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Hijyenik davranış testi 300 mlt sıvı azotun pupa 
dönemindeki kapalı hücreler üzerinde 5cm çapında 
100 petek hücresini kapsayan bir dairesel alana 
dökülerek 3 kez uygulanmıştır. İlk uygulamaya 
nektar akımı öncesinde 2’si dağlık bölgede olmak 
üzere toplam 11 farklı arılıkta 563 koloni ile 
başlanmış ve 48 saat içinde bu alanı tamamen 
temizleyen hijyenik (%100) koloniler %30 (172) 
olarak belirlenmiştir. 2. uygulamada aynı test 24 
saat beklenerek uygulanmış ve 1. testi geçen 
kolonilerden ancak %24’ü (45) hijyenik (%95+) 
olarak belirlenmiştir. Bu iki test yaklaşık bir aylık 
süre içinde uygulanmış ve 2. testi geçen tüm 
kolonilerin ana arıları alınarak kendi arılığımızdaki 
kolonilere verilmiş ve 2 ay sonra tümü yeni anaya 
ait koloniler elde edilmiştir. Bu arılıkta aynı çevre 
koşullarında ve benzer sayıda arı populasyonuna 
sahip kolonilere ve daha önce test uygulanmamış 
olan kontrol kolonilerine hijyenik yüzdelerin 
belirlenmesi amacı ile 3. test uygulanmıştır. Çok 
sayıda V.  destructor parazitine sahip koloniler ile 
seçilen bu hijyenik koloniler arasında kapalı gözlü 
petekler tüm kolonilerde tesadüfi olarak yer 
değiştirilip, arı populasyonları ve V. destructor 
sayıları eşitlenmeye çalışılmıştır. Bu durumda 2. 
test sonucunda hijyenik olarak belirlenen grup ve 
kontrol grubu ile birlikte toplam 25 koloni çok 
sayıda V.  destructor ile aynı yerde kışlamaya 
bırakılmış ve kıştan sonra sadece 2 koloni hayatta 
kalmıştır. Bulgulara göre hijyenik davranışın 
zamana (P< 0.0005), arılığa (P< 0.0005) ve 
yüksekliğe (P=0.001) bağlı olarak değiştiği 
belirlenmiştir.  

Sonuç olarak hijyenik davranışın çevre faktörlerine 
bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve V.  destructor 
parazitine karşı direnç mekanizması olarak yeterli 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bal arısı, Apis mellifera 
anatoliaca, parazit, Varroa destructor, Hijyenik 
davranış, Sıvı azot testi 
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Amfibiler yolların ve araç trafiğinin 

varlığından en fazla zarar gören canlılardır. 
Özellikle ılıman bölgelerdeki amfibilerin üreme 
alanlarına mevsimsel göçleri yolda görülmelerinin 

asıl sebebidir. Kara kurbağaları gececi canlılardır; 
gündüzleri taş altları, duvar oyukları ve toprak 
içindeki delikler gibi yerlerde gizlenirler, hava 
karardıktan sonra hareket eden çeşitli küçük 
böcekleri avlayarak beslenirler.  

