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Çayırlık Alanda Toprak Akarlarının Dikey 
Dağılımı 
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1Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Zooloji ABD, 35100, Bornova, İzmir 

2Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD, 45140, Muradiye, 

Manisa 
ozlem.onen@ege.edu.tr 

 
Çeşitli yaşam biçimleriyle geniş dağılım 

gösteren akarların serbest yaşayan formlarına ilişkin 
veriler toprak kalitesi değerlendirmelerinde 
kullanılabilen ölçütlerdir.  Bu araştırmada Manisa, 
Muradiye ilçesi yakınındaki çayırlık alanda seçilen 
örnekleme bölgesinde toprak akarlarının dikey 
dağılımı, bir yıl boyunca her ay döküntü katmanı ile 
belli derinliklerden toprak örnekleri alınarak 
incelenmiştir. 

Oribatida, Actinedida, Gamasida ve 
Astigmata takımlarına giren toplam 5728 örnekte 
Oribatida takımı üyeleri en fazla sayıdadır. 
Astigmata, Gamasida ve Oribatida takımlarına 
giren bireyler ağırlıklı olarak döküntüde, 
Actinedida takımı bireyleri ise 10-20 cm 
derinlikteki toprakta dominanttır.  Bu genel bilgiler 
çerçevesinde farklı takımlara giren bireylerin 
derinliklere göre dağılımları belirlenmiş; dikey 
dağılımda populasyon yoğunluğu ile organik madde 
miktarı, toprak nemi, toprak sıcaklığı ve toprağın 
pH değeri arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler:  Manisa, akar, mevsimsel 
değişim, toprak, vertikal dağılım  
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Akdeniz Üniversitesi Kampusu Avifaunası 

Hakan KARAARDIÇ, Ramis KORKMAZ, Hakan 
SİMSAR, Ali ERDOĞAN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, 07058, Antalya 

hkaraardic@akdeniz.edu.tr 
 

Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi 
kampusünün avifaunasını kapsamaktadır ve 1998-
2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Arazide 
8 farklı gözlem noktası belirlenmiş, hat boyu 
gözlem metodu uygulanarak çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Gözlemler sabah 7:00-11:00 
saatleri arasında yapılmıştır. Çalışma sonucunda 
alanda yer alan kuş türlerinin statüleri belirlenerek, 
üreyen türlerin yuva yaptıkları bölgeler 
saptanmıştır. Çalışmada 38 familyaya ait 141 kuş 
türü tespit edilmiş, 20 familyaya ait 51 tür 

Nonpasseres grubuna, 18 familyaya ait 90 tür de 
Passeres grubuna aittir. Araştırma alanında 
saptanmış kuş türlerinden 37 tür yerli, 40 tür yaz 
ziyaretçisi, 25 tür kış ziyaretçisi ve 39 tür de transit 
göçerdir.  
     
Anahtar Kelimeler :  Avifauna, Akdeniz 
üniversitesi, kampus  
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Doğu Karadeniz Bölgesinin Çay ve Fındık 
Bahçelerinin Araneo-Faunası 

Abdullah BAYRAM, Zafer SANCAK, Tarık 
DANIŞMAN, Nazife YİĞİT 

Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, 71450 Yahşihan, Kırıkkale 

abdbayram@yahoo.com 
 

2006-2007 yıllarının Mayıs-Temmuz 
dönemlerinde Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize’de 
yer alan çay bahçelerinden, ayrıca Ordu ve 
Giresun’da yer alan fındık bahçelerinden örümcek 
örnekleri toplanarak faunaların saptanmasına 
çalışılmıştır. Çay bahçelerinde örnekler aspiratör ve 
atrap ile, fındık bahçelerinde ise vurma şemsiyesi 
ve aspiratör ile materyal toplanmıştır. Yapılan tespit 
çalışmalarında çay bahçelerinde Agelenidae, 
Miturgidae, Theridiidae, Theridiosomatidae, 
Linyphiidae, Dictynidae, Amaurobiidae, Araneidae, 
Metidae, Tetragnathidae, Clubionidae 
mensuplarının, fındık bahçelerinde ise 
Gnaphosidae, Clubionidae, Thomisidae, 
Philodromidae, Salticidae, Oxyopidae, Lycosidae, 
Theridiidae, Tetragnathidae, Araneidae, 
Linyphiidae mensuplarının dikkat çektiği 
görülmüştür. Dikkat çeken türler çay bahçelerinde 
Agelena labyrinthica, Pholcus phalangioides, 
Pardosa proxima, Clubiona lutescens, 
Achaearanea tepidariorum, Steatoda bipunctata, 
Enoplognatha ovata, Erigone dentipalpis, Linyphia 
triangularis, Lepthyphantes tenuis, Araneus 
diadematus, Neoscana adianta, Hypsosinga 
sanguinea; fındık bahçelerinde ise Salticus 
cingulatus, Euophrys frontalis, Heliophanus 
auratus, Pardosa agricola, Alopecosa fabrilis, 
Trochosa terricola, Pisaura mirabilis, Drassodes 
pubescens, Zelotes praeficus, Agelena labyrinthica, 
Tetragnatha extensa, Pachygnatha degeeri, 
Xysticus cristatus, Philodromus cespitum, Tibellus 
oblongus, Frontinela frutetorum, Linypha 
hortensis, Lepthyphantes tenuis, Araneus 
diadematus, Araneus alsine, Araneus angulatus, 
Araneus grossus, Araneus marmoreus, Nuctenea 
umbratica, Neoscana adianta, Larinioides 
cornutus, Metellina segmentata’dır.  
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Anahtar Kelimeler: Örümcek, Doğu Karadeniz 
Bölgesi, çay, fındık, fauna, Araneae  
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Doğu Karadeniz Bölgesi Örümcek Faunasına 
Bir Bakış (Araneae) 

