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Özet: Bu çal›ﬂmada ‹zmir civar›nda 6 lokatileden toplanan 80 Bufo viridis (30
; 50
) örne¤inde beslenme biyolojisi
araﬂt›r›ld›. Mide içeri¤i analizinden türün predominant olarak böcekçil (% 92,20) beslendi¤i; Oligochaeta, Crustacea, Arachnida,
Gastropoda, Diplopoda, Chilopoda ve Amphibi’lerin de besinleri aras›nda oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Böceklerden Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Dermaptera, Homoptera, Plecoptera, Blattaria ve Embioptera;
Oligochaeta’dan Lumbriculida; Crustacea’lerden Isopoda; Arachnida’dan Araneae ve Opiliones; Gastropoda’dan Stylommatophora;
Diplopoda’dan Julida; Chilopoda’dan Lithobiida ve Scolopendrida üyeleri; ayr›ca Amphibia’dan ise bir tek Anur üyesi belirlendi.
Anahtar Sözcükler:Bufo viridis, Amphibia, Beslenme Biyolojisi.

Feeding Biology in Bufo viridis (Anura: Bufonidae) Populations of the Vicinity of ‹zmir
Abstract: In this study, the feeding biology is being examined on 80 Bufo viridis specimens (30
, 50
) which were all
collected from 6 localities of the vicinity of ‹zmir. In accordance with the stomach content analysis it was fully determined that the
species is predominantly nourished in a insectivorous way (92, 20%) and also Oligochaeta, Crustacea, Arachnida, Gastropoda,
Diplopoda, Chilopoda and Amphibia take place in its nutrition types.
Throught out the insects, Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Dermaptera, Homoptera, Plecoptera, Blattaria and
Embioptera; from Oligochaeta Lumbriculida; from Crustacea Isopoda; from Arachnida Araneae and Opiliones; from Gastropoda
Stylommatophora; from Diplopoda Julida; from Chilopoda Lithobiida and Scolopendrida and also from Amphibia only Anur genus
were being determined.
Key Words:Bufo viridis, Amphibia, Feeding Biology.

Giriﬂ
Türlerin beslenme ﬂekillerini ve besinlerini belirlemek
genel biyolojilerini anlaman›n en iyi yöntemlerinden
birisidir. Zira besin alma ﬂekli ve besin, canl›n›n yaﬂam
tarz›na uygunluk göstermektedir. Bu amaçla son y›llarda
pek çok türün beslenme biyolojisi üzerinde çal›ﬂmalar
yap›lmaktad›r.
Amfibilerden de¤iﬂik anur türlerinin beslenme
biyolojileri birçok araﬂt›r›c› taraf›ndan incelenmiﬂtir.
Ancak bu çal›ﬂmalan›n ço¤u gözleme dayal› olup detayl›
analizler içermemektedir. Oysa, beslenme biyolojisi ile
ilgili çal›ﬂmalarda mide içerik analizleri temel yöntemdir.

Rana ridibunda’ n›n esas olarak böceklerin predatörü
oldu¤unu, bunun yan›nda solucan ve küçük bal›klarla da
beslendi¤i rapor edilmiﬂtir. (I).
Truet ve Duellman (2), amfibilerin genellikle “f›rsatç›
beslenici” (Opportunist) olduklar›n› ve çevrelerindeki
uygun boyutlu tüm besinlerin diyetlerine yans›d›¤›n›,
ancak baz› türlerde beslenmede seçicilik bulundu¤unu