Bu çalışmada, 10.06.2006 ve 17.06.2006 
tarihlerinde gece 10.30 - 01.00 saatleri arasında 
Giresun iline bağlı Tamdere ile Dereli ilçeleri 
arasında bulunan 47 km’lik bir yol boyunca 
araştırma yapıldı ve 74’ü ölü 47’si ise canlı olmak 
üzere yol üzerinde toplam 121 kurbağa tespit edildi. 
16 tanesi yol üzerinde canlı olarak bulunan ve 9 
tanesi ise henüz yeni ölmüş olan toplam 25 adet 
kurbağanın vücut boyları ölçülüp cinsiyetleri 
belirlendikten sonra sağ arka dördüncü parmakları 
skeletokronoloji yöntemi ile yaş analizinde 
kullanılmak üzere alındı. Yapılan yaş analizi 
sonucu canlı olan örneklerden dişilerde yaş 2-13 
arasında değişirken, erkeklerde bu oran 4-6 olarak 
tespit edildi. Yoldan alınan ölü örneklerde ise yaşın 
dişilerde 5-10, erkeklerde ise 5 - 7 arasında 
değiştiği belirlendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Bufo bufo, yaş, yol ölümleri  
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Porsuk (Meles meles)'un Yuva Yapısı 
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Porsuk (Meles meles) karışık orman, 
kayalık,step ve dağlık arazide yaşar.2000 metre 
yüksekliğe kadar yayılış göstermektedir.Yuvalarını 
çoğunlukla ormanların oldukça tenha 
kısımlarına,tarlaların ormana yakın kısımlarına, 
ağaçların altına, ormanların bittiği açıklıklarda 
ağaçsız alanlara,tarlaların kenarlarına,kumul ve 
tepeciklere,çıplak step alanlara ve bitkinin az 
olduğu steplerin yamaçlarına dağlık bölgelerde ise 
kayalık alanlara ayrıca su menfezlerinin kenarlarına 
ve içerisine, meşe, kayın, kızılçam ve karaçam gibi 
ağaçlarla kaplı ormanların iç kesimlerine, tarla 
kenarlarına yakın çalılık alanlara yaz aylarında ise 
bazı tarlaların iç ve kenar kısımlarına ve civarına 
yaptıkları tespit edilmiştir.Araştırma alanında 
porsukların yuva yapmak amacıyla  step ve ağaçsız 
kesimler ile açık kesimleri mecbur kalmadıkça çok 
fazla tercih etmedikleri ancak 1000-2000 metre 
arasında kalan yaylaların hafif engebeli kesimlerine 
yuva yaptıkları da saptanmıştır.Bazı bölgelerde 
porsuk yuvalarına kayalık alanlar ile meyve 
ağaçları ve çalılık alanlarda; bazı bölgelerde ise 
hem kayalık hem de çalılık alanlarda 
rastlanılmıştır.Özellikle Akdeniz bölgesinde 2000 
metre yüksekliğe yakın kesimlerde porsuk yuvasına 
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ve izlerine rastlanmıştır.Araştırma sırasında üç adet 
yuva kazılmış ve bu yuvalara ait toprak yapısı,yuva 
materyali ve yuvanın morfolojik yapısı 
incelenmiştir.Bunun sonucunda porsukların 
yuvalarını genellikle eğimli alanlardaki yumuşak 
topraklara yaptıkları, birden fazla giriş ve çıkış 
deliği bulunan ve içi otlarla döşeli,birey sayısına 
göre değişen üç veya beş odacıklı yuvalar yaptıkları 
araştırma sırasında tespit edilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Porsuk, Meles meles, yuva 
yapısı  
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Karamık Gölü Suyunda Organoklorlu Pestisit 
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 Bu araştırmada, Afyonkarahisar İli sınırları 
içersinde, tektonik kökenli bir çöküntü olan 
Akarçay havzasında yer alan Karamık Gölü’nden 
alınan su numunelerinde 18 organoklorlu pestisitin 
(OCPs) kalıntı seviyeleri belirlenmiştir. Karamık 
Gölü Uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren bir 
sulak alandır. Bölge nüfusunun çoğunluğu 
geçimlerini tarım ve balıkçılıkla sağlamaktadır. 
Çalışma için Haziran 2006 ve Nisan 2007 tarihleri 
arasında toplam 60 su numunesi 10 örneklem 
bölgesinden iki ayda bir düzenli olarak alınmıştır. 
Tüm su örnekleri iyi temizlenmiş cam şişelere 
alınarak analiz edilinceye kadar +4°C’de 
saklanmıştır. Su numunelerindeki organoklorlu 
pestisit kalıntıları, sıvı-sıvı ekstraksiyon ve florisil 
kolon işlemlerini takiben GC-ECD standart 
kullanılarak tayin edilmiştir. 
 Toplanan su numunelerinde seçilen 18 
organoklorlu pestisitin hepsi belirlenmiştir. 
Numunelerde en düşük pestisit konsantrasyonu 
0.0001 ppm ile methoxychlor, en yüksek pestisit 
konsantrasyonunu 0,6437 ise ppm değeri ile 4,4'-
DDE göstermiştir. Karamık Gölü’nde pestisitler ile 
aylar arasındaki α-HCH konsantrasyonu Haziran ve 
Ekim aylarında istatistiksel açıdan farklı 
bulunurken, heptachlor konsantrasyonu Nisan 
ayında diğer aylardan, 4,4’ DDE ve Endrin keton 
Ağustos ayında istatistiksel değerlendirmede diğer 
aylardan farklı bulunmuştur. Pestisitler ile bölgeler 
arasında ise istatistiksel açıdan farklılık 
bulunmamıştır. Sonuç olarak Karamık Gölü’nden 
alınan su numunelerindeki pestisit 
konsantrasyonları, Avrupa Birliği standartlarına 

