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Conclusion: In brief, the results showed that pollution induced DNA damage could be detectable 
by the SCGE assay in P. ridibundus, and this method can be easily used for environmental 
biomonitoring studies. This kind of studies can also be performed on amphibians as an ideal 
approach for environmental assessment in their habitat without sacrificing them. This would help 
to keep the integrity of the population dynamics of the animals to be studied.
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Objectives: The level of locomotor activity (LMA) of honey bees is important for colony health. 
Our objective is to show the effect imidacloprid especially at low doses (5 ppb, 10 ppb and 50 
ppb) on worker honey bees representing A. m. anatoliaca (2 ecotypes), A. m. caucasica and A. m. 
carnica races in Turkey.

Materials and Methods: We have tested the effect of imidacloprid on the LMA of worker honey 
bees for two ecotypes and two races in Turkey. In order to quantify LMA, we used an activity 
monitoring system that can supply high resolution data (at 1 minute periodic intervals).

Results: Our results for imidacloprid indicate that the LMA of honey bees is significantly reduced 
even at the lowest dose (5 ppb) applied. In addition, imidacloprid experiments also revealed the 
variation in the LMA of different races tested. Different ecotypes and races have differential natural 
LMA for control honey bees.

Conclusion: According to the results, imidacloprid can have negative effects on colony health at 
doses lower than 20 ppb. This is important, because in nature imidcloprid residues are generally 
found below 20 ppb.
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Amaç: Ege Bölgesi mağaralarının örümcek faunasının belirlenerek mağara biyoçeşitliliğine katkı 
sağlanması hedeflenmiştir.
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Gereçler ve Yöntemler: Ege Bölgesi’ndeki 28 mağaradan toplam 722 örnek toplanmış ve 
bunlardan 365’i ergin örnek olarak incelenmiştir. Ağız aspiratörü kullanılarak toplanan örnekler % 
70’lik alkol içine konulmuştur. Çeşitli tayin anahtarları kullanılarak teşhisleri yapılan örnekler daha 
sonra müze materyali haline getirilmiştir.

Bulgular: Yapılan teşhisler sonunda 16 familyaya ait 28 cins ve 31 tür tespit edilmiştir. Bu çalışma 
ile 3 familya, 8 cins ve 8 tür Türkiye mağaraları için, 1 cins ve 5 tür ise hem Türkiye hem de Türkiye 
mağaraları için yeni kayıt olarak belirlenmiştir. Toplamda 3 familya, 9 cins ve 13 tür Türkiye 
mağaraları için yeni kayıt olarak saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 2014 yılına kadar devam edecek olan 
projenin ilk bir yıllık periyodunu içermektedir. Bu süreçte Ege Bölgesi mağaralarının örümcek 
faunası belirlenerek, yeni tür kayıtları ile ülkemize faunistik bir katkı sağlanmış olacaktır. Ege 
Bölgesi mağaralarında ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile örümcek faunasına ve mağara 
ekosistemi hakkında önemli katkılar sağlanmaya devam edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, araneofauna, mağara, sistematik

Teşekkür: Bu çalışmayı, 110T944 nolu proje ile destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.
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Amaç: Daha önceki çalışmalarda Zonguldak tesadüfi örneklemeler ile 11 kemirici türünün 
noktasal yayılış kaydı veriliş, geniş kapsamlı ve habitat bazlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
çalışmada öncelikle Zonguldak ilinde bulunan kemirici türlerinin tespit edilmesi ve habitat tipine 
bağlı olarak yayılış haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Habitatlara bağlı kemirici türlerinin 
ve yayılışlarının belirlenmesi ile ayrıca bölgede sürdürülmekte olan fonksiyonel ormancılık 
faaliyetlerine veri sağlanması, bölgede yapılacak olan biyoçeşitlilik çalışmalarına altlık sağlanması, 
tür veya alan koruması çalışmaları için veri sağlanması amaçlanmıştır. Bunlarla birlikte, bölgede 
zaman zaman ortaya çıkabilen kemiricilerden insanlara bulaşan Hantavirüs gibi hastalıkların ortaya 
çıkması durumunda bu hastalıkları taşıyan türlerin habitatları ve yayılışlarının belirlenmiş olması 
ile gerekli korunma tedbirlerinin alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Zonguldak ilinde yayılış gösteren kemirici türleri 2009-2011 yılları 
arasında, farklı habitatları temsil eden 18 lokalitede Sherman tipi canlı yakalama kapanları 
kullanılarak araştırıldı. Her yakalanan örnek için koordinatlar ve yükseltiler GPS ile alındı. 
Lokalite seçimi habitat, yükseklik, vejetasyon ve jeolojik yapı göz önüne alınarak planlandı. 
Örneklerin tayini kayolojik ve morflojik yöntemler kullanılarak ve Zonguldak Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ndeki memeli koleksiyonundan faydalanılarak yapıldı. Bazı 
türerin (Microtus subterraneus, M. levis, Rattus rattus, R. Norvegicus ve Mus domesticus) teşhisine 
yardım amacıyla kemik iliğinden karyotip preperatları hazırlandı. Çalışılan örneklerden standart dış 
ölçüleri ve kafatası ölçüleri alındı. Bu ölçüler istatistiksel analizlerde kullanıldı.