belirterek erginlerin karnivor olup genellikle böceklerle
beslendi¤ini, larvalann ise herbivor olduklar›ndan
bahsetmektedirler. Baz› anurlar “iﬂtahl› beslenici”
grubuna girerler. Örne¤in; Rana catesbeiana,
Cerataphrys arnata ve Pyxicephalus adspersus, kuﬂ,
kaplumba¤a, y›lan ve di¤er anurlar gibi büyük avlarla
beslenmektedir. Çeﬂitli mide içerik analizleri habitattaki
oransal av bollu¤u ile mide içerikleri aras›nda bir
korelasyonun oldu¤unu göstermektedir. Birey büyüdükçe
av›n büyüklü¤ü de artmaktad›r. Ayr›ca a¤›z aç›kl›¤› boyutu
da av›n boyutunu s›n›rlamaktad›r.
Mide içeri¤ini oluﬂturan avlar›n say›sal analizlerine
göre, birçok araﬂt›r›c› taraf›ndan çeﬂitli amfibi türlerinin
beslenme biyolojileri ile ilgili önceki çal›ﬂmalar ﬂöyle
özetlenebilir: Rana graeca’da incelenen mide içerik
analizlerinde ve türün beslenmesinde etkili avlar›
Coleoptera, Diptera, Araneida, Gastropoda, Hymenoptera
ﬂeklinde s›raland›¤› (3), Rana gryllio’da yap›lan
çal›ﬂmalann analiz sonuçlar›na göre mide içeri¤ini
Coleoptera, Decapoda ve Odonata oluﬂturdu¤u (4),
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Türkiye’deki amfibi türleri ü›erindeki çal›ﬂmalar›n
ço¤u türün taksonomisi ile ilgilidir. Beslenme biyolojisi ile
ilgili detayl› çal›ﬂmalar yeni yeni baﬂlam›ﬂt›r. Baﬂo¤lu ve
ark. (9), anur larvalar›n›n erken safhalarda bitkisel
g›dalarla, larval dönemin sonlar›na do¤ru ise böcek
larvalar› ve küçük böceklerle beslendi¤ini rapor
etmiﬂlerdir. Y›lmaz (10) taraf›ndan de¤iﬂik anur
türlerinde, Atatür ve ark. (11) taraf›ndan Rana
ridibunda’ da yap›lan beslenme biyolojisi ile ilgili
araﬂt›rma sonuçlar›na göre; mide içeri¤ini oluﬂturan
avlar›n ço¤unlu¤unu de¤iﬂik ordolardan böcekler, az bir
k›sm›n› da Arachnidler, Crustacaeler, Annelidler,
Gastropodlar, Bal›klar ve de¤iﬂik Amfibi türlerine ait
larvalar oluﬂturmaktad›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›, ‹zmir ve civar›ndaki B. viridis
populasyonlar›n›n mide içeriklerini analiz ederek türün
beslenme biyolojisi hakk›nda bilgi sahibi olmakt›r.
Materyal ve Metod
Bu çal›ﬂmada kullan›lan B. viridis türüne ait toplam 80
(30
, 50
) örnek ‹zmir ve civar›ndaki 6 farkl›
lokaliteden 21.10.1990 ile 24.03.1996 tarihleri aras›nda
toplanm›ﬂt›r. Örnek toplanan lokaliteler ﬁekil 1’de iﬂaret
edilmiﬂtir. Örnekler gece saatlerinde (23.00-24.00) aç›k
arazi, park ve bahçelerden toplanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada
kullan›lan materyal ile ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Örnekler yakaland›ktan hemen sonra, eterle
bay›lt›larak % 8 formol + % 70’lik alkol kar›ﬂ›m› enjekte
edilerek tespit edilmiﬂtir. Daha sonra mide içerikleri
inceleninceye kadar içinde % 70’lik alkol bulunan cam
kavanozlarda muhafaza alt›na al›nm›ﬂt›r.
Laboratuvara getirilen örneklerin 0.02 hassasiyetli
kadranl› kumpas vas›tas›yla total boylar› mm cinsinden
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Bufo bufo türü ile yap›lan çal›ﬂmada Insektler ve
Arachnidlerden oluﬂan diet listesi verilmiﬂ (6), ve
Pelodytes punctatus ve Bufo bufo’da larval diet
çal›ﬂmalar›nda temel besini alglerin oluﬂturdu¤u rapor
edilmiﬂtir (7). Ayr›ca Dendrobates pumilio’da mide
içeri¤i analiz sonuçlar›na göre, kar›ncalar ve kenelerden
oluﬂan bir diet saptanm›ﬂt›r (8).
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Sampedro ve ark. (5) tarafindan Rana catesbeiana’da
yap›lan mide içeri¤i analiz sonuçlar›na göre ise; besinin ilk
s›ras›n› Coleoptera, Orthoptera ve Hemiptera Ordolar›n›n
oluﬂturdu¤u insektler, ikinci s›ray› Osteichthyes (kemikli
bal›klar) ve üçüncü s›ray› Arachnidler oldu¤u ifade
edilmektedir.
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ﬁekil 1.

Toplanan örneklerin mahallerini gösteren harita. 1.B. Çi¤li,
2. Menemen, 3. Bornova, 4. Gümüldür, 5. Selçuk, 6.
Kemalpaﬂa

Tablo 1.

Toplanan B.viridis örneklerine ait bilgiler.

Lokaliteler

ZDEU

Toplama Tarihi

1. B.Çi¤ili

84 / 1990

11.10.1990

Örnek say›s›
12(4

;8

)

2. Bornova

13 / 1993

15.04.1993

3. Gümüldür

89 / 1993

16.04.1993

1( )

4. Selçuk

7 / 1993

16.06.1993

5. B.Çi¤li

98 / 1994

29.06.1994

4 (1

;3

)

6. Bornova

99 / 1994

03.07.1994

6 (1

;5

)

7. B.Çi¤li

100 / 1994

25.12.1994

6 (3

;3

)

8. Menemen

61 / 1995

06.01.1995

16 (8

;8

)

2 (1

;1 )

1( )

9. B.Çi¤li

62 / 1995

28.04.1995

11 (2

;9

)

1O.B.Çi¤li

63 / 1995

09.06.1995

9(3

;6

)

24.02.1996

12 (7

;5

)

