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Türkiye'de ötücü kuşlar ve göç hareketleri 
ile ilgili oldukça sınırlı bilgiler mevcuttur. Türkiye 
üç kıtayı birleştiren coğrafi konumu ve iki önemli 
göç yolunun üzerinden geçmesi nedeniyle kuş göçü 
açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada 
Sylvia cinsine ait türlerin Titreyengöl’deki ilkbahar 
(2004-2005) ve sonbahar (2005) göç hareketleri 
araştırılmıştır. Araştırmada Sis (Japon) ağları 
kullanılarak kuşlar yakalanmış, EURING kriterleri 
kullanılarak halkalar takılmış ve gerekli ölçümler 
alınmıştır.  

Araştırmada Sylvia cinsine ait türlerin 
ilkbahar ve sonbahar göç zamanları belirlenmiş, bu 
türlerin tür içi eşeysel farklılıkları olup olmadığı 
morfolojik analizleri yapılarak tespit edilmiş, 
ağırlık, yağ ve kas durumları ile populasyon 
yoğunlukları, konaklama süreleri gibi parametreler 
ortaya konulmuştur. Buna göre; ilkbahar göçü 
sonbahar göçüne kıyasla daha kısa sürede 
tamamlanmakta, halkalanan birey sayıları ise 
sonbahara oranla daha fazladır. Ayrıca sonbaharda 
halkalanan bireylerin vücut ağırlıkları, yağ ve kas 
durumları ilkbaharda halkalananlara kıyasla 
belirgin olarak daha yüksektir. İlkbaharda ağırlıklı 
olarak bir yıllık bireyler, sonbaharda ise genç 
bireyler yakalanmış ve halkalanmıştır. Çalışma 
süresince 9 Sylvia türü ile birlikte toplam 178 tür 
tespit edilmiş ve bunlardan 117 türe ait 23.677 
bireye “Turkey” halkası takılmıştır.      
  
Anahtar Kelimeler :  Titreyengöl, Sylvia, 
halkalama, göç  
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Özelliklerinin İncelenmesi 
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Bu çalışmada Çamkoru Göleti (Çamlıdere-

Ankara)’ne balıklandırma çalışmalarıyla sonradan 
giren Tinca tinca’nın populasyon yapısı ve 

büyüklüğü ile bazı büyüme özellikleri 
incelenmiştir. Populasyon büyüklüğü; 2003 Yılı 
Nisan ayında Yüzgeç kesme ile markalama ve Geri 
Yakalama Yöntemi ve aynı dönemde kullanılan 
Monoflament ve Multiflament ağlarla, Birim 
Çabada Av Gücü (CPUE) değerleri ile 
hesaplanmıştır. Kendiliğinden üreyebilen kalıcı 
populasyon yapısını kuran tür; sistemde yaşayan 
diğer türlerden daha fazla bireyle temsil 
edilmektedir. Ağustos 2002 – Ağustos 2003 
tarihleri arasında avlamayla yakalanan 314 adet 
birey incelenerek türün populasyon yapısı ve bazı 
büyüme özellikleri saptanmıştır. I–VIII yaşları 
arasında ve % 44,89’u dişi, %42,05’i erkek 
bireylerden oluşan populasyonun; Boy ağırlık 
ilişkisi W = 0,0144 LF3,0066 olarak saptanmıştır. 
Kondisyon Faktörü değerleri minimum ve 
maksimum değerleri sırasıyla 1,02 ve 2,43 olarak 
hesaplanmıştır. İlk yaşlarda yüksek olan oransal 
boy ve ağırlık artış değerleri yaş ilerledikçe 
azalmıştır. Aynı yaş grubundaki dişi ve erkek 
bireyler arasındaki büyüme kontrolü ‘t’ testi 
(P=0,05) ile önemsiz olarak bulunmuştur.  
 
Anahtar sözcükler: Çamkoru Göleti, 
balıklandırma, Cyprinidae, Tinca tinca, populasyon 
büyüklüğü ve yapısı, büyüme özellikleri 
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Bu çalışmada Çamkoru Göleti (Çamlıdere-
Ankara)’nde Ağustos 2002-Ağustos 2003 tarihleri 
arasında monoflament ve multiflament ağlarla 
yakalanan Alburnus escherichii ve Leuciscus 
cephalus’un atasal ve hibrit bireylerinin morfolojik 
durumu ve populasyon yapısı incelenmiştir. 6 adet 
meristik karekterin sayımı, 22 adet morfometrik 
karekterin ölçümü ile iki tür arasında 3 adet hibrit 
birey saptanmıştır. Alburnus escherichii atasal 
bireylerinin; II – VIII yaşları arasında dağılım 
gösterdiği, en yoğun yaş grubunun % 51,49’luk 
oranla III. yaş grubu olduğu,  populasyonun % 
50,5’i dişi, %49,5’i erkek bireylerden oluştuğu, Boy 
ağırlık ilişkisinin W = 0,0066 LF3,2501 olduğu, 
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Leuciscus cephalus atasal bireylerinin ise I – X 
yaşları arasında dağılım gösterdiği, en yoğun yaş 
grubunun, % 57’lik oranla III. yaş grubu olduğu, 
populasyonun % 61,24’ü dişi, 30,62’si erkek 
bireylerden oluştuğu, Boy ağırlık ilişkisinin W = 
0,0134 LF3,0126 saptanmıştır.  
 
