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ayrılmıştır. Bu karyotipik formlardan Tip-1 
karyotipine ait 8 numaralı otozom kromozomların 
perisentrik inversiyona uğrayarak Tip-2 
karyotipindeki metasentrik olan 1 numaralı otozom 
kromozomları oluşturduğu tespit edilmiştir. Elde 
edilen bu karyotipik formlar, bu konuda çalışan 
diğer araştırıcıların tespit ettikleri veriler ile 
karşılaştırılmış ve türleşme problemine çözüm 
getirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: 
Microtus dogramacii, karyoloji, perisentrik 
inversiyon, türleşme, Amasya  
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Yukarısazak (Kale-Denizli) memeli 

faunası Yukarısazak Köyü’nün 1 km 
güneybatısında Kurttepe ve Yaylatepe arasındaki 
Kapışcabaşı Mevkiinde yer alır ve ilk kez Kaya 
(1993) tarafından tanımlanmıştır. İzleyen çalışma 
Tuna’ya (1999) aittir. Memeli faunası 
Perissodactyla takımına ait Hipparion matthewi 
(Abel) ve Ceratotherium neumayri (Osborn); 
Artiodactyla takımına ait Helladotherium duvernoyi 
Gaudry, Protoryx carolinae Major, Tragoportax 
amalthea (Roth & Wagner) ve Gazella deperdita 
(Gervais) fosillerini içerir ve Geç Miyosen yaşını 
yansıtır (Kaya, 1993; Tuna 1999).  

Fosil lokalitesinde 2007 yılında yapılan 
kazı çalışmalarında Artiodactyla’ya ait yeni fosille  
bulunmuştur. Bulgular 5 adet P2-M3 in situ üst 
çene parçası, 6 adet p2-m3 in situ alt çene parçası, 5 
adet phalanx-1, 5 adet phalanx-2 ve 4 adet phalanx-
3, 1 calcaneum, 1 astragalus ve 2 adet patella’dan 
oluşmaktadır. Bulguların odontolojik ve osteolojik 
incelemeler sonucu Protoryx carolinae, 
Miotragocerus valenciennesi ve Gazella sp.’ye ait 
olduğu tanımlanmıştır. Materyallerin 
uzunluk/genişlik diyagramlarına göre bölgesel ve 
türiçi değişimleri saptanmıştır. Ayrıca, türlerin 
Türkiye’deki paleocoğrafik dağılım haritaları 
yapılmıştır 

Bu çalışma sonucunda Artiodactyla 
memeli fosilleri üzerinde yürütülen Cenogram 
tekniği ile bölgenin paleobiyocoğrafik ve 
paleoklimatolojik yorumlamaları yapılacaktır. Bu 
çalışma Batı Anadolu memeli fosil yataklarında ilk 
defa gerçekleştirilecektir.  
  
Anahtar Kelimeler: Denizli-Yukarısazak, 
Artiodactyla, geç miyosen  
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 Deri hastalıklarının tedavisinde etkili 
olduğu iddia edilen Garra rufa obtusa,  pek çok 
cyprinid (sazangil) için letal  kabul edilen ya da 
birçok balığın çok kısa süreler dayanabildiği  
yüksek sıcaklıkta yaşaması  nedeniyle biyolojik 
açıdan ilginç bir balık türüdür. Ekstrem sıcaklık 
koşulunda yaşamaya uyum sağlamış olan bu türün 
Kangal Kaplıca’da ve Çermik Deresi’ndeki 
populasyonlarının yaş, eşey, boy ve ağırlık 
kompozisyonları ortaya konmuş, ayrıca büyüme 
özellikleri belirlenmiştir.  
G.rufa’nın yaş dağılımı  Balıklı Kaplıca’da 0-III 
Çermik Deresinde ise 0-IV yaşlar arasındadır. Eşey 
dağılımı: Balıklı Kaplıca’da E:D için 1: 1,175, 
Çermik Deresinde ise 1: 0,90 olarak bulunmuştur. 
Balıklı Kaplıca’daki bireylerin çatal boyları 18,8-
92,6mm, ağırlıkları 0,06-14,60g arasında 
değişirken, bu değerler Çermik deresinde 21,3-
112,8 mm ve 0,1-26,56 g arasındadır. Dere 
örneklerinin kaplıca örneklerinden daha iri  ve ağır 
olduğu ve iki populasyon arasındaki ağırlık 
farklarının istatistiksel açıdan önemli olduğu 
saptanmıştır.  
 
