelenmiştir. Kirpi ve sincabın günlük aktivite desenleri elde edilen kayıtlar üzerindeki zaman 
etiketleri kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma sonunda 8 fotokapan istasyon noktasında hedef dışı türlere ait, tanımlanamayan 
ve boş 39704 (tüm fotokapan fotoğraflarının %99,7’si), hedef türlere ait ise 129 (tüm fotokapan 
fotoğraflarının %0,3’ü) fotoğraf elde edilmiştir. Hedef türlere ait fotoğrafların 56 tanesi (%43,4) 
kirpiye, geri kalan 73 tanesi ise (%56,6) sincaba aittir. Bu fotoğraflardan aynı fotokapan 
istasyonunda elde edilmiş, aynı türe ait ve yakın zaman aralıklarına sahip (10 dakikaya kadar) 
olanlar aynı bireye ait olacağından ve bu da veri tekrarına neden olacağından bu tip fotoğraflar 
filtrelenerek veri analizine iki türe ait toplam 44 fotokapan kaydı (kirpi için 20 tane, sincap için 24 
tane) sokulmuştur.

Çalışma alanında kirpinin 20:01-06:00 saatleri arasında aktif olduğu, günlük aktivitesinin 22:01-
04:00 saatleri arasında yoğunlaştığı ve unimodal bir aktivite desenine sahip olduğu belirlenmiştir 
(zaman aralığı/kayıt sayısı: 20:01-22:00/1; 22:01-00:00/7; 00:01-02:00/6; 02:01-04:00/6; 04:01-
06:00/1). Sincabın ise 06:01-18:00 saatleri arasında aktif olduğu, günlük aktivitesinin 06:01-08:00 
saatleri arasında yoğunlaştığı ve kirpininkine benzer unimodal bir aktivite desenine sahip olduğu 
belirlenmiştir (zaman aralığı/kayıt sayısı: 06:01-08:00/14; 08:01-10:00/3; 10:01-12:00/2; 12:01-
14:00/2; 14:01-16:00/2; 16:01-18:00/1).

Hedef türlere ait fotokapan kayıtları diurnal ve nokturnal olarak (sırasıyla 06:01-18:00 ve 18:01-
06:00 olarak) sınıflandırıldığında, çalışma alanında kirpinin tamamen nokturnal, sincabın ise 
tamamen diurnal aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile belirlenen kirpi ve sincaba ait günlük aktivite desenleri daha önce klasik 
yöntemler kullanılarak yapılmış çalışmalar ile elde edilmiş sonuçlara benzerlik göstermektedir. 
Bu da fotokapan kullanımının, küçük memeli türlerin aktivite desenlerinin belirlenmesinde klasik 
yöntemlerin yerine kullanılabilecek daha az emek gerektiren, alternatif bir yöntem olabileceği 
fikrini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Soğuksu Milli Parkı, fotokapan, küçük memeli, aktivite deseni
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