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Türkiye’de Subfosil Chironomid’ler (Insecta: Diptera) ve 
Transfer Fonksiyonu Üzerine Ön Sonuçlar

Gürçay Kıvanç Akyıldız, Mustafa Duran
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Denizli, gkakyildiz@pau.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, geçmişten günümüze meydana gelen iklimsel değişiklikleri ortaya çıkarmak 
üzere Chironomid’lere ait modern sıcaklık-kalibrasyon veri seti için ilk defa subfosil Chironomid 
teşhisleri ve transfer fonksiyon analizleri yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizde farklı coğrafik bölgelerde ve rakımlarda bulunan 24 doğal 
gölden Kajak Karotiyer örnekleyicisi kullanarak subfosil Chironomid örnekleri toplanmıştır. Aynı 
zamanda transfer fonksiyon analizinde kullanmak üzere, örnekleme alanlarına ait 23 farklı fiziksel ve 
kimyasal parametre ölçülmüştür. Türlerin teşhisi, Avrupa’da yapılan çalışmalarla standardizasyonu 
sağlamak üzere İngiltere Natural History Museum’daki koleksiyonlar kullanılarak yapılmıştır. 
Primer analiz olarak, Chironomidlerin örnekleme noktalarına ve fizikokimyasal parametrelere 
göre ordinasyon dağılımları Constrained Correspondence Analizi (CCA) ile yapılmıştır. Fauna 
yapısının belirlenmesinde Shannon Weaver çeşitlilik (H-diversity) indeksi ve Pielou’nun eşitlik 
(J-evenness) indeksleri kullanılmıştır. Transfer fonksiyonda sıcaklık-kalibrasyon veri seti için 
Weighted Averaging Partial Least Squares (WAPLS) modeli kullanılmıştır. Tüm istatistik analizleri 
R 2.14.1 (The R Foundation for Statistical Computing)’de Vegan 2.0-3 ve Rioja 0.7-3 kütüphaneleri 
kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Yirmidört gölden alınan karot örneklerinin en üst sekansından (0-1cm) transfer 
fonksiyonda kullanmak üzere toplam 1722 Chironomid örneğinden 67 farklı morfotipe ait subfosil 
teşhis edilmiştir. Transfer fonksiyon için her bir gölden minimum 49, en fazla 235 Chironomid kafa 
kapsülü toplanmıştır. İleri seçim tekniğiyle uygulanan 999 permutasyon sonucu fizikokimyasal 
parametreler için p = 0,002 bulunmuştur. CCA sonucu tür – çevresel parametre korelasyonu ilk 4 
eksen için sırasıyla 0,982; 0,971; 0,953; 0,954 olarak bulunmuştur. Örnekleme noktaları arasında H 
indeksi (Shannon Weaver) için en yüksek değer 2,83; J indeksi (Pielou) için en yüksek değer 0,97 
olarak bulunmuştur. Chironomid – Sıcaklık transfer fonksiyonunda WAPLS sonucu RMSE (Root 
Mean Squared Error) değeri 0,663; R2 = 0,984 olarak bulunmuştur. Veri setinde en yüksek sıcaklık 
sapma hatası 1,78 °C; en düşük 0,026 °C derece olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Ülkemizde subfosil Chironomidlere dayanılarak Sıcaklık – kalibrasyon veri 
seti uygulaması ilk defa yapılmaktadır. Göl sayısı arttıkça kalibrasyon seti güvenirliğinin artması 
beklenmektedir. Bu çalışma ile birlikte aynı zamanda ülkemiz için ilk defa subfosil Chironomid 
koleksiyonu ve deskripsiyonu hazırlanmaktadır. Yine bu çalışmayla birlikte, tür teşhisleri 
Avrupa’da kullanılan veri setlerindeki morfotiplere uygun olarak yapıldığından, ileriye yönelik veri 
seti karşılaştırmaları (Avrupa – Türkiye) için ilk defa standardizasyon sağlanmıştır. 
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