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 Bu çalışmada,  Denizli ili sınırlarında 
bulunan Gökpınar Çayı’na 3 ay boyunca yaprak 
paketleri bırakılıp, bırakılan yaprak paketleri her iki 
haftada bir toplanarak laboratuar ortamına 
getirilmiştir. Toplanan yaprak paketlerinde bentik 
omurgasız koloni oluşumları incelenmiş ve 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu işlem çalışma 
süresince iki kez tekrar edilmiştir. Yaprak paketleri 
çayın etrafında doğal olarak bulunan; meşe, söğüt, 
taze çınar, kuru çınar, çınar dal parçaları, çam 
iğnesi ve çam kozalağı şeklinde hazırlanmıştır. 
Çalışmada, 2 tür yalnızca meşede, 1 tür yalnızca 
söğütte, 2 tür yalnızca kuru çınarda, 3 tür yalnızca 
taze çınarda, 1 tür yalnızca çam iğnesinde, 2 tür 
yalnızca meşe ve kozalakta, 3 tür yalnızca doğal 
ortam ve kozalakta, 2 tür tüm paketlerde ve doğal 
ortamda ve 28 tür yalnızca doğal ortamda 
kaydedilmiştir. Bu çalışma süresince bentik 
omurgasızlarına ait toplam 89 tür tespit edilmiştir. 
Tespit edilen bireylerden 2034 birey doğal ortamda, 
2201 birey taze çınarda, 765 birey söğütte, 660 
birey meşede, 616 birey çam iğnesinde, 570 kuru 
çınarda ve 373 birey çınar dal parçalarında olmak 
üzere toplamda 7219 birey tespit edilmiştir. 
Türlerin dağılımındaki etkili olabilecek muhtemel 
besin ve habitat tercihleri tartışılmıştır.  
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 Karakaya Baraj Gölü su kalitesini, 
zooplankton kompozisyonu ile değerlendirebilmek 
amacı ile alan çalışması, Ekim 2005-Kasım 2006 
tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilmiştir. 
Gölün limnolojik yapısının yanı sıra, yerleşim 
alanlarının göle olan etkisini saptayabilecek şekilde 

6 (ist1-ist6) örnekleme noktası seçilmiştir. 
Örnekleme noktalarından toplanan zooplankton 
taksonları teşhis edilmiş ve su kalitesi ile ilişkisi 
belirlenmiştir. 
 Karakaya Baraj Gölü zooplanktonik 
türlerinin örnekleme noktalarına ve çevresel 
değişkenlere bağlı olarak dağılımlarını belirlemek 
amacıyla Kanonik Uyum Analizi (CCA) yöntemi 
ile incelenmiştir. Zooplankton yoğunluğu, tür 
değişkeni; NO2--N, NO3-N, NH4+-N, PO4-3-P, 
sertlik, ÇO., pH, EC ve sıcaklık ise çevresel 
değişkenler olarak kullanılmıştır. Normal dağılım 
göstermeyen değişkenlerin logaritmik 
transformasyonları alınmıştır. UPGMA Analizi ile 
örnekleme noktalarının zooplankton taksonlarına 
göre benzerlikleri belirlenmiştir. CCA ve UPGMA 
analizlerine göre ist.2, ist.3, ist.5 ve ist.6 örnekleme 
noktalarının kendi aralarında, ist.1 ve ist.4 
örnekleme noktalarının ise kendi aralarında benzer 
olduğu görülmüştür. 
 Sucul canlıların saprobik düzeyi, trofik 
düzeyi etkileyen önemli bir faktör olduğu için 
Karakaya Baraj Gölü’nde bulunan zooplanktonik 
türlerin saprobik düzeyi incelenmiştir. Buna göre 
bu türlerin genellikle β-mezosaprobik ve 
oligosaprobik- β-mezosaprobik düzeyde yer aldığı 
görülmüştür. 
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Salamandra cinsinin üyeleri dünyada; 