11. Kemalpaﬂa 11/ 1996

ölçülerek kaydedilmiﬂtir. Örnekler önce ventralden
median hat boyunca kesilip, mide özofagus ve
duedonumdan ayr›larak vücut d›ﬂ›na al›nm›ﬂ (ﬁekil 2),
daha sonra içinde % 70’lik alkol bulunan küçük cam
ﬂiﬂelerde saklanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda özofagus hiç besin
maddesi içermedi¤inden, ince barsakta ise tan›namayacak
ﬂekilde organik madde bulundu¤undan de¤erlendirmeye
al›nmam›ﬂt›r.
Önce her bir midenin dolu olarak hacmi 10 ml’ lik
dereceli silindirdeki alkolün yer de¤iﬂtirmesi esas› ile ml
cinsinden ölçülmüﬂtür (12). Daha sonra mide, besin
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tayininde genel vücut ﬂekli ve büyüklü¤ü, baﬂ, anten ve
kanatlar gibi karakterler dikkate al›narak ve genel
referans olarakta Parker (13)’ den, bunun d›ﬂ›nda takson
tayininde çeﬂitli kaynaklardan (14, 15, 16, 17, 18, 19,
20) yararlan›lm›ﬂt›r. Ay›rt edici özelliklere göre imkan
dahilindeki en alt taksonomik kategoriye kadar inilmiﬂtir.
Mide içeri¤indeki iyice parçalanm›ﬂ bireylerin baﬂ
k›s›mlar› esas al›narak her bir baﬂ bir birey olarak kabul
edilmiﬂtir. ‹çerikte yer alan ancak say› olarak ifadesi
mümkün olmayan parçalanm›ﬂ baﬂ, anten ve kanat gibi
oldukça küçük tan›namayacak vücut k›s›mlar› say›sal
analize dahil edilmemiﬂ, ancak genel içerik hacmine dahil
edilmiﬂtir.

Bulgular
ﬁekil 2.

B.viridis’e ait 4 örne¤in düzenlenmiﬂ mide konumlar›.

analizi için bistüri yard›m›yla aç›larak içindeki örnekler
numerik yöntem (besinin ya da av›n say›larak ait olduklar›
taksonomik gruplar›n belirlenmesi) esas›na göre
kaydedilmiﬂtir. Her bir boﬂ midenin hacmi yine 10 ml’ lik
dereceli silindirdeki alkolün yer de¤iﬂtirmesi esas› ile ml
cinsinden ölçülüp, dolu mide hacmi ile boﬂ mide hacmi
aras›ndaki fark belirlenerek besin hacmi tesbit edilmiﬂtir.
Mideden ç›kar›lan tan›nabilir besin ya da av parçalar›
1.6 x 2.5 - 4.0 x 6.3 büyütmelerde stereo mikroskop
alt›nda incelenmiﬂtir. Besin parçalar›n›n taksonomik

Tablo 2.

‹ncelenen 80 örne¤in tamam› do¤al aktivite periyotlar›
içinde (23.00-24.00 saatleri aras›nda) yakalanm›ﬂt›r. 80
örnekten sadece ikisinin midelerinin boﬂ ç›kmas› baz›
bireylerin do¤al aktivite periyotlar›n›n daha geç saatlerde
baﬂlay›p daha geç bitebilece¤ini ve yaz aylar›nda havan›n
›s›nmas›na ba¤l› olarak nemin azalmas› ve kuruma
tehlikesine karﬂ› do¤al aktivite periyodunun gece daha geç
saatlerde baﬂlad›¤›n› düﬂündürmektedir. 78 örne¤e ait
midelerin dolu olmas› yakaland›klar›nda beslenme
periyodunda oldu¤unu da göstermektedir.
‹ncelenen 80 örne¤e ait midelerden ç›kan toplam
1887 av›n da¤›l›m› Tablo 2’ de verilmiﬂtir.

B.viridis örnekleri ve midelerinden ç›kan av say›lar› hakk›nda.

ZDEU

Örnek No

Av

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

84 / 1990.1-12.

