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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. 
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Bırakılan yumurtalarda erkeklerin, yumurtadan çıkan yavrularda ise dişilerin ölüm oranının daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Çift başına uçurulan erkek yavru sayısının birinci 
kuluçka döneminde daha fazla olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Parus major, üreme başarısı, CHD genleri, cinsiyet tayini, cinsiyet oranları, 
Antalya

Teşekkür: Bu çalışma T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Hayvan Bakım-Kullanım ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’nun 
izni ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Atatürk Baraj Gölü’nden Mayıs ayında toplanan Cyprinus carpio’nun erkek ve dişi bireyle-
rinin kas, karaciğer ve gonad dokusu total lipit ile yağ asidi içeriği karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada kullanılan balık örnekleri 2008 yılı Mayıs ayında Atatürk 
Baraj Gölü’nden balıkçı ağı ile toplandı. Örneklerin karaciğer, gonad ve dorsal kasları taze olarak 
alınıp yaş ağırlıkları saptandıktan sonra; kloroform-metanol (2:1) karışımına konularak, -20 
0C’de muhafaza edildi. Kas, karaciğer ve gonad dokuları, kloroform-metanol (2:1) karışımında 
homojenize edildi. Protein, karbonhidrat ve amino asitler gibi lipit olmayan safsızlıklar % 0.88’lik 
KCI ile yıkanarak uzaklaştırıldı. Total lipitler, gravimetrik olarak belirlendi. Örneklerdeki total 
lipitler, asitli metanolde kaynatılarak metil esterlerine dönüştürüldü. Yağ asitlerinin yüzde içeriği, 
gaz kromatografi ile analiz edildi. 

Bulgular: Cyprinus carpio’nun erkek bireylerinin; karaciğer ve gonad dokusu total lipit miktarı 
dişilere oranla biraz fazlayken, kas dokusu total lipit miktarı dişilere oranla belirgin bir şekilde 
fazla saptanmıştır. Dişi ve erkek balıkların kas ve karaciğer dokusunda ∑SFA’in birbirine yakın 
değerlerde olduğu, erkek bireylerin kas ve karaciğer dokusunda ∑MUFA’lerin dişilere oranla daha 
fazla olduğu ve ∑PUFA’lerin de dişilerin kas ve karaciğer dokusunda erkeklere oranla daha fazla 
olduğu bulunmuştur. Erkek ve dişi bireylerin gonad dokusunda ∑SFA’leri fark göstermezken, 
∑MUFA’ler ovaryumda daha yüksek, ∑PUFA’ler ise testislerde daha yüksek saptanmıştır. Dişi ve 
erkek bireylerin kas dokusunda ω3/ω6 oranı fark göstermemiştir.

Sonuç: Hem erkek hem dişi bireylerin karaciğer, kas ve gonad dokusunda en fazla palmitik asit, 
palmitoleik asit, oleik asit, arakidonik asit, dokosaheksaenoik asit saptanmıştır. Erkek bireylerin kas 
dokusunda ω3/ω6 oranı 1.77, dişilerde ise 1.69 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Cyprinus carpio, Yağ asidi, Atatürk Baraj Gölü

Teşekkür: Bu çalışma DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje No: 08-FF07). Çukurova 
Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 5 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.


