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PD–106

Ali Dağı’nda Bir Eğim Boyunca Passalozetes africanus Grandjean, 
1932 (Acari: Oribatida, Passalozetidae)’in Düşey Dağılımı

Mehmet Taşkıran, Ayşe Toluk, Nusret Ayyıldız
Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 38039 KAYSERİ, mtaskiran@erciyes.edu.tr

Amaç: Kayseri Ali Dağı’ndan toplanan Kozmopolit bir dağılışa sahip olan Passalozetes africanus 
Grandjean, 1932 (Acari, Oribatida, Passalozetidae)’in yüksekliğe bağlı olarak düşey dağılımını 
incelemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Ali Dağı’nın Paraşüt tepe mevkiinden başlayarak Talas Belediyesi Mesire 
Alanı doğrultusunda bir eğim boyunca I. İstasyon (1750 m), II. İstasyon (1650 m), III. İstasyon (1550 
m), IV. İstasyon (1450 m) ve V. İstasyon (1350 m) olmak üzere toplam beş istasyon belirlenmiş ve 
her bir istasyondan Nisan-Kasım 2009 tarihleri arasında her ay beşer örnek alınmıştır. Örneklerin 
toplanmasında 7 cm çapında ve 10 cm yüksekliğinde silindirik toprak alma gereci kullanılmıştır. 
Her bir örnekleme esnasında toprak ve toprak üstü sıcaklık, nem ve pH değerleri de ölçülmüştür. 
Toprak ve döküntü örneklerinden Berlese hunileri kullanılarak ayıklanan toprak akarları içerisinden 
P. africanus, literatüre dayanarak teşhis edilmiştir. 

Bulgular: P. africanus’un istasyonlarda sıklık değerleri sırasıyla I. istasyonda %42,5, II. istasyonda 
% 10, III. istasyonda % 25, IV. ve V. istasyonlarda ise % 0 olarak bulunmuştur. Birim alanda 
bulunan aylık ortalama birey sayısı bakımından IV. ve V. istasyonlarda hiçbir bireye rastlanmazken, 
diğer istasyonlarda sırasıyla 70, 61 ve 40 bireye rastlandığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Literatürde P. africanus’un kurak mevsimleri tercih ettiği belirtilirken yapılan bu çalışma 
sonucunda en fazla bireye nemli olan ilkbahar mevsiminde rastlanmıştır. IV. ve V. istasyonlar 
da türün hiçbir bireyine rastlanılmamasında, yerleşim yerine yakınlığı nedeniyle insan etkisinin 
olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Ali Dağı, Passalozetes, Acari, Oribatida, ekoloji

Teşekkür: Bu çalışma, FBA-09-800 kodu ile Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Biriminin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Doğu Akdeniz’de İki Yeni Lokalitede Yayılış Gösteren Çayır Faresi 
Microtus levis (Rodentia: Cricetidae)’nin Ekolojik Tercihleri

Mustafa Yavuz, Mehmet Rızvan Tunç
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Amaç: Bu çalışma; 2011 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında Hatay’da belirlenen iki yeni 
lokalitede Microtus levis türünün habitat tercihlerini ve yuva ekolojisini ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirildi.
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Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2 yeni lokaliteden Microtus levis türüne ait toplam 46 (19 ♀♀+27 
♂♂) adet örnek ölü ve 22 (10 ♀♀+12 ♂♂) adet canlı olmak üzere toplam 68 örnek ile 
çalışılmıştır. Canlı örneklerin dorsal kılları boyanarak bırakılmıştır (Mark-Recapture Metodu). Ölü 
olarak yakalanan örneklerin 33 (%71.74)’ü ergin bireylerden oluşurken, yakalanan erginlerin 25 
(%75.75)’i erkek ve 8 (%24.25)’i dişidir. 

Bulgular: Örnekleme yöntemine bağlı olarak, ölü ve canlı yakalanma frekansları ile populasyon 
yoğunlukları hesaplanmıştır. Bulunan değerlerin bakılara göre istatistiksel dağılımları ve 
anlamlılıkları araştırılmıştır. Tüm bu verilerin ışığında M. levis türünün ekolojik tercihleri ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Canlı olarak yakalanan 22 (10 ♀♀+12 ♂♂) örnek populasyon yoğunluğu tespiti için dorsal 
kılları boyanarak serbest bırakılmışlardır. Bırakılan bu 22 örnekten sadece 9 (%40.91) (3 ♀♀ 
(% 33.33) ve 6 ♂♂ (% 66.67))’sinin tekrar yakalandıkları tespit edilmiştir. Yapılan istatistiksel 
analizler sonucunda; eşeylere göre örneklerin yaylı kapana yakalanma ve canlı yakalanma 
frekansları bakımından istatistiksel anlamda farklılıklar tespit edilmişir (χ2 = 8.23; df= 1; p= 0.001 
ve χ2 = 6.17; df= 1; p=0.01). Diğer taraftan, örneklerin yakalandıkları lokalitelerin rakımlarına 
göre; ölü ve canlı olarak yakalanma frekansları ile populasyon yoğunlukları arasında pozitif yönde 
korelasyonlar bulunmaktadır (sırasıyla, r=0.786; n=6; p=0.01, r=0.714; n=6; p=0.01 ve r=0.811; 
n=6; p=0.01). Yani lokalitelerin yüksekliği artıkça örneklerin yakalanma frekansları ve populasyon 
yoğunluğu da artmaktadır. 

M. anatolicus kuru ve dar yuva alanlarında yaşarlar. Alanda yapılan gözlemlerimizde az eğimli 
de olsa (200 ye kadar) yuvaların çoğunlukla güneş alan bakılara yapıldığı görülmüştür. Yakalanan 
örneklerin yuvalarının bakıları incelendiğinde; 46 ölü örneğin 41’inin (%89.13), 22 canlı örneğin 
tamamının (%100) ve populasyon yoğunluğunun %86.65’ünün güney, güneydoğu ve güneybatı 
yönünde olduğu görülmektedir. 

Sonuçlar: M. levis nemli yuva alanlarında, dere ve çay kenarlarında koloniler halinde yaşar. 
Çalışmada yuvaların çoğunlukla 31-600 lik eğimli alanlara ve güneş alan bakılara yapıldığı 
görülmüştür. Bu çalışmadaki lokaliteler M. levis türü için ilk kayıt olma özelliğindedir. Böylece 
türün ülkemizdeki yayılış alanının Akdeniz Bölgesi güney doğu ucu daha da güneye doğru 
genişletilerek Hatay il sınırları içerisinde Dörtyol ilçesi, Karakese Beldesi’ne kadar ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Microtus levis, Çayır Faresi, Hatay, ekoloji, bakı

Teşekkür: Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 
tarafından 2009.01.0105.005 proje nolu ve “Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Microtus 
(Mammalia: Rodentia) Cinsi Türlerinin Biyoekolojisi ve Biyotaksonomisi” adlı proje kapsamında 
desteklenmektedir.


