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(Güney Kıyı Galerileri ve Kayalıkları, Nerio-Tamaricetea ve Securinegion tinctoriae toplulukları) 
olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bölgede tespit edilen habitatlardan özellikle kıyı kesiminde yer alan yoğun alan kullanımları 
baskısı altındaki kıyı kumulları, bozulmuş kıyı ormanları, plajlar, sulak alanlar ve sazlık-kamışlık 
alanlar öncelikle korunma altına alınmalıdır. 2250 kodlu Juniperus spp. kıyı kumulları IUCN 2004’e 
göre risk kategorisinde olup koruma altına alınmalıdır. Bölgenin tipik doğal yapısını sergileyen ve 
nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan bu habitatların mevcut yapı içinde korunmalarını 
sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Araştırma alanında belirlenen habitatların Avrupa Birliği ölçütlerinde koruma önlemlerinin 
getirilmesi ve kitle turizmine rağmen doğa korumanın sağlanması ülkemizin uluslararası turizm 
pazarında çevre korumaya gösterdiği duyarlılığı vurgulayacağı ve Türkiye’nin gelecek yıllarda 
Avrupa Birliğine üyeliği durumunda doğa koruma alanlarının mevcut bir envanteri olarak 
kullanılabilecektir.

Anahtar kelimeler: Habitat tipleri, Natura 2000, Kıyı Ege, kumul, tuzcul. 
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Amaç: Ciğer Gölü turbalığı, Kazdağları’nın kuzeydoğusunda Çanakkale, Çan ilçesi sınırları 
içerisinde yer alan Ağı Dağı’nın batı yüzünde bir derenin yakınında yer almaktadır. Turbalığı 
besleyen su kaynağı, 1994 yılında Söğütalan köyüne içme suyu almak amacıyla kesilmiştir. Bu 
tarihten itibaren turbalık yavaş yavaş kurumaya geçmiş olup, yalnızca mevsimsel yağışlar ile 
beslenmektedir. Bu ekolojik restorasyon çalışması, turbalığın bulunduğu yerdeki kendi hidrolojik 
rolünü kurtarmak ve geliştirmek için çalışmalar başlatmak ve geliştirilmesine yönelik hedefleri 
belirlemeyi amaçlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Ciğer Gölü’nde ilk çalışmalar, Ağı Dağı’nın güncel florasını tespit etmek 
amacıyla 2000 yılında başlamış ve periyodik kontrollerle günümüze kadar devam etmektedir. 
Turbalığın suyunun kesilmesinden sonra, turbalık üzerinde daha kserofitik türler yetişmeye 
başlamıştır. Turbiyerin oluşumunda etken olan Sphagnum palustre L. türü yer yer zayıf şekilde 
canlı olarak bulunabilmektedir. Bu araştırmada alan incelemesi yapılarak turbalığın eski haline 
gelebilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir.

Bulgular: Yapılan flora çalışmaları sonucunda Ciğer Gölü turbalığı üzerinde ve kenarlarında 26 
takson tespit edilmiştir. Özellikle turbalığın üzerinde Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Pinus 
nigra, Abies nordmanniana subsp. equi-trojani, Rubus caesius gibi ağaç ve çalılar alan üzerinde bol 
miktarda yetişmeye başlamış ve bu durum turbalığın zaten az olan taban suyunun dahada düşmesine 
sebep olmuştur. Çalışma alanını ve çevresini şu anda tehdit eden faktörler ağaç kesimi, maden 
arama faaliyetleri, gölün suyunun çekilmesi ile kuruması olarak tespit edilmiştir. Ağı Dağı’ndaki 
altın madeni arama çalışmaları sırasında su kalitesinin bozulması nedeniyle, Söğütalan köyü 
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tarafından Ciğer Gölü kaynağından alınan su, artık kullanılmamakta olduğundan, su tekrar turbalık 
havzasına verilmelidir. Alanın çevresi dış etkilere karşı çevrilmeli ve 1300 yıllık bir geçmişe sahip 
olmasından dolayı doğal sit alanı ilan edilmelidir.

Sonuç: Bütün alan incelemeleri yapıldığında hedefler şu şekilde sıralanmıştır; (1) turbalıktaki 
kayıpların boyutlarının tespit edilmesi, (2) kazanılabilirlik, restorasyon için, alan potansiyelinin 
saptanması, (3) alanın gelişimi için turbalık boyutunun tespiti, (4) alanın ekolojik döngüdeki 
ve tarihsel süreçteki öneminin saptanması, (5) çalışmaların en başından itibaren yöre halkının 
bilinçlendirilmesi, katılımı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi. Bu nedenle ilk olarak turbalık 
üzerinde bulunan yabancı türlerin temizlenmesi ile alanın üzerinin açılması sağlanmalıdır. Turbiyeri 
oluşturan su kaynağı alana geri verilmeli ve yeni besleyecek kaynaklar getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ağı Dağı, Ciğer Gölü, Çanakkale, turbalık, ekolojik restorasyon
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Amaç: Bu çalışmada, kimyasal ve tıbbi artıkların toplu yakma fırınlarında yakılması, polivinilklorür 
plastik üretimi, çiftliklerde, meyve bahçelerinde ve kâğıt endüstrisinde kullanılan klorlu pestisitlerin 
ve herbisitlerin üretimi sonucu ortaya çıkan ve çevresel kirleticiler arasında 1.sınıf kanserojen 
maddeler arasında yer alan dioksin üyelerinden 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) 
ve 1,2,3,4,6,7,8,9- Octachlorodibenzo-p-dioxin’in (OCDD) Drosophila melanogaster‘in ömür 
uzunluğu üzerine etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2,3,7,8-TCDD ve 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD’nin ömür uzunluğu üzerine etkisi, 
D. melanogaster‘in Oregon R (wild type) dişi ve erkek populasyonlarında ayrı ayrı çalışılmıştır. 
Bu amaçla, kontrol, DMSO kontrol ve deney grupları için farklı konsantrasyonlarda (1, 2.5, 5 
ve 10µg/mL besiyeri) dioksin içeren setler hazırlanmıştır. Pupadan çıkan aynı yaşlı çiftleşmemiş 
dişi ve erkek sinekler, uygulamadan önce 2 saat aç bırakılmıştır. Daha sonra, bu bireyler farklı 
konsantrasyonlarda TCDD ve OCDD içeren şişelerde 2 saat beslenmişlerdir. Uygulama sonrasında 
dişi ve erkek bireyler, içerisinde Standart Drosophila Besiyeri (SDB) bulunan kültür şişelerine 
aktarılmış ve tüm kültür şişeleri uygun sıcaklık kabinlerinde tutulmuştur. Deney süresince besinler 
haftada iki kez tazelenerek birey sayıları günlük olarak kontrol edilmiş ve ölen bireyler kaydedilerek 
ortamdan uzaklaştırılmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarına ait sonuçların istatistiksel analizleri 
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Duncan testi uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda 2,3,7,8-TCDD ve 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD’ye maruz bırakılan hem dişi hem 
de erkek bireylerin ömür uzunluğunun konsantrasyon artışına paralel olarak azaldığı belirlenmiştir. 
♀♀ populasyonda ortalama ömür uzunluğu kontrol grubunda 58.86±1.28 ve DMSO kontrol 