 Anahtar Kelimeler :  Alburnus escherichii, 
Leuciscus cephalus, hibrit, morfometri, populasyon 
yapısı, Çamkoru Göleti  
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Besin Kalitesi Değiştirilmiş Bazı Bitki 
Yapraklarının Agelastica alni L. (Coleoptera; 
Chrysomelidae)’nin Azot Kullanım Seviyesine 
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Bu çalışmada, oligofaj herbivor bir yaprak 

böceği olan Agelastica alni (L., 1758) larvalarının 
beslendiği Alnus glutinosa ssp. glutinosa L., Salix 
babylonica L. ve Corylus avellana L.  türlerinin 
besin kalitesi gübreleme yoluyla değiştirilmiştir. 
Son gelişim evresine ulaşan A. alni larvaları besin 
kalitesi değiştirilmiş, genç ve yaşlı Alnus glutinosa 
ssp. glutinosa, Salix babylonica ve Corylus 
avellana yapraklarıyla laboratuar ortamında 10 gün 
süren beslenme deneyi ile incelenmiştir. Ülkemizde 
özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki 
kızılağaçlara zarar veren A. alni larvalarının 
beslenme performansı üzerine, çalışmada kullanılan 
bitki türlerindeki azot düzeyinin etki biçimleri 
incelenmiştir. İstatistik analiz sonuçları A. alni 
larvalarının genel olarak yaprak azot içeriğindeki 
artışa rağmen, azot kullanımını belirli oranda 
dengede tuttuğunu ortaya koymuştur. Corylus 
avellana türünde bitkinin azot içeriği % 2,97’den % 
4,33’e kadar değişmesine rağmen azot kullanım 
etkinliği % 16’dan % 11’e düşmüştür. Salix 
babylonica türünde de azot içeriği % 2,47’den % 
3,68’e kadar artmasına karşın böcek azot kullanımı 
etkinliği % 11’den % 14’e çıkmıştır. Alnus 
glutinosa ssp. glutinosa türünde ise azot miktarı % 
4,27’den % 5,34’e kadar yükselmiş olup böcek azot 
kullanımı ise % 16’dan % 15’e gerilemiştir. Yaşlı 
Alnus glutinosa ssp. glutinosa türünde azot artışı% 
4,04’den % 4,66’ya çıkmasına rağmen larvaların 
azot kullanım etkinliği % 15’ten % 17’ye çıkmıştır. 
Sonuç olarak bu çalışma, A. alni larvalarının 

avlanma riskini de azaltan gelişmiş bir azot 
homeostazisine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Agelastica alni, herbivor, 
azot, besin kalitesi  
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Bu çalışmada ülkemizde özellikle Doğu 

Karadeniz Bölgesinde kızılağaç populasyonuna 
zarar veren ve oligofaj herbivor bir yaprak böceği 
olan Agelastica alni (L., 1758) larvaların beslenme 
performansı, genç ve yaşlı Alnus glutinosa ssp. 
glutinosa, Salix babylonica L. ve Corylus avellana 
L. bitkilerinin yapraklarıyla laboratuar ortamında 
10 gün süren beslenme deneyi ile incelenmiştir. A. 
alni larvaların beslenme verimi üzerine çalışmada 
kullanılan bitki türlerindeki, toplam fenolikler, 
proantosiyanidin ve gallotanen gibi çeşitli bitki 
bileşenlerinin etki biçimleri incelenmiştir. Kimyasal 
analizler toplam fenolik ve proantosiyanidin 
içeriğinin çalışılan bitki türlerinde yüksek oranlarda 
(% 5’ten fazla) olduğunu göstermiştir. İstatistik 
analiz sonuçları bu sekonder metabolitlerin A. alni 
larvalarının sindirim verimini önemli derecede 
etkilemediğini ortaya koymuştur. Buna rağmen  
larvaların sindirilen besinleri biyokütleye 
dönüştürebilme veriminin genellikle düşük çıkması, 
sekonder metabolitlerin sindirim sonrası etkilerinin 
olabileceği düşüncesini desteklemiştir. 
 Bu çalışma A. alni larvalarının 
muhtemelen, konak bitkilerindeki caydırıcı 
sekonder kimyasallara karşı sindirim 
metabolizmasında düzenleyici mekanizmalar 
geliştirmiş olabileceğini ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Agelastica alni, 
proantosiyanidin, larva, AD, ECD  
 
 
 
 
 
 
 
 


