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karşılaştırılmıştır. C. glareolus populasyonlarındaki 
genetik varyasyonun derecesini ortaya koymak için 
allozim marker sistemi kullanıldı. Çalışılan 
populasyonlar arasındaki genetik ilişkileri 
göstermek için Nei’nin standart genetik mesafe ve 
genetik benzerlik hesaplamaları kullanıldı. 
Hesaplamalar POPGENE bilgisayar programları ile 
yapıldı. Tüm lokuslar için genik varyasyon 
istatistiklerine göre, etkili allellerin ortalama sayısı 
(ne) 1.2490, Shannon informasyon indeksi (I) ise  
0.2168’dir. FST değeri 0.2574’dir. FST değerinden 
hesaplanan Nm değeri yüksekti ve morfolojik 
verilerin tersine çalışılan populasyonlar arasında 
gen akışı olduğunu gösterdi. Genetik mesafe 
verisiyle çizilen dendogram 3 kümelenme gösterdi. 
C. glareolus kümesindeki gruplanma post 
özellikleriyle uyumludur.  
 
Anahtar Kelimeler: Clethrionomys glareolus, 
Türkiye, Allozim, Genetik farklılaşma  
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 Galerisinekleri olarak bilinen 
Agromyzidae (Diptera) familyasına bağlı türlerin 
çoğunluğu polifag olup larvaları bitkilerin özellikle 
yapraklarında mesofil tabakasında galeriler açmak 
suretiyle beslenmektedir. Bu zararları sonucu 
bitkilerde fotosentez sekteye uğramakta özellikle 
genç dönemde ölümlere ileri dönemlerde ise verim 
kaybına neden olmaktadırlar. Agromyzidae 
familyası Liriomyza trifolii (Burgess) ve 
Chromatomyia horticola (Goureau) türleri 
sebzelerde önemli derecede ekonomik zararlara 
neden olmaktadır. Bu türler ile mücadelede 
üreticiler yaygın olarak insektisit kullanmaktır. Bu 
da beraberinde insan ve çevre sağlığı için kalıntı ve 
pestisit kirliliği gibi sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Son yıllarda özellikle ekonomik 
öneme sahip galerisineği parazitoiti olan türler 
üzerinde moleküler çalışmalar artış göstermiştir. 
Ayrıca, moleküler çalışmalar son yıllarda 
zararlıların pestisitlere karşı dayanıklılık 
kazanmasıyla ilgili konuların aydınlatılmasında da 
kullanılmaya başlanmıştır. 2006-2007 yılları 
arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, ülkemizdeki  
ekonomik öneme sahip galerisineği türleri arasında 

bulunan bu iki türün moleküler 
karakterizasyonunun RAPD (Random Amplified 
Polymorphic DNA= Rastgele Üretilen Polimorfik 
DNA) tekniği kullanılarak yapılması ve böylece, 
Anadolu’nun gen zenginliğinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, Muğla ilini temsilen tüm 
ilçe ve köylere araziler düzenlenerek galerisineği 
türleri toplanmış ve teşhis edilmiştir. Farklı 
lokasyonlardan toplanan bu türlerin bireylerinin 
genomik DNA’sı Lifton methodu ile izole edilmiş 
ve RAPD-PCR yöntemiyle moleküler analizleri 
yapılmıştır. Sonuçta tür içindeki bireyler arası 
varyasyonları ve iki tür arasındaki genetik uzaklığı 
gösteren bir dendogram oluşturulmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Chromatomyia horticola, 
Liriomyza trifolii, RAPD-PCR, biyoçeşitlilik, 
Muğla  
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 Bu çalışma, İzmir-Kemalpaşa’da 2007 yılı 
Haziran-Ekim ayları süresince organik üretimde 
bulunulan bağ, erik, armut ve şeftali bahçelerinde 
yürütülmüştür. Örneklemeler iki haftalık aralıklarla 
yapılmış; örneklerin toplanmasında çukur tuzaklar 
ve besin tuzaklar kullanılmıştır. Çukur tuzaklar, 150 
ml’lik plastik kaplara 75 ml kadar 1:1 oranında 
etilen glikol-su karışımı konularak hazırlanmıştır. 
Tuzaklar toprak içine kapların üst kısmı toprak 
yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirilmiş 
daha sonra bitki ve taşlarla kamufle edilmiştir. Her 
bahçeye dört çukur tuzak yerleştirilmiştir. Şaraplı 
besin tuzaklar ise 2.5 lt’lik plastik kavanozların her 
birine birer litre sıvı konularak hazırlanmış ve her 
bahçede dörder ağaca asılmıştır. Kullanılan bir 
litrelik sıvı içinde 100 ml şarap, 25 ml sirke ve 25 
gr şeker ve 1 litre kadar su bulunmaktadır. Her iki 
tuzak tipiyle toplanan örnekler laboratuvarda 
ayrılarak iğnelenmiş ve etiketlenerek 
değerlendirilmiştir. 
 Yapılan değerlendirme sonucunda, çukur 
tuzaklarla yakalanan örneklerin % 94.11’inin 
Coleoptera takımı içinde yer aldığı görülmüştür. 
Geriye kalan % 5.89’unu sırasıyla Lepidoptera, 
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Heteroptera, Orthoptera, Diptera, Homoptera ve 
Dermaptera takımlarına bağlı türler 
oluşturmaktadır. Besin tuzaklarla yakalanan 
örnekler arasında Lepidoptera takımı % 85.60’lık 
oranla ilk sıradadır. Bu takımı sırasıyla 
Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Neuroptera, 
Homoptera ve Heteroptera takımlarına bağlı 
örnekler izlemiştir. Araştırma sonuçları kültürler 
açısından değerlendirildiğinde şeftali ve armut 
bahçelerindeki zenginliğin erik ve bağ alanlarına 
göre öne çıktığı dikkati çekmiştir.                                                                                                                                     
  
