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gözlenmemiştir. Civa klorid muameleli grupta SOD, CAT, GPx ve GST aktivitelerinde kontrol 
grubuna göre anlamlı bir azalma gözlenirken, MDA seviyesinde kontrol grubuna göre anlamlı bir 
artış gözlenmiştir. Vitamin E+civa klorid, sodyum selenit+civa klorid ve sodyum selenit+vitamin 
E+civa klorid muameleli gruplar, civa klorid uygulama grubuyla karşılaştırıldığında araştırılan 
parametreler üzerine tamamen olmasa da koruyucu etkilerinin olduğu gözlenmiştir. 

Civa klorid uygulanan gruptaki ratların kalplerinde hücre infiltrasyonu, kalp kası fibrillerinde 
disorganizasyon ve dejenerasyon, bağ dokuda ödem, miyositlerde dejenerasyon gibi histopatolojik 
değişiklikler meydana geldiği tespit edilirken, vitamin E+civa klorid, sodyum selenit+civa klorid 
ve sodyum selenit+vitamin E+civa klorid muameleli ratların kalplerinde daha az histopatolojik 
değişiklik gözlenmiştir. 

Sonuç: 4 hafta süresince uygulanan civa kloridin ratlarda kardiyotoksisiteye neden olduğu, oluşan 
bu toksisite üzerine E vitamini ve sodyum selenitin tam olarak olmasa da koruyucu etkilerinin 
olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Civa klorid, sodyum selenit, vitamin E, kardiyotoksisite, histopatoloji
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Amaç: Bu çalışmada, Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda barınan, beslenen, konaklayan ve üreyen kuş 
türlerinin belirlenmesi ve alanı tehdit eden faktörlerin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve yöntemler: Bu çalışmanın materyalini Bafa Gölü’nün kuşları oluşturmaktadır. Alanda 
bir yıl boyunca göl kıyısındaki 11 sayım noktasından standart gözlemler yapılmış, kuş türlerinin 
teşhis ve sayımında teleskop,dürbün ve fotoğraf makinesi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışma boyunca 22 gözlem gerçekleştirilmiş olup; gözlem başına ortalama kuş türü 
sayısı 45±12, gözlem başına ortalama su kuşu sayısı ise 31.485±29.511 olarak tespit edilmiştir. 

Alandaki gözlemler sonucunda, 16 Ordo ve 41 Familya’ya dâhil 114 kuş türü saptanmış olup, 
bunlardan 52’si sukuşu, 10’u yırtıcı ve 52’si ötücü kuşlardır. Öte yandan, gözlenen kuş türlerinden 
51’nin Yerli, 35’nin Kış Göçmeni, 15’nin Yaz Göçmeni ve 13’nün de alanı göç dönemlerinde 
konaklamak için kullandıkları belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Literatürdeki diğer çalışmalara bakıldığında; çeşitli kuş gözlemcileri 
tarafından Bafa Gölü’nde gözlenmiş ve Türkiye Ulusal Kuş Kayıtları Veri Tabanı (Kuşbank.
org)’na girilmiş kuş türü sayısının 182 olduğu görülmektedir. Ayrıca Max Kasparek tarafından 
1988 yılında yayınlanan Der Bafasee yayınında 258 kuş türü olduğu belirtilmiştir. Literatürdeki 
çalışmalar ile bizim çalışmamız arasında tür sayısı bakımından gözlenen farkın en temel sebebi 
bizim çalışmamızın sulakalan habitatına barındıran ve bu habitatları bütünleyen alanlarda yapılmış 
olması diğer gözlemlerin ise Bafa Gölü’nü çevreleyen dağlık alanlarında içine alınmış olmasından 
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kaynaklandığı düşünülektedir. Bafa Gölü’nün sukuşlarının sistematik ve uzun süreli olarak 
incelendiği ilk çalışma bizim çalışmamız olup bu nedenle önemlidir. 

Yaptığımız gözlemler ve literatür çalışmalarının sonuçlarına göre Bafa Gölü’nün yıldan yıla ötrofik 
bir yapı kazandığı ve son yıllarda özellikle yaz aylarında aşırı sıcak ve yüksek düzeyle azot içerikli 
göl suyu nedeniyle plankton/alg patlaması olaylarının yaygın bir şekilde yaşandığı ve bu durumun 
göldeki balık stoklarını ve kuş populasyonlarına ciddi olumsuz olarak etkilediği gözlenmiştir. 
Ayrıca, çalışmalarımız sırasında gölün batı ve kuzeybatı bölgelerinde düzenli olarak kaçak avcılık 
yapıldığı görülmüştür.

Alanda gözlenen kuş türlerinin tehlike statüleri incelendiğinde; IUCN Kırmızı Listesi’ne göre, 
Büyük Orman Kartalı Aquila clanga ve Tepeli Pelikan Pelecanus crispus’un VU (Hassas) dünya 
ölçeğinde Tehlike Altında, Pasbaş Patka Aythya nyroca’nın ise NT (Tehdide yakın) dünya ölçekte 
tehdide açık olduğu belirlenmiştir. Alanda gözlenen Nesli Tehlike altındaki türlerin alandaki varlığı, 
alanın korunmasını daha da önemli kılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bafa Gölü, Kuşlar, Ornitofauna, Ekolojik ve biyolojik özellikler 

Teşekkür: Bu çalışma “TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek Programı” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: 2011 - 2014 yılları arasında devam edecek projemiz kapsamında; yoğun arazi çalışmaları ile 
Datça’dan (Muğla) Fırat Nehri’nin batısına kadar olan bölgedeki Emys orbicularis popülasyonlarının 
dağılışı, popülasyonların mevcut durumları, yaşam döngüsü, üreme fenolojisi belirlenmeye 
çalışılacak ve türü etkileyen çevresel faktörler ile ilişkileri araştırılacaktır. Bu çalışmada 2011 ve 
2012 yılı arazi çalışmalarında elde edilen ön bilgiler sunulmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Türün dağılışını belirleyebilmek için Akdeniz Bölgesi’nde tüm sulak 
alanlar 2011-2014 yılları arasında üç er defa ziyaret edilerek, bulunup bulunmadığı tespit edilecektir. 
Bu sulak alanlardan koordinat, yükseklik, bazı su kalitesi parametreleri habitat özellikleri 
kaydedilmektedir. Ayrıca markalama çalışmaları için 7 daimi istasyon seçilmiştir. Bu istasyonlarda 
markala-tekrar yakala yöntemi ile popülasyon büyüklüğü ve ilgili parametreler, yaşam döngüsü 
ve üreme fenolojisinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca daimi istasyonlardan 
Gölhisar Gölü’nde 20 bireye radyo verici yerleştirilerek bir yıl boyunca bireylerin aktiviteleri tespit 
edilecektir.

Sonuç: Öncelikle 2011 yılında Akdeniz Bölgesi’nde yaklaşık 65 sulak alan ziyaret edilmiş, bu 
alanlar içinde literatür kayıtları dahil 29 sulak alanda Emys orbicularis’e rastlanmıştır. Türün dağılışı 
MAXENT programı ile modellenmiş AUC değeri 0,965 olarak bulunmuştur. Türün dağılışını en 
soğuk çeyrekteki (15 gün) ortalama sıcaklık (%38,7), yükseklik (%19,6) ve en soğuk çeyrekteki 
yağış (%14) türün dağılışını %72,3 oranında etkilemektedir.


