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ile Çatacık ve Kalabak arasında görüldüğü, en az benzerliğin % 24.88 ile Çatacık ve Balıkdamı 
arasında olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar: 
mod

FKDE değeriyle, abiyotik ve biyotik parametreler tarafından kontrol edilen belirli 
doğal sınırlara sahip ekosistemlerin sağlığı ve kalitesi belirlenmektedir. Ancak bu 

mod
FKDE değerini 

değerlendirmek için bir göstergeye ihtiyaç duyulmaktadır. Eldeki bulgular ışığında, Antalya’daki ve 
Eskişehir’deki alanların ekosistem kalitesini anlamak için 

mod
FKDE

ortalama
 değerleri sırasıyla 51.81 ve 

42.39’dur. 
mod

FKDE değerinin 
mod

FKDE
ort

’dan yüksek olması (Antalya için Yanartaş ve Saklıkent; 
Eskişehir için Çatacık ve Kalabak) o alanın bozulma oranının düşük olduğunu göstermekteyken, 
düşük olması (Antalya için Akseki ve Çandır; Eskişehir için Bozdağ, Musaözü ve Balıkdamı) 
halinde ise doğal ya da antropojenik etkiler nedeniyle ekosistem kalitesinin bozulmuş olabileceğini 
göstermektedir. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre ekosistem performansı ve kalitesin en 
iyi olduğu alanlar sırasıyla Çandır Tabiat Parkı (63.29) ile Tuzaklı, Otluk, Gidefi Dağları ve Çevresi 
(Akseki) (55.29), Çatacık (51.37) ve Kalabak (47.13) olarak tespit edildiği görülmektedir. Bu 
nedenle 

mod
FKDE değerlerinin hesaplanması ile doğal alanların ekosistem özelliklerinin kantitatif 

olarak ortaya konulmasına, bu alanların korunmasına yönelik süreçlerin planlanmasına, hızlı karar 
alınmasına ve ekonomik kaynaklarının doğru yönetilmesine önemli katkılar sağlayacaktır

Anahtar Kelimeler: Antalya, Ekosistem Kalitesi, Eskişehir, Modifiye Floristik Kalite 
Değerlendirme Endeksi (

Mod
fkde) Tehdit Değeri (TD)

PD–053

Sultan Sazlığı Milli Parkında Yaşayan Kuş Türleri ve Alanın 
Sürdürülebilirliğini Tehdit Eden Faktörler
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Amaç: Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanında yaşayan kuş türleri alanı kulanım 
durumlarına göre (yerli, yaz göçmeni, kış göçmeni, geçit ve düzensiz kuşlar) sınıflandırılmış, kuş 
türleri IUCN kategorisine göre değerlendirilmiş bunun yanında alanın sürdürülebilirliği üzerinde 
tehdit oluşturan başlıca faktörler ele alınmış değerlendirmeler yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında alanda yaşayan kuş türlerinin tespitinde alanda daha 
önce yapılmış çalışmalar temin edilerek literatür sentezi oluşturulmuştur. Bunun yanında alanda 
gözlemler yapılmış, saha yöneticileri ile bire bir görüşmeler yapılarak alanda yaşayan kuş türleri 
listesi oluşturulmuştur.

Sultan Sazlıgı’ndaki kuşlar bulundukları döneme göre yerli, yaz göçmeni, kış göçmeni, geçit ve 
düzensiz olmak üzere 5 grup altında değerlendirilmiştir.