Not: Sunulan çalışma hidrobiyoloji alanında 
yapılmış bir araştırmadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Garra rufa, balıklı kaplıca, 
büyüme   
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Ocak–Aralık 2002 tarihleri arasında 
yürütülen bu araştırmada Karacaören I. Baraj 
Gölü’nde dağılım gösteren planktonik Turbellaria 
türünün aylık yoğunlukları, mevsimsel olarak da 
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dikey yöndeki kümelenmeleri araştırılmıştır. 
Planktonik Turbellaria’nın diğer zooplankton 
grupları içerisindeki ortalama temsil oranı % 1,7 
(2.775 ± 479 birey/m3) olarak bulunmuştur. Baraj 
gölü genelinde, Turbellaria yoğunluğu en yüksek 
Temmuz (10.587 ± 2.760  birey/m3), en düşük Ocak 
(65 ± 36 birey/m3) aylarında belirlenmiştir. Dikey 
yöndeki kümelenmeleri ilkbahar mevsiminde orta 
su derinliklerinde, 10-30 m arasında; yaz 
mevsiminde 10. m’de; sonbahar mevsiminde 5. 
m’de yoğunlaşmıştır. Gölde Turbellaria 
yoğunluğunun artış yaptığı dönemlerde Cladocera 
yoğunluğunda belirgin bir azalış görülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Turbellaria, zooplankton, 
dikey dağılım, Karacaören I. Baraj Gölü  
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Bu çalışmada, dirençli ve duyarlı karasinek 

soylarının uyumsal özelliklerinde meydana gelen 
değişimler ile direnç gelişimini etkileyen duyarlı 
birey göçünün direnç frekansını düşürmedeki ve 
uyumsal özellikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Bunun için, Gaziantep’den GS 
populasyonu, laboratuvar koşullarında beş kuşak 
boyunca Fenitrothion ve Deltamethrin’e karşı 
dirençlendirilerek Fenitrothiona dirençli (GFR) ve 
Deltamethrine dirençli (GDR) populasyonlar elde 
edilmiş, bu dirençli populasyonlara GS 
populasyonundan iki kuşak boyunca %50 oranında 
duyarlı birey göçü sağlanarak GFR 
populasyonundan GFG1(1.kuşak göç) ve 
GFG2(2.kuşak göç), GDR populasyonundan ise 
GDG1 ve GDG2 populasyonları oluşturulmuştur. 
Direnç gelişimini belirlemek için tüm dirençli ve 
göç populasyonlarına direnç testleri yapılmış, 
uyumsal özelliklerdeki değişimleri gözlemlemek 
amacıyla tüm populasyonlar için hayat tablosu 
düzenlenmiştir. 

Dirençli populasyonlara duyarlı birey 
göçünün hem Fenitrothion hem de Deltamethrin 
direncini düşürmede etkili olduğu tespit edilmiş, 
GFR ve GDR populasyonlarının uyumsal 
özelliklerinin GS populasyonuna göre düşük olduğu 
belirlenmiştir. GFG1 ve GDG1 populasyonlarında 
uyum parametreleri, GFR ve GDR 
populasyonlarına göre düşüş göstermiş ancak GFG2 
ve GDG2 populasyonlarında tekrar artmıştır. 
Sonuçta insektisit direncinin incelenen 

populasyonlarda uyum üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiş, aynı zamanda duyarlı birey göçünün, 
insektisit direncini düşürmenin yanısıra uyumsal 
özellikler üzerinde de etkili olduğu tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Karasinek, Musca domestica, 
insektisit direnci, uyum.  
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, korunan 

alanları, “coğrafi olarak belirlenen ve belli koruma 
hedeflerine ulaşılacak biçimde ilan edilen, 
düzenlenen ve yönetilen alanlar” biçiminde 
tanımlamaktadır. Bu tanım uyarınca, koruma 
altındaki alanlar bir veya birden fazla farklı hedefe 
ulaşmak amacıyla kurulup yönetilebilir. Korunan 
alanların yönetiminde en uygun kullanım biçiminin 
belirlenebilmesi için, alana-özgü ekosistem 
analizlerinin yapılması ve yönetim hedeflerinin 
saptanması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, 51.550 ha alana sahip 
Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın biyolojik (flora, 
fauna, ekolojik yapı), jeolojik, jeomorfolojik 
özellikleri ele alınarak ekosistem analizi 
hedeflenmiş ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
CBS kullanılmıştır. CBS ile alana özgü yükseklik, 
eğim, bakı modelleri hazırlanmıştır. Aynı zamanda 
uydu görüntüleri kullanılarak Nesne Tabanlı 
vejetasyon sınıflandırması yapılmış ve bu 
sınıflandırma Orman Amenajman Planları ile 
karşılaştırılmıştır. Flora ve fauna elemanlarının 
dağılımları ile çevresel koşullar (toprak özellikleri, 
hidrolojik yapı ve iklimsel yapı vb) arasındaki ilişki 
irdelenmeye çalışılarak Milli Park ekosisteminin 
yapısı analiz edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: CBS, Kaçkar Dağları, milli 
park, koruma alanı, ekosistem analizi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


