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bç) tespit edildi. Nüklear GHR gen bölgesinin intron 9 segmentine ait 622 baz çiftlik bölgesinde 
üç polimorfik bölge (228., 539., 592. bç)’den ikisi heterozigotik (elektroferogramda eşit pik 
uzunluğuna sahip) bölge (539, 592 bç) olarak tespit edildi. Bu polimorfik bölgelerden 228 bç’lik 
bölge yalnızca Ilgaz/Çankırı örneğinde görülürken diğer iki heterozigotik bölge çeşitli örneklerde 
gözlendi. Alacasansar, Vormela peregusna, türüne ait 14 örneğin analizi sonucunda Türkiye için 
dört farklı GHR alleli tespit edildi. GHR veri setleri için tespit edilen baz oranları A % 29.6, T(U) 
% 32.6, C % 19.1, G % 18,7 olarak bulundu. 

Sonuç: Mustelidae familyası içerisinde yer alan Vormela peregusna, IUCN kırmızı liste 
çalışmalarına göre VU (Hassas) kategorisinde yer almakta olup bu türün dünya genelinde populasyon 
yoğunluğunda azalma gözlenmektedir. Ülkemizde geniş bir alanda yayılış göstermesine rağmen 
hem Türkiye hem de diğer coğrafyalar ile ilgili mevcut çalışmalar çok az ve durumu hakkındaki 
bilgiler yetersizdir. Tür ile ilgi koruma biyolojisi çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için yayılış 
alanındaki populasyonların genetik çeşitliliğinin belirlenmesi ve bölgeler arası ilişkilerin açığa 
çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’den 14 örnek arasında dört farklı GHR alleli 
ve iki heterozigotik bölge tespit edildi. Gen Bankası’nda sadece bir GHR dizisi olması nedeniyle 
detaylı bir karşılaştırma yapılamadı. 

Bu çalışmada Anadolu ve Trakya bölgelerinden yayılış kayıtları da verilmektedir. Bu kapsamda 
Trakya bölgesi için Havsa/Edirne’den, Anadolu için ise Ilgaz/Çankırı, Sorgun/Yozgat, Saratlı/
Aksaray, Akpınar/Kırşehir, Yeşilhisar, Merkez/Kayseri, Şuhut, Dazkırı/Afyon, Yenice, Kızören, 
Zincirli, Beyşehir, Hüyük, Merkez/Konya’dan örnekler elde edildi. 

Anahtar Kelimeler: Vormela peregusna, GHR, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma, “Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 
(Proje Numarası: FBD-11-3529)” desteğiyle ve “Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulunun 09.02.2011 tarihli 11/20’nolu kararı” ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bitkisel kökenli bir insektisit olan azadirachtinin zararlı böcek türlerine karşı uzaklaştırıcı, 
beslenmeyi önleyici, üreme ve yumurta verimliliğini azaltıcı etkileri bulunmaktadır. Ayrıca 
böceklerin deri değiştirme mekanizmasının bozulmasına da yol açmaktadır. Büyük bal mumu 
güvesi Galleria mellonella bal peteklerine zarar veren Lepidoptera ordosuna ait bir türdür. 
Azadirachtinin G. mellonella larvalarındaki gelişimine ve puplaşma süresine etkileri araştırılarak 
biyolojik mücadelede kullanılabilirliği hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: G. mellonella bireyleri, 7. larval evreye geldiklerinde toraks dorsaline 
topikal aplikasyon uygulaması ile azadirachtinin 0.50, 1.00 ve 2.00 ppm/larva konsantrasyonları 
verilmiştir. Daha sonra içinde pelür kağıt bulunan cam kavanozlara 10’ar adet larva bırakılmıştır. 
Larvaların bulunduğu kavanozlar etiketlenerek üzeri tel kapak ile kapatılmıştır. Denemeler değişik 
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zamanlarda üçer defa tekrarlanarak puplaşma süreleri kaydedilmiş ve SPSS 16.00 paket programı 
kullanılarak, Student- Newman Keul’s (SNK) analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Böcekler üzerinde yapılan denemelerde azadirachtinin beslenmeyi, büyüme ve gelişmeyi 
engellediği, üreme davranışları ve yumurta olgunlaşmasını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. 
Konsantrasyon artışına bağlı olarak azadirachtin uygulaması yapılan gruplarda larva dönemi 
uzamıştır. En uzun larva dönemi 2.00 ppm konsantrasyon içeren grupta gözlenmiştir. Kontrol grubu 
ile karşılaştırıldığında puplaşma süresi 0.5 ppm konsantrasyonunda önemli bulunmazken, 2.00 
ppm konsantrasyonunda istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Azadirachtinin 1.00 ve 2.00 ppm 
konsantrasyonlarında uygulama yapılan gruplarda, larvaların pupa evresine geçemeyerek öldükleri 
tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmada kullanılan azadirachtinin G. mellonella larvalarında konsantrasyon artışına bağlı 
olarak, puplaşma süresini uzattığı, pupa evresine geçemeyen larvalarda ise gereğinden fazla deri 
değiştirerek öldükleri tespit edilmiştir. Azadirachtinin böceklerde büyüme ve deri değiştirmede 
görevli hormonları inhibe etmesi G. mellonella’nın doğadaki yaşam süresini azaltacak ve entegre 
mücadelede doğaya zararlı olmayan bitkisel insektisitlerin kullanımına olanak sağlamış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Azadirachtin, Galleria mellonella, İnsektisit, Biyolojik Mücadele, Puplaşma 
süresi
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Amaç: Çalışmada Zonguldak İli Böcekçil ve Yarasa türlerini tespit etmek ve bu türlerin çalışma 
alanındaki dağılımlarının belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma için 2009-2011 yılları arasında Zonguldak ili sınırları 
içerisinde belirlenen 25 farklı lokaliteden 26’sı Sivriburunlu böcekçil ve köstebek olmak üzere 80 
örnek incelendi. Tespit edilen türlerin, ayırt edici morfolojik karakterleri, var olduğu alanlardaki 
ekolojik notları, muhtemel yayılış alanları ve tür sayıları ile ilgili veriler sunuldu.

Bulgular: Çalışma sonucunda Erinaceomorpha, Soricomorpha ve Chiroptera takımlarına ait 
beş familyadan toplam 17 türün yayılış gösterdiği tespit edildi. Erinaceus concolor, Crocidura 
suaveolens, Crocidura leucodon, Neomys anomalus, Talpa levantis, Rhinolophus euryale, 
Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, 
Myotis emarginatus, Myotis mystacinus s. l. (= M. aurescens), Myotis capaccinii, Nyctalus leisleri, 
Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus ve Miniopterus schreibersii’nin bu alanda yayıldıkları 
tespit edildi. Yapılan arazi çalışmalarında farklı özellikteki lokalitelerden çok sayıda örnekleme 
yapıldı. Zonguldak’ta ilk defa bu türler için habitat tipleri ve yayılış alanları örneğe dayalı olarak 
ortaya konuldu. Bu çalışma alanından 10 türün ise ilk defa örneğe dayalı kaydı verildi.

Sonuç: En yaygın türlerin E. concolor, T. levantis, C. suaveolens, R. ferrumequinum, R. hipposideros 
ve P. pipistrellus olduğu tespit edildi. Lokaliteler göz önünde bulundurulduğunda Beldibi-Devrek’ten 