7

22

3

2

5

16

4

51

35

45

3

16

13 / 1993.1

11

14

15

16

say›s›
209
11

89 / 1993.1-2

17

7 / 1993.1 13

13

98 / 1994.1-4

0

24

18

43

99 / 1994.1-6

3

24

1

3

3

20

50

85
48

9

88

100 / 1994.1-6

60

12

6

5

4

61 / 1995.1-16

21

20

13

17

18

54

18

9

5

21

14

62 / 1995.1-11

10

230

3

63

61

29

30

26

7

43

164

63 / 1995.1-9

18

74

1

0

2

9

5

79

112

11 / 1996. 1-12

3

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

Toplam

13

137
32

37

45

10

7

341
666
300

1

17
1887
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A. Vücut Büyüklü¤ü ‹le Al›nan Besin Aras›ndaki
‹liﬂki
Midenin doluluk derecesi 63.22 mm total boya sahip
örnekte % 93.33 ile en yüksek, 60.92 mm boyundaki
örnekte % 3 ile en düﬂük olarak saptanm›ﬂt›r. Oysa en
büyük total boya sahip örne¤in en büyük besin hacmine,
en küçük boydaki örne¤in en küçük besin hacmine sahip
olmas› beklenmekteydi.
Bireyin burun ucu-kloak aras› uzunlu¤u ile besin
hacmi, midenin dolu hacmi, mideden ç›kan av say›s› ve
midenin doluluk derecesi aras›nda bir korelasyon
bulunmamaktad›r. Hatta büyüklükleri birbirine yak›n,
ayn› tarihlerde ve ayn› bölgeden toplanm›ﬂ örneklerin
mide doluluk dereceleri de birbirinden oldukça farkl›d›r.
Bazen büyük bir örne¤e ait mide az say›da ve hacimde
besin içerirken küçük bir örne¤e ait mide çok fazla say›da
ve hacimde besin içerebilmektedir. Örne¤in burun ucu
kloak uzunlu¤u 62.82 mm olan büyük bir örne¤in
midesinden ç›kan av say›s› 1, besin hacmi 0.10 ml iken
ayn› ortamdan ayn› tarihte yakalanm›ﬂ henüz juvenül olan
29.18 mm uzunlu¤undaki örne¤in midesinden ç›kan av
say›s› 112, besin hacmi 0.30 ml’ dir. Yine büyüklü¤ü
66.22 mm olan k›ﬂ dönemine ait bir örne¤in midesinde
büyük besinler (11 tane Lumbricus terrestris, 16 tane
Dytiscus marginalis larvas› ve 18 tane di¤er avlar)
görülürken, daha büyük bir örne¤in (67.60 mm)
midesinde sadece 3 tane küçük Formicidae üyesine
rastlanmaktad›r. Di¤er ilginç bir durum da en büyük mide
hacmine sahip bireyin k›ﬂ mevsiminde yakalanmas›d›r. (Bu
konuya besinin mevsimsel karﬂ›laﬂt›r›lmas› esnas›nda
tekrar de¤inilecektir). Buna göre bireylerin midelerindeki
besin miktar›n› belirleyen temel faktör, bireyin avlanma
yetene¤i ve periyodudur. Daha sonra, rakiplerinin varl›¤›,
ortamdaki av çeﬂidi ve say›s›, mevsimsel ve ekolojik
ﬂartlar gelmektedir. Bireyin büyük veya küçük boyda
olmas› beslenmede belirleyici temel faktör de¤ildir.
Populasyana ait tüm bireyler vücut büyüklüklerine
bakmaks›z›n ortamdaki besinlerden mümkün oldu¤unca
yararlanmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Mide içerik analizlerinde ortaya ç›kan besinlerin
büyüklükleri 0.5 mm ile 6.5 cm aras›nda de¤iﬂmektedir.
‹çerikte rastlanan, k›l, kum, ufak taﬂ ve bitkisel
parçac›klar vb. yap›lar›n beslenme aktivitesi esnas›nda
tesadüfen istem d›ﬂ› al›nd›klar› düﬂünülmektedir. 3 diﬂi
bireyin midesinde tespit edilen 2 zeytin çekirde¤i ve 1
k›rm›z› dutun hayvan taraf›ndan üzerindeki av› yakalamak
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isterken yutulmuﬂ oldu¤u tahmin edilmektedir. Ayr›ca bir
örne¤in mide içeri¤inde B. viridis yavrusuna
rastlan›lm›ﬂt›r.
B. Genel olarak B. viridis’in besinini oluﬂturan
Taksonomik birimlerin say›sal ve oransal belirlenmesi
Av gruplar›n›n say›sal a¤›rl›¤›n› % 64.01 ile
Formicidae, % 7.10 ile Nematocera, % 5.82 ile Dytiscus
marginalis, % 3.49 ile Lumbricus terrestris
oluﬂturmaktad›r.
Say›labilen toplam 1887 av›n; 1740 tanesinin (%
92.20) Insecta, 66 tanesinin (% 3.49) Oligochaeta, 37
tanesinin (% 1.96) Crustacea, 24 tanesinin (% 1.27)
Arachnida, 10 tanesinin (0.52) Chilopoda, 7 tanesinin (%
0.37) Gastropoda, 2 tanesinin (% 0.10) Diplopoda, 1
tanesinin (% 0.05) Amphibia s›n›flar›ndan olduklar›
saptanm›ﬂt›r. (Tablo 3 ve ﬁekil 3 a, b)
Tablo 3.

B.viridis’in besini oldu¤u tespit edilen tüm sistematik
s›n›flar›n say›sal frekanslar› ve oranlar› (%), yiyen birey
say›lar› ve oranlar› (%).
Say›sal a¤›rl›k

Yiyen Birey

Besin Çeﬂitleri

Say›sal
Frekans

Say›sal Oran
(%)

Say›sal
Frekans

Oran›
(%)

1.Classis=Insecta
2.Classis=Oligochaeta
3.Classis=Arachnida
5.Classis=Chilopoda
6.Classis=Gastropoda
7.Classis=Diplopoda
8.Classis=Amphibia

