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 Anadolu'nun coğrafik açıdan Avrupa'yla 
bağlantısını teşkil eden kuzeybatı kesimi kara 
salyangozlarının biyoçeşitliliği açısından 
bakıldığında bu özelliği yanında yüksek endemizm 
ile de öne çıkmaktadır. Toplam 111 türe ait 120 tür 
ve alttür bölgeden çalışma ile tespit edilmiş olup 
bunlardan 42 tür endemik vaziyettedir. Sahanın 
Türkiye'nin en büyük nüfus yoğunlupğuna sahip 
oluşu ayrıca global ısınma gibi tehditler sonucu bazı 
taksonların habitat bozunmasına bağlı olarak 
yokolmakta olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, 
biyoçeşitlilik ve tür zenginliği haritalanmış, ayrıca 
azalan taksonlara yönelik tehditler tartışılmıştır.    
 
Anahtar kelimeler: Kuzeybatı Anadolu, 
gastropodlar, tür çeşitliliği, endemizm  
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Kemaliye (Erzincan) çevresinde 2005 

yılından beri yaptığımız periyodik çalışmalarda 34 
Odonata türü tespit edilmiştir.  Ayrıca  1976 
yılından beri toplanan örneklerde incelenmiştir. 
Kemaliye ilçesinin içinden Fırat nehrinin bir kolu 
olan karasu geçmektendir. Bununla birlikte 
karasuyu besleyen çok sayıda akarsu kolu 
bulunmaktadır. Bilindiği gibi Odonatlar 
yumurtalarını sucul yada suyu kısmen kurumuş 
alanlara bırakmakta olup; gelişim evreleri suya 
bağlı türleri barındırmaktadır. Özellikle Divriği  de 
bulunan bakır işletmeleri yıllardan beri belli 
periyotlarla  karasuya atık madde bırakmaktadır. 
Ayrıca  Erzurum'dan itibaren birçok evsel ve 
endüstriyel kirlilik kaynağı da bu sistemdeki 
Odonata türleri üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.  
Bunun yanı sıra Kemaliye ve çevresinde faaliyette 
bulunan maden işletmelerin çevreye ve dolayısıyla 
sucul sisteme zararları ve olası Odanata türleri 
üzerine etkileri de bu çalışma kapsamına 
girmektedir. 
 

 Anahtar Kelimeler :  Fauna , biyoçeşitlilik, 
ekoloji, çevre  
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Bu çalışma Manisa İli, Turgutlu İlçesinin 

Dağmarmara Yöresinde Mayıs-Ekim 2003 
döneminde gerçekleştirilmiştir. Örnekler meşe (980 
m), yanmış orman (960 m), çam (950 m), mera 
(880 m) ve kestane (620 m) biyotoplarına 
yerleştirilen çukur tuzaklarla toplanmış ve tuzaklar 
iki haftalık aralıklarla değiştirilmiştir. 

Çalışma sonunda 22 familyaya ait toplam 
489 örnek toplanmıştır. Bu örnekler bağlı oldukları 
familyalara göre değerlendirildiğinde en çok 
örneğin Gnaphosidae (% 34) familyasında yer 
aldığı görülmüştür. Bu familyayı Lycosidae (% 20), 
Salticidae (% 11), Dysderidae (% 10), Agelenidae 
(% 5) ve Zodaridae (% 5) familyaları izlemiştir. 
Diğer familyalara bağlı örneklerin oranı % 5’in 
altında bulunmuştur. Çalışma boyunca yakalanan 
örneklerin eşeysel oranının 1: 0,69;  ergin:yavru 
oranının ise 1: 0,51 olduğu ortaya konmuştur. 
  Çalışmadaki ergin oranının daha önce 
gerçekleştirilen çalışmalara göre yüksek oluşunun, 
örneklerin ilkbahar ve yaz dönemlerinde toplamış 
olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Araneae, örümcek, ekosistem, 
fauna, Manisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


