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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 
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elde edilen örneklerin çoğunluğu Soricomorpha’ya aittir. Mağaralarda yapılan çalışmalarda ise 
Cumayanı Mağarası’nın Chiroptera türleri bakımından en zengin lokalite olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Zonguldak, böcekçil kirpiler, sivriburunlu böcekçiller, yarasalar, taksonomi, 
yayılış, habitat

Teşekkür: Bu çalışma “Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 
401.04.04” desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Etik kurul karar numarası 2011-13-29-06.
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Amaç: Antalya Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı (BÜK)’nda yaşayan Büyük baştankara 
Parus major L. 1758 populasyonunun cinsiyete bağlı üreme başarıları, ölüm oranları ve yavru 
cinsiyet oranlarının belirlenmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: 2010 yılı üreme döneminde (Mart - Haziran) yavrulardan telek örnekleri 
ile açılmayan yumurtalar yuva sandıklarından toplanmıştır. Toplanan örnekler standart fenol/
kloroform yöntemi ile DNA izolasyonu yapılmıştır. Moleküler cinsiyet tayini için CHD genleri 
P2, P8 primerleri kullanılarak çoğaltılarak Agaroz jel elektroforezi ile görüntülenmiş ve cinsiyetler 
belirlenmiştir. İstatistiki testler için Minitab v15 ve SPSS v11.1 kullanılmıştır. Cinsiyet oranlarının 
istatistiki olarak değerlendirilmesi için ise x2 goodness-of-fit testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Yumurta bırakma faaliyeti başlamış olan 24 yuvanın 16 tanesinden yavru uçuşu 
gerçekleşmiştir ve P. major’ün yuva başarısı % 66,5’dur. Populasyonun Birincil cinsiyet oranlarının 
(bırakılan yumurtalardaki) % 54 erkek ve % 46 dişi olduğu ve istatistiki olarak simetrik olduğunu 
bulunmuştur (df = 1; x2 = 0,7; p > 0,05). Yumurta açılma başarısının ise erkekler için % 87,3 ± 
6,8 iken dişiler için % 100 olduğu belirlenmiştir. İkincil cinsiyet oranının (açılan yumurtalardaki) 
% 52 erkek ve % 48 dişi olduğu ve istatistiki olarak simetrik olduğu bulunmuştur (df = 1; x2 
= 0,1, p > 0,05). Erkekler için Uçan yavru başarısının % 96,1 ± 6, dişiler için ise % 91,6 ± 5 
olduğu tespit edilmiştir. Üçüncül cinsiyet oranının (uçan yavruların) % 53 erkek ve % 47 dişi 
olduğu ve istatistiki olarak simetrik olduğu belirlenmiştir (df = 1; x2 = 0,3; p > 0,05). Genel üreme 
başarısının erkekler için % 85 ± 6,7 ve dişiler için % 93 ± 5 olduğu belirlenmiştir. Populasyonun 
yumurta açılma başarısının % 94,2 ± 3,5; yavru uçurma başarısının % 93,1 ± 2,1 ve genel üreme 
başarısının da 88,5 ± 2,3 olduğu belirlenmiştir. Çift başına uçurulan yavru sayısının ve çift başına 
uçurulan erkek yavru sayısının birinci kuluçka döneminde daha fazla olduğu bulunmuştur (p < 
0,05). Bırakılan yumurtalarda erkek bireylerin ölüm oranının % 10,5 olduğu, Yumurtadan çıkan 
yavrularda erkeklerin ölüm oranı % 3,2 iken dişilerin ölüm oranının % 8,3 olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışma sonucunda cinsiyet oranlarının populasyon seviyesinde simetrik olduğu 
belirlenmiştir. Ancak yuva seviyesinde ise istatistiki olarak farklı olabileceği tespit edilmiştir. 