1740
66
24
10
7
2
1

92.20
3.49
1.27
0.52
0.37
0.10
0.05

80
14
19
8
5
2
1

82.50
17.50
23.75
10.00
6.25
2.50
1.25

Buradan da anlaﬂ›laca¤› gibi Insecta s›n›f› % 92.20
oran› ile say›sal a¤›rl›¤›n büyük bir ço¤unlu¤unu
oluﬂturmaktad›r. Daha sonra say›sal oran çoklu¤una ba¤l›
olarak s›ras›yla, % 3.49 ile Oligochaeta , % I .96 ile
Crustacea, % 1.27 ile Arachnida s›n›flar› yer almaktad›r.
Av› yiyen birey say›sal oran çoklu¤una göre ise
s›ralama Insecta (% 82.50), Arachnida (% 23.75),
Oligochaeta (% 17.50), C›ustacea (% 11.25) olarak
de¤iﬂmektedir.
Insecta s›n›f›na ait tesbit edilen böcek ordolar›n›n
say›sal frekanslar› ve oranlar›, yiyen birey say›lar› ile
oranlar› (% olarak) Tablo 4 ve ﬁekil 4’ de gösterilmiﬂtir.
Böcek ordolar›n›n say›sal oranlar›na göre önem s›ras›
ﬂöyledir : Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera,
Dermaptera, Homoptera, Plecoptera, Embioptera,
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0
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1.25
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6.25
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10
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11.25

10
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‹ncesta

Amphibi

Diplopoda

Gastropod

Chilopoda

Av S›n›flar›

Av S›n›flar›

Yiyen Bireylerin say›sal

50
40

% oran›

frekans›

% oran›

Hymenoptera
Coleoptera
Diptera
Hemiptera
Dermaptera
Homoptera
Embioptera
Blattaria

1250
317
153
6
5
3
1
1

66.24
16.79
8.10
0.31
0.26
0.15
0.05
0.05

61
45
22
5
4
2
1
1

76.25
56.25
27.50
6.25
5.00
2.50
1.14
1.14

Blattaria. Buna göre böcekçil beslenme sergileyen B.
viridisin en önemli besini, böceklerin % 66.24‘ ünü
oluﬂturan Hymenopter’d›r. Bunu % 16.79 ile Coleoptera
ve % 8.10 ile Diptera takip etmektedir.
Tesbit edilen tüm besinler içinde belirgin ço¤unlu¤u
oluﬂturan av gruplar› Tablo 5 ve ﬁekil 5’de gösterilmiﬂtir.
C. Çeﬂitli gruplara ait larvalar›n genel besin
içindeki yeri ve mevsimlere göre besin içindeki önemi

B. viridis’in besini içinde genelde ergin avlara
rastlanmakla beraber bazen larvalar da görülmektedir.
80 midenin 35 ‘inde larvalar tesbit edilmiﬂtir. Bu
midelerden 33 tanesi k›ﬂ dönemine, 1 tanesi sonbahar
dönemine ve 1 tanesi de ilkbahar dönemine aittir.
Tesbit edilen 1887 av›n 164 tanesini çeﬂitli böcek
gruplar›na ait larvalar oluﬂturmaktad›r (% 8.69). Besin

30
20
10
0

ﬁekil 4.

Blattaria

frekans›

Embioptera

Böcek gruplar›

Coleoptero

Av›n a¤›rl›k

60

Plecoptera

Besin içinde tespit edilen böcek ordo’lar›n›n say›sal
frekans›, yiyen birey say›s› ve oranlar› (%)

Yiyen birey say›s› bak›m›ndan tespit edilen sistematik
s›n›flar›n oransal paylar›.

Homoptera

Tablo 4.

ﬁekil 3b.

Hemiptera

B.viridis’in besinini oluﬂturdu¤u saptanan sistematik
s›n›flar›n say›sal a¤›rl›klar›n›n oran› (%)

Diptera

ﬁekil 3a.

Dermaptera

Arachnida

Crustacea

Oligochaeta

‹ncesta

0

Besindeki mutlak oransal paylar›na göre böcek gruplar›
■ Böcek gruplar›n›n say›sal oranlar›,
❏ Yiyen bireylerin say›sal oranlar›

içinde böcek gruplar›ndan 19 midede Coleoptera
larvalar›na (% 6.20), 12 midede Hymenoptera larvalar›na
(% 2.06) ve 4 midede Diptera larvalar›na (% 0.42)
rastlanm›ﬂt›r.

B. viridis’in k›ﬂ mevsiminde ald›¤› 478 av içinde böcek
larvalar›n›n büyük pay› (%33.89) olmas›na ra¤men,
sonbahar (%0.47) ve ilkbahar (%0.14) mevsimlerinde
ald›¤› besinin içinde o derece önem taﬂ›mad›¤›
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Tablo 5.

Tüm besin içindeki av gruplar›n›n mutlak say›sal frekans› ve
say›sal oranlar› (%).

