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ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vUvA YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI
VE KULLANMADlGI BİTKİLER
Yasin Altan

1

2
Yusuf Ayvaz

Hayrettin Okut

3

The Nestıng ofthe Hemng GuIJ and the Plants Used and Used not in its Nesting
on the Bırd Island of Hazar Lake, Elazıl!_
Summary: In this stud;.;rhe plant materials that were used and used nOt in the

nesting propenies of the Herring Gull species have been determined. While twenth-nine
plant species belong to several families were used in the nesting ofthis species,thirty-seven
planı species that existed in the island and that were not used in the in the nesting, were
alsa determined.In addition, the_covering ratio in the nest and the distribution frequency
of the planı species that were used in the making nest, were statistically tested.
Özet: Bu çalışmada Hazar Gölü Kuş adasmda yuva yapan Gümüşi mam (Lanıs
argentatus) türünün yuva yapım özellikleri ile yuva yapımında ku llandığı ve
kullanamadığı bitki türleri tespit edilmiştir. Bu türün yuva yapmıında kullanılmayan 37
bitki türü de belşirlenmiştir. Aynca Gümüşi mam türünün yuva yapınıınıla kullandığı
bitki türlerinin dağılış frekansları ve yuvadaki önaş oranlan istatistiki olarak teste tabi
tutulmuştur.

Giri§
Ara~tırma adasl,Doğu

Anadolu Bölgemizin Elazığ ili 'nin 25 km. güneyinde
Hazar Gölü'nde yer almaktadır. 1988-1989 yıllarıarasında adada yapılan çall§malar
ile Gümi~i martı türünün nasıl yuva yaptığı ve yuva materyalinin neler olduğu
ara~tırıldı. Bu türün yuva yapımında çeliitli familyalara ait 29 bitki türü kullanı rken,
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yine adada bulundugu tarafımızdan tespit edilen çe§itli familyalara ait 37 bitki türünü
yuva yapımında kullanmadıgı belirlenmi§tir.Yuva yapımında kullanılan 29 bitki
türününl02 yuvada dagılı§ frekansı ve miktar itibari ile en çok kullanılan 9 bitki
türünün yuvadaki örtü§ oranları arasında farkın olup. olmadığı istatistiki olarak
hesaplanmı§ur.

Materyal ve Metod
Ara§tırma

materyalini olu§turan bitki toksonları, Gümü§ maru türünün yuva
bitkiler ile adada bulunan diğer bitkilerdir.Bitki türlerinin
yuvalarda dağıll§ ve miktar olarak örtü§üne göre adada bulunan toplam yuvayı en iyi
§ekilde karakterize eden 102 yuva seçilmi§tir. İstatistiki metodlarile 102 yuvada
kullanılan bitki türlerinin dağılı§ frekansları tespit edilerek, yuva yapımında Gümi§i
martı türünün kullanıldıgı bitkilerin tesadüfi olarak mı seçildiği yoksa bazı bitki
türleri için seçicimi davranıldıgı test edilmi§tir. Varsayım olarak yuvalarda bulunan
29 bitki türünün dağılı§ frekansları eşit kabul edilip, Gümüşi martının bu bitki
türlerine kar§ı seçici davranıp davranmadığı X2 (Khi-Kare) metodu ile kontrol
edilmiştir. Ayrıca miktar itibari ile yuva yapımında en fazla kullanılan 9 bitki türünün
yuvalardaki örtü§ oranları arasında farkın olup olmadığı da teste tabi tutulmu§tur. Bu
9 türün örtü§ oranlarının varyansı ile ortalamaları arasında ilişki bulunmasından
dolayı bu değerlere açı transformasyonu uygulanıp, tesadüf parseller deneme
desenine göre varyans analizi yapılmı§tır (7,8 ).
Adada ve yuva yapımında saptanan toplam 66 bitki toksonunun tanısında ,
yurdumuzia ilgili Davis (4)'in eserleri kullanılmı§tır. Ara§urmad adı geçen çe§itli
familyalara ait bitki taksonlarının listesi alfabetik sıraya göre yapılmıştır.
yapımında kullandığı

Bulgular
Bu martı türü yuvalarını çimen ,yaprak veya buna benzer diğer bitki materyallerini kullanarak yapar. Bu materyallerin herhangi bir boşluğa veya yere yerle§tirilmesiyle çok düzgün olamayan yuvalar yapılır (5) . Bu adada da yuvalar aynı
materyaller ve ilave olarak kendi tüyleri kullanılarak çok düzgün olmayacak şekilde
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toprak zemin üzerine yapılml§tır. Bu türün üreme biyolojisi bir b"'ika çall§mada (1)
verildi~i için burada daha fazla bilgi verilmeıni§tir.
GümÜ§i martı türünün yuva yapımında ku\1andıgı bitkiler;
Apaiaeeae!Umbelliferae

