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tespit edildi. Yine aynı ilde (Kastamonu) yayılış gösteren 2n=54 sitotipi, 2n=56 sitotipine oranla 
farklı büyüklüktedir.

Sonuçlar: Türkiye’de yayılış gösteren N. xanthodon için dış görünüş itibariyle birbirinden 
ayrılamayan tüm sitotipler morfolojik olarak Shape analizine göre farklılık sergilediler. Küçük de 
olsa, farklı kromozom sayısına sahip bireyler aynı zamanda büyüklük varyasyonu bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Körfare, kromozom, yayılış, molar

Teşekkür: Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
2000 – 13 – 02 – 08, 2001 – 13 – 00 – 17 ve 2004 – 13 – 06 – 06 nolu ve Tübitak projeleri tarafından, 
TBAG – 2073 (101T084) ve TBAG – HD164 (106T225) nolu projelerle desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, Kapıdağ Yarımadası ve şimdiye kadar Odonata kayıtlarının olmadığı 
Marmara Adası’ndan toplanan Odonata larvalarına ait materyal değerlendirilerek, bu bölgelerin 
Odonata faunalarının belirlenmesine ve dağılımlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır. Ayrıca kayıtların verildiği Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası’nın birbirine 
yakın ana kara ve ada özelliği dikkate alındığında, bu çalışma ve ileride yakın adalar ve çevreden 
elde edilecek veriler, yarımada ve adada bulunan Odonata türlerinin Ada Biyocoğrafyası kuramına 
göre de değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Örnekler, 2010 yılında Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası’ndan çeşitli 
lokalitelerden toplandı. Akarsu ve durgun sulardan el çamur kepçesi ile alınan çamur örnekleri, 
farklı göz aralıklarına sahip eleklerde (Nominal Aperture - 0,600µ, 300µ ve 1,18mm) yıkandıktan 
sonra ince uçlu penslerle toplanarak % 70 alkol bulunan küçük plastik şişelerde fikse ve preserve 
edildi. Laboratuar çalışmaları sırasında örnekler etiketlendi ve küçük cam tüplere konularak, % 70 
alkol bulunan kavanozlara yerleştirildi.

Bulgular: Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası’ndan toplanan Odonata grubuna ait larval 
örnekler değerlendirildiğinde, Anisoptera alttakımına ait Anax cf. imperator Leach, Caliaeschna 
microstigma (Schneider), Gomphus schneiderii Selys, Onychogomphus forcipatus albotibialis 
Schmidt, Cordulegaster picta Selys, Libellula depressa Linnaeus, Orthetrum brunneum 
(Fonscolombe) ve Orthetrum cancellatum (Linnaeus) olmak üzere toplam 8 takson tespit edildi. 
Çalışmada 8 Odonata türü Kapıdağ Yarımadası’ndan kayıtlanırken, bu türlerden G. schneiderii ve 
O. f. albotibialis hariç olmak üzere 6 tanesi Marmara Adası’ndan da tespit edildi.

Sonuç ve Tartışma: Güney Marmara Bölgesi, Türkiye genelinde Odonata faunasına ait 
kayıtların daha az olduğu bölgelerden biridir. Türkiye Odonata Faunası ile ilgili yayınlar dikkate 
alındığında, bu çalışmada örneklemenin yapıldığı Marmara Adası’ndan şimdiye kadar verilmiş 
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Odonata kaydının olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla adadan kayıtlanan türler, ada için ilk kayıt 
niteliğindedir. Kapıdağ Yarımadası’ndan tespit edilen 8 türden 6’sı, bu yarımadaya yakın Marmara 
Adası’ndan da tespit edilmiştir. Marmara Adası, daha büyük yüzölçümüne sahip olması ve daha 
uygun su kaynakları içermesinden dolayı, Kapıdağ yarımadasına yakın ve daha küçük olan diğer 
adalar ile karşılaştırıldığında daha fazla türle temsil edilmesi olasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Odonata, larva, Kapıdağ Yarımadası, Marmara Adası
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Amaç: Türkiye boz ayılarının (Ursus arctos) nüklear DNA’nın GHR ve mitokondriyal DNA’nın cyt 
b genlerinin kısmi dizi analizlerini yapmak ve Holoarktik’teki boz ayıların filogenetik ilişkilerini 
ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’nin farklı iki bölgesinden (Bolu ve Kars) elde edilmiş boz ayı, 
Ursus arctos türüne ait iki bireyin kas dokularından total DNA izolasyon kiti ile total DNA elde 
edildi. Total DNA’dan nüklear DNA’nın Growth Hormone Receptor (GHR) ve mitokondriyal 
DNA’nın sitokrom (cyt) b gen bölgeleri, spesifik primer çiftleri kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. 
Çoğaltılan gen bölgelerinin DNA dizileme analizleri yapıldı. Türkiye’den iki boz ayı örneğinin 
DNA dizileri ile Gen Bankası’nda bulunan DNA dizileri, her gen bölgesinin ortak bir veri setini 
oluşturmak için birleştirildi. İki gen bölgesine ait veri setleri, BioEdit, DnaSP, jModeltest, MEGA5 
ve MrBayes programları kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Türkiye’den elde edilen iki boz ayı örneğinin mitokondriyal ve nüklear gen bölgelerinin 
dizi analizi sonucunda farklı iki yeni mtDNA haplotipi (859 ve 1004 bç) ve farklı baz dizisine sahip 
iki GHR dizisi (651 bç) tespit edildi. Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen veriler ile 
örtüşen, cyt b gen bölgesi için biri Artvin’den olmak üzere dünya genelinden toplam 70 DNA dizisi 
(859 bç), GHR gen bölgesi için ise dünya genelinden beş DNA dizisi (500 bç) tespit edildi. Gen 
bankasından alınan ve bu çalışmada elde edilen DNA dizilerinin ortak analizi sonucunda 55 cyt b 
haplotipi (Hd=0.98) ve 6 farklı baz dizisine sahip GHR dizisi (Hd=0.95) tespit edildi. Cyt b gen 
bölgesi için oluşturulan 859 bç’lik veri setinde 89 nükleotid pozisyonunda varyasyon (polimorfik 
bölge) (%10.36) gözlenirken bu bölgelerden 45’i (%50.56) parsimoni olarak bilgi içeren bölge 
olduğu tespit edildi. Cyt b ve GHR veri setleri için tespit edilen baz oranları A %27.8, 30.5, T(U) 
%27.6, 33.5, C %30.0, 16.7, G %14.6, 19.3 (sırasıyla) olarak bulundu.

Cyt b veri seti için en iyi baz değişim modeli olarak HKY+G seçildi ve Bayesian Inference (BI) 
metodunun ve HKY+G modelinin kullanıldığı analiz sonucunda elde edilen BI ağacında haplotipler, 
altı soy hattına ayrılmış olup bu ağaç topolojisi yaygın olarak kullanılan K2P modeli ile oluşturulan 
NJ ağacında da gözlendi. 