Besin çeﬂidi

Mutlak say›sal frekans

Say›sal Oran (%)

1208
134
110
66
63
50
37

64.08
7.10
5.82
3.49
3.33
2.64
1.96

Formicidae
Nematocera
Dytiscidae
Lumbriculidae
Carabidae
Staphylinidae
Sphaeromatidae

Diﬂi ve erkek bireyler aras›nda av çeﬂitlili¤i bak›m›ndan
herhangi bir farkl›l›¤a rastlanmam›ﬂt›r. Özellikle ayn›
ortamdan ayn› tarihte yakalanan diﬂi ve erkek bireylerin
av say›lan farkl› olsa bile av çeﬂitleri hemen hemen ayn›d›r.
E.
Mevsimlere
göre
al›nan
de¤erlendirilmesi ve karﬂ›laﬂt›r›lmas›

1400

1000
800
600
400
200

Sphaeromatidae

Staphylinidae

Carabidea

Lumbriculidae

Dytiscidae

Nematocera

Formicidea

0

Besindeki mutlak say›sal frekanslar›na göre belirgin
ço¤unlu¤u oluﬂturan av gruplar› (%).

görülmektedir. Yaz mevsimine ait midelerin hiçbirinde
böcek larvas› tesbit edilmemiﬂtir. Coleoptera,
Hymenoptera ve Diptera’ya ait birçok av›n larva dönemi
k›ﬂ aylar›na rastlamaktad›r. Bu da k›ﬂ›n yakalanan
örneklerin midelerinde fazla say›da böcek larvas›
görülmesine neden olmaktad›r.

Dytiscus marginalis larvas› (99 tane) temel larva
besinini oluﬂtu›maktad›r. Bunu 39 tane ile Tenthredinidae
larvalar›, 13 tane ile Tenebrionidae larvalar› takip
etmektedir .
D. Diﬂi ve erkek bireylerin besinlerinin say›sal
hacimsel ve çeﬂitsel karﬂ›laﬂt›r›lmas›
‹çerik analizi yap›lan 80 midenin ait oldu¤u bireylerin
cinsiyetine göre da¤›l›m›n› yaparsak; (30) erkek bireylere
ait midelerin doluluk derecesi ortalamas› % 40.67, (50)
diﬂi bireylere ait (2 boﬂ mideye ra¤men) midelerin doluluk
284

besinlerin

‹lkbahar dönemine ait her bireyin midesinde ortalama
49.78, yaz dönemine ait her bireyin midesinde ortalama
24.30, sonbahar dönemine ait her bireyin midesinde
ortalama 17.41, k›ﬂ dönemine ait her bireyin midesinde
ortalama 14.55 av tesbit edilmiﬂtir. Buna göre en fazla
besin ald›¤› mevsim % 36.93 say›sal oran› ile ilkbahar, en
az besin ald›¤› mevsim % 11.07 say›sal oran› ile sonbahar
oldu¤unu söyleyebiliriz..

1200

ﬁekil 5.

derecesi ortalamas› % 49.02’dir. Aradaki fark ise %
8.35’dir. Buna göre diﬂi bireylerin erkek bireylere
nazaran fazla say›da ve hacimde besin ald›klar›n›
söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi diﬂilerin erkeklere göre
büyük olmas›d›r.

Yaz›n (% 25.75) ve k›ﬂ›n (% 26.23) al›nan besin
say›sal oran›n›n birbirine çok yak›n olmas› ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Ancak k›ﬂ›n al›nan besinlerin hacimsel oran› büyüktür.
Ayn› zamanda yaz midelerinde görülen bol besin çeﬂidine
k›ﬂ midelerinde rastlanmam›ﬂt›r. K›ﬂ›n böcek larvas› ve
solucanlarla beslenme a¤›rl›ktad›r. ‹zmir çevresinde,
yumuﬂak ve k›sa geçen k›ﬂ mevsiminin varl›¤›n›n böyle bir
sonuç ortaya ç›kard›¤› düﬂünütebilir. Bir baﬂka deyiﬂle, B.
viridis ‹zmir civar›nda k›ﬂ aylar›nda da son derece rahat
besin bulabilmektedir. Toplanan örneklerin mevsimsel
analizleri Tablo 6 ve ﬁekil 6’ da verilmiﬂtir.
Böcekler; B. viridis’ te tüm mevsimlerin temel besini
olarak görülmektedir. Oligochaeta, sadece k›ﬂ dönemi
besini olarak tesbit edilmiﬂtir. Crustacae; ilkbahar,
sonbahar ve k›ﬂ besinidir. Yaz dönemine ait midelerde
görülmemiﬂtir. Arachnida; her mevsimde az bir oranda
besine kat›lmaktad›r. Ancak k›ﬂ ve sonbahar dönemi
besini içinde daha önemli yeri vard›r. Chilopoda; ilkbahar,
sonbahar ve k›ﬂ döneminde rastlanan besin olup yaz
döneminde görülmemiﬂtir. Gasttopoda ve Diplopoda;
sadece k›ﬂ dönemi besini olarak tesbit edilmiﬂtir.
Amphibia; özel bir durum göstererek ilkbaharda bir
midede 1 tane görülmüﬂtür. Besin olarak al›nd›¤›na dair
genelleme yapmak imkans›zd›r. Kazara yutuldu¤u
düﬂünülmektedir.
‹lkbahar ve yaz mevsimlerinde bol miktarda Insecta
bulunmas›, di¤er gruplardan besin alma ihtiyac›n› ortadan

S.Y‹Y‹T, M.TOSUNO⁄LU, H.ARIKAN

Tablo 6.