Eryngium campestre L. var. virens link
Asteraceae/Compositae

Onopordum carduchorum Bornm.et Beauverd
Seneeio vemalis Waldst.et Kil.
Boraginaceae

Asperugo procumbens L.
Brassicaceae/Cruciferae

Alyssum desenorum Stapf. var. desenorum
Deseurainin sophia (L) Webb ex prantl
Erophila vema (L) Chevall.subsp. vema
Erysimum repandum L
Thlaspi per[oliatum L.
Caryophyllaeeae

serpillifolia L
Cerastium dichoıomum L.subsp.dichotumum
Minuartia hamala (Hausskn.) Mattf
Sıellaria media (L) Will.subsp. media

ArenariLı

Chenopodiaceae

SalSola ruıhenica IIjin
Fabaceae/Leguminosse

Astragalus gummifer Lab.
Geraniaceaee

Erodium eicuıarium (L)L'Herit.subsp.eicutarium
Geranium stepporum Davıs
G.tuberosum Lsubsp.tuberosum
lIlecebraceae

Sc/eran ıhus uneinatus Schur
Lamiaceae/Labiatae

Lamium amplexicauleL
Ranuneulaeae
Ceraıocephalus falcatus

Poaceae IGramineae

(L).Pers
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Bromus steri/is L
Cynodon dactylon (L.)Pers.var.villosus Regel
Hordeum bulbosum L
Poa bulbosaL
Polygonaceae
Ruma congiomeratus Murray
Salicaeeae
Salix triandra L.subsp.bommuelleri (Hausskn. )ASkv.

Srophulariaceae
Veroniea campylopodo Boiss
Typhaceae
TYpa domingensis Pers.
Gümüşi MartıOln yuva yapımında kullanmadı!!ı bitki türleri ise:
Apiaeeae/Umbelliferae
Seandix stelata Banks et Sol.
Asteraeeae/ Compositae
Anthemis wiedemanniana Fisch. et Mey.
Chondrilla juncea Lvar. luntea
Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Biep.) Celak
Echinops orientalis Trautv.

Boraginaceae
Buglossoides arvensis

(L. )Johnsıon

Echium italiehum L
Myosotis refracta Boiss. subsp. refracta
M. strieta Link ex Roemer et Schulles
Rochelia dispemıa (Lfil. )C.Koch var 4isperma
Brassİcaceae /Cruciferae
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik
Erysimum smynıaeum Boiss. et BaL.
Sisymbrium altissiumum L.
Caryophyllaceae
Holesteum umbellatum L. var umbellatum
Chenopodiaceae
Chenopodium album L. subsp . album var. album

159

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.
Euphorbiaceae

Euphorbia denticulaıa Lam.
E. macroelada Boiss.
Fabaceae! Legumiııosae

inconspi.cuus L.
Trigonella monanıha C.A Meyer subsp. noeana (Boiss) Hub.-Mor.

Laıhyrus

Malvaceae

Malva neglecıa Wallr.
Moraceae

Morus alaba L.
Papaveraceae
Fumaria asepala Boiss.
Glaucium acutidentatum Hausskn. et Bornm
Papaver armeniacum (L.) Oc.
P. lacerum Popov
Roemaria hybrida (L.) oc. subsp. hybrida
Polygonaceae

Polygonum polycnemoifles Jaub. et Spach
Rumex acetasella L.
Rosaceae

Rosa canma L.
Rubiaceae

Callipelds cucullaria (L.) Steven
Galium aparine L.
Scrophulariaceae

Unaria simplex (WiIld.) OC.
Veroni.ca hispiflula Boiss. et Huet subsp. hispiflula
Tamaricaceae

Tamarix smymensis Bunge
T. Tetrandra pallas ex Bieb.
Valerianacea

Valerianella vesicaria (L.) Moench
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Tartışma

