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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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Akdeniz’de Emys orbicularis’in Korunması ile
İlgili Ne Yapıyoruz: Bir Ön Çalışma

Dinçer Ayaza, Kerim Çiçeka, C. Varol Tokb, Hasan S. Mutlua, Oğuzkan Cumhuriyeta

aEge Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, dincer.ayaz@ege.edu.tr
bÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale

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.
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Muğla (Kocagöl), Burdur (Gölhisar Gölü), Isparta (Eğirdir Gölü), Konya (Suğla Gölü), Mersin 
(Göksu Deltası – Akgöl) ve Hatay (Asi Deltası ve Sarıseki) illerinde 7 daimi istasyon kurulmuştur. 
2011 yılı boyunca ve 2012 yılı Mart ayında bu istasyonlar örneklenmiştir. 2011 yılı çalışmalarında 
237 (78 erkek, 135 dişi ve 24 juvenil) birey markalanmıştır. 2011 yılı popülasyon büyüklüğü 
MARK programı ile hesaplanmış; Gölhisar Gölü’nde 279, Eğirdir Gölü’ünde 550, Suğla Gölü’nde 
939, Akgöl’de 421 ve Asi Deltası‘nda 33 olarak bulunmuştur. Kocagöl ve Sarıseki’nde türe 
rastlanmamıştır. Fakat 2012 yılında Kocagöl’den 2 birey yakalanmıştır. 2012 yılı Mart ayında üç 
istasyondan (Kocagöl, Gölhisar Gölü ve Eğirdir Gölü) toplam 31 (18 erkek, 12 dişi ve 1 juvenil) 
birey markalanmıştır. Mart ayı başından itibaren çiftleşme davranışları gözlenmeye başlanmıştır. 

Projenin son aşamasında elde edilecek veriler yardımı ile Akdeniz Bölgesi Emys orbicularis 
popülasyonlarının ekolojisi hakkında bilgiler elde edilip, tehlike durumları değerlendirilerek 
yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla geçerli bir eylem planı oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu yolla türün popülasyonlarının sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Emys orbicularis, Popülasyon Dinamiği, Koruma Eylem 
Planı

Teşekkür: Bu çalışma, 110T927 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma 
Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/13 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Türkiye oribatid akar faunasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli bölgelerden toplanan mater-
yalden ayıklanan oribatid akarlar ışık ve tarama elektron mikroskobu kullanılarak teşhis edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Hatay ili bölgesinde Amanos dağlarından ve Karabük ili 
Yenice ormanlarından toplanan döküntü ve topraktan ayıklanan akar örnekleri oluşturmaktadır. 
Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, Berlese hunilerinden oluşan ayıklama düzeneğine 
yerleştirilip ekstraksiyon işlemine tabi tutulmuştur. İçerisinde %70 etil alkol bulunan toplama 
şişelerinde biriken akarların stereo mikroskopta familya ve cins düzeyinde ayrımı yapılmıştır. 
Daha sonra ışık ve tarama elektron mikroskobu yardımıyla ve çeşitli eserlerden yararlanılarak 
teşhis işlemi gerçekleştirilmiştir. Tarama elektron mikroskobu incelemeleri Erciyes Üniversitesi 
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılmıştır. 

Teşhisi tamamlanan örnekler etiketlenerek Erciyes Üniversitesi Akaroloji koleksiyonunda 
muhafaza altına alınmıştır.

Bulgular: Karabük Yenice ormanlarından toplanan materyalden Provertex forsslundi Krivolutsky, 
1969 tespit edilmiştir. Bu tür şimdiye kadar Orta Batı Asya’dan kaydedilmiştir. Hatay ili sınırları 
içerisinde yer alan Amanos dağlarından toplanan materyalden ise Ophidiotrichus tectus (Michael, 