Toplanan örneklerin mevsimsel analizi.
‹lkbahar Dönemi

G›da
elemanlar›
(Classis
düzeyinde)

Av say›s›
(697)

Yaz Dönemi

Yiyen Birey
Say›s›
(14 mide)

Av say›s›
(486)

Sonbahar Dönemi

Yiyen Birey
Say›s›
(20 mide)

Av say›s›
(209)

K›ﬂ Dönemi

Yiyen Birey
Say›s›
(12 mide)

Av
SAy›s›
(495)

Yiyen Birey Say›s›
(22 mide)

Mutlak %

Mutlak

%

Mutlak

%

Mutlak

%

Mutlak

%

Mutlak

%

Mutlak

%

Mutlak %

Insecta
Oligochaeta
Crustacea
Arachnida
Chilopoda
Gastropoda
Diplopoda
Amphibia

684
6
5
1
1

14
1
5
1
1

100
7.14
35.71
7.14
7.14

485
1
-

99.79
0.20
-

18
1
-

90
5
-

181
24
3
1
-

86.60
11.48
1.43
0.47
-

12
4
2
1
-

100
33
16.66
8.33
-

389
66
7
15
8
7
2
-

78.58
13.33
1.41
3.03
1.61
1.41
0.40
-

34
14
4
11
6
5
2
-

Toplam

697

98.13
0.86
0.71
0.001
0.001

486

209

100
41.17
11.76
32.35
17.64
17.40
9.09
-

495

100
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‹lkbahar
Yaz
Sonbahar
K›ﬂ

80

B.viridis’in tüm mevsimlerdeki besinini oluﬂturan
s›n›flar›n say›sal (%) histogram›.

70
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Arachnida

Chilopoda

Gastropoda

kald›rmaktad›r. K›ﬂ ve sonbahar mevsimlerinde ortamda
böceklerin azalmas› di¤er gruplarda bariz bir art›ﬂa sebep
olmaktad›r.

Tart›ﬂma ve Sonuç
“Giriﬂ” k›sm›nda da belirtildi¤i üzere yapt›¤›m›z
literatür taramas›nda do¤rudan B. viridis türünün
beslenme biyolojisi ile ilgili bir çal›ﬂmaya rastlamad›k.
Ancak gözleme dayal› bir kaç çal›ﬂma d›ﬂ›nda, çeﬂitli anur
türleri üzerinde mide içerik analizlerine dayanan
çal›ﬂmalar mevcuttur. Beschov ( 3 )’ un Rana graeca’da
yapt›¤› mide içerik analiz sonuçlar›n›n B. viridis’ in
besinini oluﬂturan av gruplar›na benzerlik gösterdi¤ini
saptad›k.