Zafer SANCAK, Abdullah BAYRAM, Tarık 
DANIŞMAN 
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Biyoloji Bölümü, 71450, Yahşihan, Kırıkkale 

zafersanc@msn.com 
 

2006-2007 yıllarının Mayıs-Eylül 
dönemlerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde 33 istasyondan aspiratör, 
atrap ve vurma şemsiyesi ile örümcek örnekleri 
toplanmıştır. Toplanan örneklerle bölgede 25 
familya ve 72 cinse mensup 104 türün varlığı tespit 
edilmiştir. Türler faunistik, ekolojik ve sistematik 
açıdan incelenmiştir. Bu çalışmada bölgede çam, 
kayın ve dişbudak ormanları, çay ve fındık 
bahçeleri, meyve bahçeleri, tarlalar, ev-barakalar, 
sahil şeridi, sulak alanlar, yol kenarları ve kayalık 
alan gibi farklı habitatlar incelenmiştir. Çalışma 
alanından kayıt edilen taksonların tanımları 
yapılmış, ayrıca teşhis anahtarı hazırlanmıştır. 
Taksonlardan Sosticus, Neottiura, 
Trematocephalus, Cresmatoneta, Ostearius ve 
Cercidia cinsleri ile 9 tür Türkiye için yeni kayıttır. 
Yeni kayıt edilen türler şunlardır: Zora spinimana, 
Sosticus loricatus, Dipoena melanogaster, 
Neottiura bimaculata, Trematocephalus cristatus, 
Cresmatoneta mutinensis, Ostearius melanopygius, 
Achaearanea riparia, Cercidia promigens.  
  
Anahtar Kelimeler: Örümcek, Doğu Karadeniz 
Bölgesi, fauna, Araneae  
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Büyük Memeli Çalışmalarında Foto-Tuzak 
Yöntemi (Datça-Bozburun Yarımadasında 

Vejetasyon Tipine Bağlı Büyük Memeli 
Faunasındaki Değişimler) 

Yasin İLEMİN 
Yaşamkent Mahallesi, 50 Cadde, Ayarslan sitesi, B 

blok, No: 1128-1129, Daire no:38, Çayyolu, 
Ankara 

ileminy@hacettepe.edu.tr 
 

Ülkemizdeki büyük memeliler ve 
ekolojileri üzerinde çalışırken kullanılan ve 
nispeten yeni bir örnekleme metodu olan foto-tuzak 
yöntemi anlatılacaktır. Son yıllarda büyük memeli 
türleri ile yapılan çalışmalarda foto tuzak yöntemi 

giderek artan bir oranda kullanılmaktadır  (Karanth 
and Nichols, 1998; Buler and Hamilton, 2000; 
Silveria et al., 2002; Sequin et al., 2003; Hegglin et 
al., 2004; Karanth et al., 2004). Bu sistemde hayvan 
hareketleri kızılötesi alıcılar yoluyla tetiklenen 
otomatik fotoğraf makineleri ile kaydedilmekte, 
böylece canlıların yakalanmasına gerek 
duyulmadan tür düzeyinde tespit yapılabilmekte, 
alandaki tür zenginliği ortaya konulmaktadır 
(Goldman and Winther-Hansen, 2003; Trolle, 
2003). Örnek çalışma olarak "Datça-Bozburun 
Yarımadası Büyük Memeli Faunasında Vejetasyona 
Bağlı değişimler" anlatılacaktır. Bu çalışmada 
bölgede seçilen 3 farklı habitat (orman, maki, 
frigana) tipinde kurulan istasyonlardan elde edilen 
sonuçlar incelenecektir. Büyük memelilerin habitat 
tercihleri ortaya çıkarıldığı çalışma bildiride 
sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Büyük memeliler, foto-tuzak, 
ekoloji, vejetasyon tipi  
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Kırıkkale ilindeki Spalax leucodon 
(Nordmann,1840)'un yuva yapısı (Mammalia: 

Rodentia) 

Tuba YAĞCI, Nursel AŞAN 
Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü 71450, Yahşihan, Kırıkkale 

tuubayagci@yahoo.com.tr 
 

Kırıkkale ilinde 2003-2005 yılları arasında 
yapılan çalışmada, körfarelerin yüzey üzerine 
çıkardıkları toprak tümseklerinin, diziliş biçimine 
göre doğrusal sıralanmış ve dağınık olarak yayılmış 
tümsekler olmak üzere iki gruba ayrıldığı 
gözlenmiştir. Doğrusal sıralanmış tümseklerdeki 
tünellerin çapının hayvanın büyüklüğüne ve 
bulunduğu alandaki besine göre, derinliğinin ise 
bitki köklerinin uzunluğuna ve toprağın sertliğine 
göre değiştiği kaydedilmiştir. Dağınık olarak 
yayılmış tümsekler ise, diğerlerinden daha büyük 
bir tümsek ile etrafında değişik sayılarda düzensiz 
yayılmış küçük tümseklerden oluşmaktadır. 
Araştırma sırasında kazılan yuvaların üç ila dört 
gün içinde tekrar kapatılırken aynı yuva birkaç kez 
kazıldığında kapatılmadığı ve yerine yenilerinin 
yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilçe ve 
kasabalarda çeşitli toprak tiplerinde yayılış gösteren 
körfarelerin yuva ve tünel yapıları farklı 
mevsimlerde incelenerek, tespit edilen farklılıklar 
kaydedilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Spalax leucodon, ekoloji, 
biyoloji, Kırıkkale, Türkiye  
 
 