Bu kategorilerde yer alan kuş türlerinin populasyonları hakkında gözlemlere ve literatür verilerine 
göre değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun yanında kuş türleri, IUCN tehlike kategorilerine göre 
sınıflandırılmıştır. Ayrıca, alanda kuş türleri populasyonları üzerinde tehdit oluşturan uygulamalar 
hakkında bilgiler verilmiştir. 
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Bulgular: Sultan Sazlığı Milli Parkı sahip olduğu potansiyel ile bulunduğu konum itibarı oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Zira Milli park Avrupa, Asya ve Afrika arasında uzanan iki ana kuş göç 
yolunun kesiştiği yerde bulunmaktadır. Bu özellikten dolayı alanı çok farklı amaç için kullanan 
kuş türlerine rastlanmaktadır. Alanı beslenme, barınma ve üreme amaçlı olarak 247 kuş türü 
kullanmaktadır. 

Sultan Sazlığı Milli Parkında ekosistemin sürdürülebilirliği üzerinde tehdit oluşturan başlıca insan 
odaklı doğal kaynak kullanımları; su kaynaklarının kullanımı, saz kesim amaçlı alan kullanımı, 
otlatma amaçlı alan kullanımı, tarımsal amaçlı alan kullanımı, turizm amaçlı alan kullanımı, 
yerleşim amaçlı alan kullanımıdır.

Sonuç: Fauna zenginliği içerisinde kuş türlerinin Sultan Sazlığı için ayrı bir önemi bulunmaktadır. 
Çünkü Sultan Sazlığı, her yıl Afrika-Avrupa-Asya arasında göç eden göçmen kuşlar tarafından 
kullanılan ve ülkemizden geçen iki önemli ana kus göç yolunun kesişim noktasında bulunmaktadır. 
Sultan Sazlığı sahip olduğu ekosistem çeşitliliği ile kuşlar için farklı kuluçka, beslenme, üreme ve 
konaklama yeri sağlamaktadır. Sultan Sazlığı’ndaki ekosistem özelliklerinin ideale yakın olduğu 
dönemlerde, çok sayıda kuş türünü bir arada görme imkanı bulunmaktadır. Bu gerçek, Sultan 
Sazlığı’nın çok iyi bir sulak alanı özelliği taşıdığının bir göstergesidir. Sultan Sazlığı’nda kuş türleri 
için şimdiye kadar yapılan sayımlara göre en yüksek 301 kuş türü sayıldığı ifade edilmektedir. 
Bununla birlikte, kuş türü ve sayısı, özellikle sulak alan ekosistemindeki kaliteye bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kuş türleri, IUCN, Kayseri
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Amaç: Ev karıncaları, yuvalarını ev içlerine yapan veya sadece besin bulma amaçlı olarak ev 
içlerinde dolaşan karıncalardır. Bu karıncaların ev içlerindeki mevcudiyetleri başta hijyen problemi 
olmakla birlikte, özellikle aşırı hassas kişilerle fiziksel temasları ciddi travmalara kadar rahatsızlık 
yaratabilmektedir. Ev karıncalarının özellikle çok zararlı ve mücadelesi zor olanları genellikle 
bölgenin yerlisi olmayan ve transport ile bölgeye yerleşen karıncalardır. Transport yolu ile bölgeye 
gelen karıncaların taşınmasında da en önemli yol gümrük kapılarından yapılan girişlerdir. Yunanistan 
ve Bulgaristan ile sınır komşusu olan Edirne bu konumu ile tehlike altında bulunmaktadır. 

Bu çalışma Edirne Merkez’deki evlerde bulunan karınca türlerini tespit etmek amacıyla gerçekleş-
tirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma 2000-2011 yılları arasında 88 evden elde edilen materyal ile 
gerçekleştirilmiştir. Ev içindeki karıncalar gerek el ile gerekse emgi şişeleri yardımıyla %96’lık 
etil alkol tüplerine alınarak laboratuara getirilmişlerdir. Elde edilen örneklerden tüm kastlar (işçi-
asker-dişi-erkek)’dan varsa birer örnek hem teşhiste kullanılmak, hem de müze materyali olarak 
saklanmak üzere sek materyal haline getirilmiştir. Geriye kalan örnekler ise küçük tüplerde, %96 
alkol içinde stok materyal halinde muhafaza edilmiştir.