Anahtar Kelimeler: Böcek faunası, çukur tuzak, 
besin tuzak, biyolojik çeşitlilik  
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 Anadolu’nun bilinen en eski ikincil 
(denizden tatlısuya geçerek orada kalan) tatlısu 
balığı Aphanius cinsidir. Bu cinsin yayılış alanı, 
erken Eosen devirden Miyosen devrine kadar 
Avrupa’nın büyük bir kısmını örten Paratetis ve 
Tetis ile çakışmaktadır. Günümüzde bu cinse ait 
türler, Akdeniz’i çevreleyen birkaç ülkede 
(Afrika’nın kuzey kıyıları, İspanya, İtalya, 
Yunanistan) kaldıklarından tipik birer tetis kalıntısı 
olarak adlandırılırlar. Anadolu, Aphanius cinsine ait 
türlerin yayılışında bir merkez görevi üstlenir. 
Aphanius cinsi Anadolu’da  6 tür ve 4 alttürle 
(A.asquamatus, A.fasciatus, A.danfordii, A.mento, 
A.villwocki, A.anatoliae anatoliae, A.a.splendens, 
A.a.transgradiens ve A.a.sureyanus) temsil edilir. 
Bunlar gözönüne alındığındA; Anadolu’da 
endemizm açısından oldukça önemli bir yere sahip 
olan Aphanius cinsine ait türlerin incelenmesi ve 
Anadolu’daki gen havuzunun korunması, 
sürdürülebilir bir çevre için oldukça önem arz 
etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Aphanius, tür 
çeşitliliği, zoocoğrafya  
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Türkiye’de büyük göllerin bulunduğu, 

denize akışı olmayan kapalı havzaların en 
büyüklerinden olan Orta Anadolu’daki Konya 
Havzasında bulunan Akşehir ve Eber gölleri 
potansiyel Ramsar Alanları’ndan olup Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar arasındadır.  Akşehir 
Gölü tektonik oluşumlu bir göldür ve Eber Gölü ile 
bağlantılıdır. Eber Gölü büyük ölçüde sazlıklarla 
kaplı çok sığ bir göldür, Akşehir Gölü’nün ise 
sadece çevresinde sazlıklar bulunur. Bölgede 2006 
– 2007 yılları arasında periyodik olarak yapılan 
gözlemlerle bölgeyi kullanan kuş türleri, bu türlerin 
bölgedeki durumları ile IUCN’e göre tehlike 
durumları saptanmıştır.   Akşehir ve Eber 
Gölleri’nde 16 ordoya dahil olan, toplam 138 kuş 
türü saptanmış olup, bu sayı şu ana kadar bölgeden 
verilen en yüksek kuş sayısıdır. Bu kuşlardan 36 
tanesi yerli türlerdir. Her iki gölde saptanan kuş 
türlerinden 73 tanesi yaz göçmeni, 29 tanesi ise  kış 
göçmenidir. Gölde belirlenen kuş türlerinin 
mevsimsel dağılımına göre; her iki gölde kışın 62, 
ilkbaharda 124, yazın 100 ve sonbaharda 97 kuş 
türü gözlenmiştir. Akşehir ve Eber Gölleri 
birbirlerine bağlantılı olmasına rağmen yapılan 
çalışmada her iki gölde bulunan kuş türü 
kompozisyonunun  ve sayısının birbirinden farklı 
olduğu saptanmıştır. Eber Gölü kuş türü çeşitliliği 
açısından daha zengindir fakat Flamingo, Angıt, 
Kılıçgaga gibi türlerin Akşehir Gölü’nü büyük 
sürüler halinde ziyaret ettikleri gözlenmiştir. 
Çalışmalar sırasında Akşehir Gölü’ndeki su 
miktarının dikkat çekici bir hızla azaldığı 
izlenmiştir ve çok kısa bir zamanda kuruyan 
göllerimiz arasına girmesinin muhtemel olması 
endişe verici olarak görünmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler :  Akşehir Gölü, Eber Gölü, 
kuş, ornitofauna, Türkiye  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