Diplopoda

Amphibia

B. viridis’in besini olarak tesbit etti¤imiz Coleoptera,
Arachnida, Hemiptera,
Diptera, Gastropoda, Formicidae üyelerine çeﬂitli anur
türlerinin beslenme biyolojilerini inceleyen di¤er
araﬂt›r›c›lar›n (4, 5, 6, 8, 11,) mide içerik analiz
sonuçlar›na benzerlik göster›r.
Bu ﬂekilde yürüttü¤ümüz çal›ﬂman›n sonuçlar›n›
aﬂa¤›daki ﬂekilde s›ralayabiliriz:
1. B. viridis’in besinini oluﬂturdu¤u tesbit edilen
s›n›flar›n ve gruplar›n say›sal a¤›rl›¤›na göre s›ralamas›
ﬂöyledir: Insecta (Hymenoptera, Coleoptera, Diptera,
Hemiptera, Dermaptera, Homoptera, Plecoptera,
Embioptera, Blattaria), Oligochaeta (Lumbriculida),
Crustacea (Isopoda), Arachnida (Araneae, Opiliones),
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Chilopoda (Lithobiida, Scolopendrida), Gastropoda
(Stylommatophora), Diplopoda (Julida), Amphibia
(Anura). Buna göre B. viridis çok büyük oranda (%
92.20) böcekçil beslenme sergilemektedir.
Farkl› av gruplar›n›n besindeki mutlak ve oransal
paylar› de¤erlendirildi¤inde yüksek oranlara sahip olanlar
(Insecta, Oligochaeta, Crustacea, Arachnida) olanaklar
dahilinde tercih edilen besinlerdir. Di¤er düﬂük oranlara
sahip olanlar ise (Chilopoda, Gastropoda, Diplopoda,
Amphibia) biyotopta bulunmalar›ndan dolay› rastgele
al›nm›ﬂ olduklar› düﬂünülmektedir.
2. Gözlemlerimize göre B. viridis karasal, gececi ve
karnivor bir kurba¤ad›r. Gündüzleri bahçelerde ve aç›k
arazilerdeki deliklerde ya da taﬂ altlar›nda gizlenmektedir.
Üreme d›ﬂ›nda beslenmek için dahi suya girmemektedir.
G›das›n›n tümünü karada yaﬂayan ve gece avlanan
omurgas›z hayvanlar oluﬂturmaktad›r.
3. Yaln›zca bir midede tesbit edilen omurgal› hayvan
(B. viridis’ in yavrusu) tahminlerimize göre istemd›ﬂ›,
yavrunun ani bir hareketi sonucu besin zannedilerek
yutulmuﬂtur. B. viridis için kannibalizme (kendi türünden
bireyleri yeme olay›) literatürde de rastlanmam›ﬂt›r. Bu
yüzden omurgal› hayvanlar› besin genellemesi içine
alman›n uygun olmayaca¤› düﬂünülmektedir.
4. Mide içerik analizlerinde gördü¤ümüz k›l, kum,
yuvarlak taﬂ, toprak, bitki parçac›klar›, zeytin çekirde¤i,
k›rm›z› dut gibi yap›lar›n avlanma s›ras›nda tesadüfen
al›nd›¤› düﬂünülmektedir.
5. Toplam 80 mideden sadece yaz dönemine ait iki
tanesinin boﬂ oldu¤u görülmüﬂtür. Bu durum, yaz
mevsiminde baz› bireylerin hava s›cakl›¤›n›n artmas›na ve
nemin azalmas›na ba¤l› olarak kuruma tehlikesine karﬂ›
do¤al aktivite periyotlar›n› daha geç saatlerde baﬂlatt›¤›n›
ifade etmektedir.
6. Vücut büyüklü¤ü ile al›nan besin miktar› aras›nda
tam bir korelasyon görülmemektedir. Populasyona ait
tüm bireyler vücut büyüklüklerine bakmaks›z›n ortamdaki
besinlerden avlanma yetenekleri ölçüsünde mümkün
oldu¤unca yararlanmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
7. Mide içerik analizlerinde tesbit etti¤imiz 1887 av›n
164 tanesini (% 8.69) çeﬂitli böcek gruplar›na ait larvalar
oluﬂturmaktad›r. Bu larvalar›n dahil oldu¤u böcek
gruplar› önem s›ras›na göre ﬂöyle s›ralan›r : Coleoptera
(% 6.20), Hymenoptera (% 2.06), Diptera (% 0.42).
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Larva besininin temelini Dytiscus marginalis‘›n
larvalar› oluﬂturmaktad›r. Bunu Tenthredinidae larvalar›
ve Tenebrionidae larvalar› takip etmektedir.
8. Diﬂi bireylerin boy ortalamas› (Juveniller hariç),
erkek bireylerinkinden 0.9 mm daha fazlad›r. Bunun
sonucunda aç›lan midelerden ç›kan av say›s› ve aç›lan
midelerin doluluk dereceleri diﬂilerde erkeklerden daha
fazlad›r. Ancak erkek ve diﬂi midelerinde besin çeﬂidi
bak›m›ndan farl›l›k görülmemiﬂtir.
9. B. viridis’in en fazla besin ald›¤› mevsim ilkbahar
(% 36.93), en az besin ald›¤› mevsim ise sonbahard›r
(%11.07). Yaz›n (% 25.75) ve k›ﬂ›n (% 26.23) al›nan
besinlerin oran› birbirine yak›nd›r. Burada temel etken,
‹zmir Bölgesi’nde k›ﬂ mevsiminin yumuﬂak geçmesi ve
k›sa sürmesidir. ‹zmir’de B. viridis k›ﬂ mevsiminde de
kolayl›kla besin bulabilmektedir. Ancak besin oranlar›
birbirine ne kadar yak›n olursa olsun yaz ve k›ﬂ mevsimine
ait besinlerin çeﬂitleri birbirinden son derece farkl›d›r. Yaz
besini içinde çok çeﬂitli ergin Insecta üyelerine
rastlan›rken k›ﬂ besini içinde ergin Insecta üyelerinin oran›
azalarak di¤er besinlere do¤ru kayma görülmektedir.
Ayr›ca yaz döneminden farkl› olarak k›ﬂ besinini böcek
larvalar›, toprak solucanlar›, tesbih böcekleri gibi büyük
hacimli besinler oluﬂturmaktad›r.
Tüm mevsimlerin temel besinini böcekler teﬂkil
etmektedir. Yaz mevsiminde en fazla, k›ﬂ mevsiminde ise
en az böcekçil beslenme görülmektedir. Böcek gruplar›n›n
mevsimsel analizi yap›ld›¤›nda baﬂl›ca üç grubun
(Hymenoptera, Coleoptera, Diptera) B. viridis’in temel
besinini oluﬂturdu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
10. B. viridis’in besin yap›s›na kat›lan avlar›n
ço¤unlu¤unun; insan sa¤l›¤›na, tar›ma ve ekonomiye
önemli derecede zarar› olan gruplar oldu¤u tespit
edilmiﬂtir
Sonuç olarak; çal›ﬂma materyalimiz olan B. viridis in
mide içerik analizinde % 93.20 oran›nda kat›lan çeﬂitli
böcek gruplar›n›n önemli bir k›sm› dolayl› ve dolays›z
zararlar oluﬂturmaktad›r. Örneklerin besin yap›s›nda
büyük oranda çeﬂitli böcek gruplar›n›n bulunmas› özellikle
tar›msal zararl›larla mücadelede az da olsa iyi bir biyolojik
kontrol mekanizmas› oluﬂturmada, insan sa¤l›¤›n›n
korunmas› ve tar›msal ekonomik zararlar›n önlenmesinde
önemli bir potansiyel teﬂkil etti¤ini söyleyebiliriz.
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