Avrupa, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da 
(Steinfartz et al., 2000), Türkiye’de ise Erzincan, 
Bitlis, Adana, Mersin, Hatay illerinde ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Baran, 2005)  
yayılış göstermektedir. Bu türe ait bir çok lokal 
varyant bilinmesine rağmen, tür ve alttürlerin 
durumu kesinleşememiştir. Filogenetik analizler 
sonucu bu cinse ait, 5-13 milyon yıl önce ayrılarak 
oluşan, altı temel monofiletik grup (S. salamandra, 
S. algira, S. imfraimmaculata, S. corsica, S. atra, S. 
lanzai) olduğu tespit edilmiştir (Steinfartz et al., 
2000). 

Birçok türün biyocoğrafyasında 
populasyon yapılarının, Kuvaterner Dönemi’ndeki 
(1.7- 0.01 milyon yıl önce) tekrarlı buzul 
dönemlerinin oluşmasına neden olan iklimsel 
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dalgalanmalardan oldukça etkilendiği bilinmektedir 
(Steinfartz et al., 2000).Türkiye’deki Salamandra 
salamandra populasyonları Kuvaterner’deki buzul 
devirlerinde Anadolu’ya gelmiş olduklarından ve 
arazinin yapısı ve türün biyolojik özellikleri 
nedeniyle aktif ya da pasif yayılış yetenekleri kısıtlı 
olduğundan, bu populasyonlar arasında yalıtım 
sağlanmış ve dağılımları Anadolu’daki belirli 
sığınak alanlarla sınırlı kalmıştır. Bu nedenlerle 
Anadolu’daki Salamandra salamandra 
populasyonları kesikli dağılım göstermektedir. 

Salamandra salamandra da, diğer birçok 
amfibi türü gibi, günümüzde koruma çalışmaları 
kapsamına alınması gereken canlılardandır. 
IUCN’nin Red Data Book’unda durumları (R) ile 
sembolize edilmiştir ve şu an için tehlikede 
olmasalar da, gelecekte risk altında olabilecekleri 
belirlenmiştir.  Salamandra salamandra 
Avrupa’nın bazı bölgelerinde hızla azalmaktadır 
(Homolka & Kokes  1994; Mart´ınez-Solano et 
al.2003; B.R.S., unpublished data). Birçok Avrupa 
ülkesinde ise (İsviçre, İspanya gibi) bu tür kırmızı 
listededir. 

Amfibileri tehdit eden başlıca faktörler; 
özellikle üreme alanları olmak üzere habitatlarının 
insan etkisiyle bozulması ya da yok edilmesi, 
pestisitlerle sucul habitatların kirletilmesidir. 
Bifazik yaşam döngüsüne sahip türler olmaları 
nedeniyle hem karasal hem de sucul habitatlarda 
insan etkisiyle oluşan kayıplar ve bozukluklar, bu 
türün yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Global Amfibi Değerlendirmesi’ne göre, 
Türkiye’de bu türü tehdit eden olası faktörlerin 
başında; üreme sularına barajların yapılması, sucul 
alanlardaki kirlilik ve tarımsal amaçlı sulama 
programlarının genişletilmesiyle zemin suyunun 
giderek artan oranda kullanılması sayılabilir. Ancak 
Anadolu’daki populasyonların günümüzdeki 
durumuyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada Erzincan, Kemaliye ve 
çevresinde yayılış gösteren Salamandra 
salamandra türüne ait bireyler gözlenmiştir.  Keban 
Barajının kuzeyinde yer alan Kemaliye ilçesi, 
Anadolu Diyagonali’nin tam üzerinde olup doğu ve 
batı Anadolu’yu kesin bir yalıtımla ayırmaktadır ve 
birçok canlı için önemli bir bariyer geçiş bölgesi ve 
sığınak oluşturmaktadır. Özellikle zoocoğrafik 
yapısı nedeni ile Kemaliye ve çevresi oldukça fazla 
sayıda türü barındırmaktadır. Buzul ve buzul arası 
dönemlerinin relikt (sığıntı, kalıt) elamanlarını da 
uygun habitatlarında barındırmaktadır.  

