
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
527

PZ119 
 

Direnç Fenomeni; Sığınma Davranışı ve Göç 
Olgusunun Buna Etkileri 

M. Mustafa AKINER, A. Cem KUYUCU, Selim S. 
ÇAĞLAR 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Beytepe, Ankara 
musca@hacettepe.edu.tr 

 
Duyarlı göçmen bireylerin insektisit 

dirençli birey frekansını düşürmedeki etkinliği ilk 
olarak 1970’li yıllarda duyarlı genleri taşıyan erkek 
bireylerin göçü yoluyla gösterilmiş ve göçün 
direncin evrimini etkileyen biyolojik ve ekolojik 
faktörlerden biri olduğu kabul edilmiştir. Sunulan 
bu çalışmada, Musca domestica (Diptera: 
Muscidae)‘da duyarlı birey göçünün direnç üzerine 
etkisi iki farklı şekilde karşılaştırılmıştır. Tek kuşak 
için belirlenen Organofosfat direnç düzeyinde %10, 
%50, %90 oranında yapılan erkek birey göçünün 
etkisinin değişken olduğu, pyrethroid direnç 
düzeyinde göç oranına paralel olarak direncin 
azaldığı gözlenmiştir.  

İki kuşak için %50 oranında erkek ve dişi 
birey göçü sonucunda organofosfat e pyrethroid 
direnç düzeylerinin F1 ve F2 kuşağında kademeli 
olarak düştüğü saptanmıştır. 

İki durum birbiri ile karşılaştırıldığında tek 
seferde yüksek oranda duyarlı birey göçünün 
direnci düşürmede etkin olduğu düşünülse de her 
kuşakta sağlanan göç durumunda dirençlilik daha 
yüksek oranda düşmektedir, ancak yüksek üreme 
gücüne sahip vektör populasyonlarında frekans 
azalışını tolere edebilecek sayıda dirençli 
bireylerden oluşan yeni kuşakların oluşması yüksek 
ihtimal dahilindedir. Bu durumun efektif olabilmesi 
için kademeli insektisit uygulamasının etkin bir 
şekilde yapılarak, sığınma alanları oluşturulması ve 
duyarlı birey frekansının artışını destekleyecek 
koşulların sağlanması mücadele açısından etkin 
olabilir. Sığınma davranışı ve göç olgusu direnci 
azaltmada ve etkin mücadele konusunda 
düşünülmesi gereken etkenlerden biridir. 
 
Anahtar Kelimeler: Musca domestica L., insektisit 
direnci, organofosfat, pyrethroid, göç, sığınma  
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Bu çalışmada, Hazar Gölünde Capoeta 

capoeta umbla’nın kas, karaciğer ve 
solungaçlarındaki Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn 
gibi bazı ağır metal konsantrasyonlarının  
mevsimsel değişimlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Hazar gölünün üç farklı 
istasyonundan Ocak 2006- Aralık 2006 döneminde 
üç ayda bir düzenli olarak toplanan örneklerin 
mevsimsel ve yıllık ortalama konsantrasyonları 
belirlendi. 

Mikrodalga çözünürleştirme yöntemini 
izleyen ICP ile yapılan analiz sonuçlarına göre 
incelenen örneklerin karaciğer ve  
solungaçlarındaki ağır metal birikimleri kasa oranla 
daha yüksek değerlerde olduğu belirlenmiştir. Cr, 
Cu ve Pb karaciğerde  ilkbahar ve yaz aylarında;  
Cr, Cu, Ni solungaçlarda   ilkbahar ayında;  Cd, Fe, 
Pb ve Zn  ise  kasda kış aylarında  daha yüksek 
değerlerde tespit edilmiştir.  Kaslardaki ağır metal 
değerleri FAO/WHO, EU’nin  balık ve 
yumuşakçalar için kabul edilebilir ağır metal 
değerlerinin altında bulunmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Capoeta capoeta 
umbla, Hazar Gölü,ICP   
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Aras Vadisi’nde, Türkiye-Ermenistan 

sınırına yakın bir alanda sivrisinek 
(Diptera:Culicidae) tür kompozisyonu ve saldırı 
periyotları belirlendi. Bu amaçla, Temmuz-Ağustos 
2007 süresine, açık ve kapalı alanlarda birer kişi 
tarafından, akşam saat 18:15’ten sabah 05:45’e 
kadar dokuz gece boyunca insana saldıran 
sivrisinekler toplandı. Dokuz sivrisinek türüne ait 
toplam 1005 dişi birey yakalandı. Teşhis 
sonuçlarına göre en dominant türün Ochlerotatus 
dorsalis (%47,46) olduğu, bunu sırasıyla Anopheles 
hyrcanus (%22,89), Culex theileri (%9,25), Aedes 