göre izin verilen maksimum kalıntı seviyelerinin 
altında belirlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Organoklorlu Pestisit, 
Karamık Gölü  
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Liman Gölü (Kızılırmak Deltası, Samsun) 
Planktonu ve Mevsimsel Değişimleri 
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Liman Gölü 41º 44’ Kuzey enlemleri ve 

35º 40’ Doğu boylamları arasında Kızılırmak 
ağzının 4 km doğusunda bulunan, 200 hektar yüzey 
alanına sahip deniz seviyesinde yer alan bir acısu 
lagün gölüdür. Liman Gölü Kızılırmak Deltası’nda 
denize en yakın göl olup, kuzeyinde yer alan dar bir 
kumsal bariyeri üzerinden denizle bağlantı 
kurmaktadır. Liman Gölü’nün deltada bulunan 
diğer göllerle herhangi bir bağlantısı olmayıp, 
sadece denizle ve gölün güneyinde yer alan, DSI 
tarafından inşa edilen ve Kızılırmak Delta’sında 
tarımsal alanlardan dönen suyun fazlasını göle 
boşaltan drenaj kanalı ile bağlantısı bulunmaktadır. 
Ancak gölün güney ve güney- doğu kesimleri sular 
yükseldiği zaman bataklık haline gelmektedir. 
Liman Gölü’nde tuzluluk %o 1.96 - 4.06 arasında 
değişim göstermekte ve Venüs sistemine göre 
mixo-oligohalin acısu olarak sınıflandırılmaktadır. 
Liman Gölü’nde Ekim 2002 ve Mart 2004 tarihleri 
arasında yapılan 13 arazi çalışmasında fitoplankton 
ve zooplankton örnekleri 20 ve 55 µm por çaplı 
plankton kepçeleri ile toplanmış, tür teşhisleri ve 
sayımları yapılarak planktonun mevsimsel değişimi 
incelenmiştir. Liman Gölü’nde zooplanktonda 35 
(Rotifera 28, Cladocera 5 ve Copepoda 2), 
fitoplanktonda ise 73 (Cyanophyta (25), 
Chlorophyta (23), Bacillariophyta (14), Pyrrophyta 
(5), Cryptophyta (3) ve Euglenophyta (3) tür teşhis 
edilmiştir. Zooplanktonda Hexathra oxyuris, 
Keratella quadrata, Keratella cohlearis, 
fitoplankton da  ise Chroococcus minutus, 
Merismopedia tenuissima, Phormidium tenue, 
Phormidium sp., Monoraphidium contortum, M. 
minutum, M. pusillum dominant türler olarak 
bulunmuştur. Liman Gölü’nde zooplankton ve 
fitoplankton ile fiziko-kimyasal parametreler 
ararsındaki ilişki CCA (Canonical Corresponce 
Analizi) ile değerlendirilmiş, Filinia longiseta, F. 
terminalis, Hexathra oxyuris, Calonipeda 