Yapılan arazi çalışmaları sonucu alanda 
bulunan Salamandra populasyonunun, 
Türkiye’deki diğer yaşama alanlarına kıyasla, 
oldukça yoğun olduğu tespit edilmiştir. Kemaliye 
ve çevresine yapılan arazi çalışmaları sırasında bu 
alanda bulundukları bölgeler tespit edilmiştir. 
Bunun dışında daha küçük pilot bir bölge 
belirlenerek aynı alanda çeşitli dönemlerde birey 
sayımı yapılmıştır. Arazi çalışmaları, 2006 yılının 

mayıs, eylül ve ekim aylarında ve 2007 yılının 
nisan, mayıs ve eylül aylarında yapılmıştır.  
Çalışma sonucunda, uzun süreli kurak mevsimin 
ardından gelen ilk yağışlı gecede en fazla birey 
sayımı yapılmıştır. Takip eden gecelerde ise aynı 
alanda gözlenen birey sayısı giderek azalmıştır. 
Yağmursuz dönemde ve gündüz çalışmalarında ise 
birey gözlemi yapılamamıştır. Arazi çalışmaları 
sırasında gözlenen bireyler, fotoğrafları çekilerek 
serbest bırakılmıştır. Takip eden 2–3 gün süresince 
aynı alanda yapılan arazi gözlemlerinde aynı 
bireyler tekrar bulunamamıştır. Seçilen bölgede 
eylül ve ekim aylarında yapılan sayımlardaki birey 
sayısı, nisan ve mayıs aylarındakilerden daha 
yüksek bulunmuştur. Bu gözlem, bahar aylarında 
bireylerin çiftleşme ve yavrulama amaçlı olarak su 
kaynaklarına gitmeleriyle seçtiğimiz alandaki birey 
sayısının azaldığı şeklinde yorumlanabilir.   

Adana, Mersin ve Hatay illerinde yapılan 
arazi çalışmaları ve yöre halkıyla yapılan 
görüşmeler sonucunda, bu bölgelerdeki 
populasyonların Kemaliye populasyonuna göre 
daha fazla zarar görmüş olduğu düşünülmektedir.   

Salamandra salamandra ürkek bir türdür 
ve zamanının çoğunu gölge yarıklarda saklanarak, 
otlar altında ya da buna benzer korunmayı ve nemi 
korumayı sağlayacak alanlarda geçirir. Uç 
sıcaklıkların görüldüğü dönemler boyunca 
inaktiftir. Literatüre göre, S. salamandra bireyleri, 
uzun yıllar boyunca aynı yuvayı kullanırlar. Aynı 
zamanda kışı geçirdikleri noktalara da sürekli 
olarak geri dönerler 
(http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.
html). Bu nedenle yaşadıkları bölgelerin insan 
kaynaklı etkenlerle bozulması, canlının yaşamını ve 
sürekliliğini tehlikeye atmaktadır. Türkiye’de 
populasyon durumları tam olarak bilinmemesine 
karşın, özellikle Adana, Hatay ve Mersin 
populasyonlarının diğer bölgelere oranla insan 
faaliyetlerine daha açık olması sonucu daha fazla 
etkilendiği, Kemaliye populasyonlarının ise hem 
doğal yapının korunması hem yöre halkının 
duyarlılığı nedeniyle daha az zarar görmelerine 
bağlı olarak daha yoğun olduğu düşünülmektedir. 
Populasyon durumlarıyla ilgili ayrıntılı çalışmalar 
yapılarak, populasyonların korunması ve 
devamlılıklarının sağlanması; populasyondaki 
dalgalanmaların nedenlerinin araştırılmasının 
dağılımı sınırlı olan bu tür için önem taşıdığını 
düşünüyoruz.   
  
Anahtar Kelimeler: Salamandra salamandra, 
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