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kaplara alınarak gün aşırı olarak beslenme deneyine başlanmıştır. Bunun için yapay besine % 1, 3, 
5’lik konsantrasyonlarda tanik asit, galik asit ve p-kumarik asit katılarak 9 besin ve tanik asit, galik 
asit ve p-kumarik asit % 3 konsantrasyonda yapay besine katılarak ikili kombinasyonlu 3 besin 
yapılmış ve üçlü kombinasyonda (TA+GA+PKA) bir besin yapılmıştır. Larvalar pup oluncaya 
kadar beslenme deneyine devam edilmiştir. Lipit analizi için puplar kloroformla 24 saat tutulmuş 
ve işlem 3 kez tekrarlanmıştır. Azot tayini semi-mikro Kjeldahl metodu ile Kjeltec Auto 1030 
analizörü (Tecator, Sweden) ile yapılmıştır. 

Bulgular: Tanik asit ve p-kumarik asit içeren besinlerde sekonder madde konsantrasyonu arttıkça, 
toplam tüketim miktarlarında azalma olduğu, bunun aksine galik asitli besinlerde konsantrasyon 
arttıkça toplam tüketim miktarının artığı bulunmuştur. Sekonder maddelerin ikili ve üçlü 
kombinasyonları olan besinlerde ise tek başlarına etkilerinden farklı bir durum göstermektedir. 

Tanik asit ve galik asit bulunan besinle beslenen larvalarda lipit miktarının tanik asitli diğer 
kombinasyonlardan önemli derecede farklı olduğu bulunmuştur. Pup protein miktarının en 
yüksek değerleri üçlü kombinasyon dışında, galik asit içeren içeren besinlerle beslenen larvalarda 
bulunmuştur. Tanik asitin tek, ikili ve üçlü kombinasyonlarında (TA+GA) kombinasyonu hariç 
bütün grupların protein ağırlığı düşüktür.

En uzun gelişme süresi %5 tanik asit içeren besinle beslenen larvalarda, en kısa gelişme süresinin ise 
%3 p-kumarik asit, %5 p-kumarik asit ve %5 galik asit ile içeren besinle beslenen larvalarda görülür.

Sonuç: Polifaj bir tür olan H. cunea larvalarının beslenme ve sekonder maddelere karşı geniş 
bir ekolojik hoşgörülüğe sahip olduğu söylenebilir. Sekonder maddelere karşı geniş bir ekolojik 
hoşgörülüğe sahip olması türle mücadelenin de zor olduğu anlamına gelebilir. Yapılan daha 
önceki çalışmalar ve bizim bu çalışmamız da bulduğumuz sonuçlar H. cunea ile mücadelesi için 
gelecekteki çalışmalara ışık tutacaktır.

Anahtar kelimeler: sekonder metabolit, birlikte etki, tanik asit, galik asit, p-kumarik asit, yapay 
besin

Teşekkür: İstatistik analizlerin uygulanmasındaki yardımlarından dolayı Doç.Dr. Aysun Gümüş’e 
teşekkür ederiz. Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonunun desteğiyle 
yapılmıştır.
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Amaç: Bu çalışmada, 2012 üreme sezonunda Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Belek 
Kumsalları’na yuva yapan Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası) türünün üreme ekolojisi 
ve kuluçka başarısı incelenmiştir.
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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kumsal Alanı’nda 
Haziran-Eylül 2011 tarihleri arasında yapılmıştır.

Çalışmada deniz kaplumbağaları ile ilgili olarak; Ergin dişi bireylerin kumsala çıkış tarihleri, yuvalı 
ve yuvasız çıkış sayıları, yuva başına bırakılan yumurta sayıları, yavru çıkışı, denize ulaşan yavru 
sayısı, yumurta ve yavrulara zarar veren predatörler ile eğitim çalışmaları hakkında bilgiler toplanmış 
ve değerlendirilmiştir. Ayrıca kumsallarda yuvalar içerisine yerleştirilen termologgerlar sayesinde 
sıcaklık profilleri çıkartılmış ve yumurtadan çıkan yavruların tahmini cinsiyet oranları belirlenmiştir.

Bulgular: Araştırma süresince Boğazkent Kumsalı’na toplam 626 ergin çıkışı gerçekleşmiş olup 
bunlardan 140 (% 22.36)’ı yuva ile sonuçlanırken, Denizkent Kumsalı’nda ise toplam 294 çıkışın 
156 (% 53.06)’sı yuva ile sonuçlanmıştır. En yoğun yuvalanma 85 (%60,71) yuva ile Boğazkent’te, 
102 (%65,38) yuva ile de Denizkent’te de Haziran ayında gerçekleşmiştir. Kumsallarda toplam 3 
bireye marka (TR-404, TR-407, TR-415) takılarak karapaksa ait ölçümleri alınmıştır. Markalanan 
üç ergin dişi bireye ait ortalama DKB=67, DKE=64.33, EKB=70, EKE=74,67 cm’dir. Boğazkent 
Kumsalı’nda 140 yuvaya toplam 10485 adet yumurta bırakılmış ve 137 yuvada 9136 yavru 
çıkışı olmuştur. Yuvayı terk eden 8453 yavrudan 6077 (%71,89)’si denize ulaşırken, Denizkent 
Kumsalı’nda ise 156 yuvaya 11945 yumurta bırakılmış olup, 86 yuvada 3862 yavru çıkmış ve 
yuvayı terk eden 3281 yavrudan 831 (%25,33)’i denize ulaşmıştır. Boğazkent Kumsalı’nda kuluçka 
süresi 76,54±1,22 (n=137) olarak tespit edilirken, Denizkent Kumsalı’nda 74,97±1,83 (n=92) 
olarak hesaplanmıştır. Boğazkent’te yuva yoğunluğu 23.18 yuva/km ve iz yoğunluğu 80.46 iz/
km olurken, Denizkent Kumsalı’nda yuva yoğunluğu 62.40 yuva/km ve iz yoğunluğu 55.20 iz/km 
olmuştur. 

Sonuç: Boğazkent Kumsalı’nda elde edilen 2/3 lük sıcaklık ortalaması= 31,60 Co (1 saat 1 dak. 
okuma aralığı, 1800 okuma, min=28,2 max=35,1) olarak bulunmuştur. Yani kumsalda yumurtadan 
çıkan yavruların % 90,57’si dişi, % 9,43’ü erkek iken, Denizkent Kumsalı’nda ise elde edilen 2/3 
lük sıcaklık ortalaması= 30,20 Co (1 saat 1 dak okuma aralığı, 1800 okuma, min=28,7 max=32,7) 
olup, yumurtadan çıkan yavruların % 71,03’ü dişi, % 28,97’si erkektir.

Çalışmada; kuluçka başarısını etkileyen en önemli faktörlerin predasyonun yanında kumsaldaki 
insan faaliyetleri ve yapay ışıklandırmaların olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Belek, Boğazkent, Denizkent, Caretta caretta, Üreme Ekolojisi, Kuluçka 
Başarısı

Teşekkür: Bu çalışma, “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağaları 
(Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Populasyonlarının 
İzlenmesi ve Korunması Projesi 2011” kapsamında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Özel Çevre Koruma Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.