ve Sonuç

Araljurma alanında çeşitli familyalara ait 66 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu
taksonlardan Gümüşi martı (Larus argentasus) türünün 29 bitki taksonunu yuva
yapımında kullandıgı halde 37 taksonunu kullanmadıgı saptanmıştır. Bu türün yuva
yapımında bu bitkileri niçin kullanmadıgı, bitkilerin ihtiva ettigi etken maddesi
yönünden (2,3,6,9) eserler gözden geçirilerek araştırılmlljtır. Yuva yapımında
kullanılmayan37 bitki türünden 21 taksonun etken maddesi ve canlıya etkisi
araştırılmış olup, diğer 16 takson üzerinde benzer hiçbir araljtırma yapılmadığı
anlaljılmıştır. Üzerinde araljtırma yapılan 21 taksondan; Capsella bursa-pasıoris,
Polygonum polycnemoides,Rosa canina, Galium aparine, Tamarix ıetrandra kablZeıkiye
Chenopodium album subsp. album var. album.Convolvulus arvensis, Malva neglecıa,Morus alba,Linaria simplex, Euphorbia macroclaada müshil yapıc4 Laıhyrus inconspicuus, Popover lacerum, P. armeniacum, Ruma acelOsella zehirleyici, Anıhemis
wiedemanniana, Triganella monantha subsp. naeana, Fumana asepala, Glauciunı
acuıidenıaıum acılezzeııi, Veronica hispidu/a, Valerianella vesicaria taksonlarının ise
idrar artırıcı etkilere sahip oldugu saptanmıştır. Bu bitki taksonlarının sahip olduğu
olumsuz etkilerinden dolayı Gümüşi martı türünün.yuva yapımında kullanılmadığı
kanaatindeyiz . Diger yandan dikkatimizi çeken bir başka durum da bu martı türünün
bitki taksonlarının vejetatif ve generatif organ kısımlarından hangilerini yuva
yapımında kullandıgıdır_ Bu durum Tablo l'de gösterilmiştir.
Ayrıca istatistiki metotlar uygulanarak Tablo 1'deki bitki türlerinin dagılış
frekanslarına ait verilerin kullanılmasıyla X2 (Khi-kare) testi yapıldı. Bu test yuva
yapımında kullanılan bitki türlerinin dagılış frekanslarının tesadüfü olmadığını
göstermiştir. Böylece bu martı türünün Erophi/a vema subsp. vema taksonuna karşı
seçici davrandıgı %5'lik hata düzeyine göre tespit edilmiş olup , Gümüşi martı
türünün her bitkiyi yuva yapımında eşit frekansta kullanmadıgı sonucuna varılmıştır.
Yapılan varyans analizi sonucu ile de, Tablo 2'de görüldügü gibi miktar itibari ile en
çok kullanılan 9 bitki taksonun yuvadaki örtüş oranları arasındaki farkın da %5'lik
hata düzeyine göre önemli Olduğu neticesi ortaya konmuştur. Yine varyans analizi
sonucunda türler aras ında belirle nen farklılıgın hangi tür ve t ürlerden
kaynaklandığını saptamak için Duncan (8) çoklu karşılaştırma testi yapılmış, elde
edilen veriler Tablo 3'de sunulmuştur. Bu tabloda görüldügü gibi,benzer harfler ilgili
türlerin örıüş oranları arasında farkın olamadıgını ifade etmektedir. Buna göre
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Gümü§i martı türünün, miktar itibari ile en çok yuva yapımında kullandıgı 9 bitki
taksonundan en fazla Erophila vema subsp. vema taksonunu örtü§ materyali olarak
seçtigi belirlen~tir.
Sonuç olarak, Larus argentatus türünün yuva yapımında kullandığı bitkilerin
seçimini tesadüfi mi yoksa genetik bir organizasyon ile mi olduğu daha sonra
yapılacak çalı§malar ile ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca bu çalı§ma bundan sonra bu
konuda yapılacak çalı§malara esas te§kİ1 edecektir.
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Tablo 1. Bitki Türlerinin

Da~11lj

Frekanslan, Yüzde Oranlan ve

Kullanılan

Kısımlan
Dalılı§

%

Bitki Türlerinin Yuvada

Frekanslan

Oranı

Kullanılan Kısımlan

~rophila verna subsp. vema

72

70.5

K..Ök, Gövde ,Yaprak,Çiçek,Meyva

Asperuga procumbens

45
45

44.1
44.1

~övde,Yaprak,Çiçek,Meyva

38
36
31
21
16
13
7

37.3

Bitki Türleri

Cynodon dactylon var. viııosus
Rumex conglomeratus

Deseuminia sophia
enecio vernalis
pnopordum carduchoruın
1>00 bulbosa

~romus sterilis
Erodium cicutarium. subsp eicutariuın
Salix tnandra subsp. bommuelleri
Arenaria serpyllifolia

Thlaspi perfoHatum
~tragalus gummifer
!veronica campylopada

iMinuartia hamata

S
5

4
3
3
3

tellaria media subsp. media
Cerastiumdichotomum sbsp.dichotomum
Geranium tuberosum sbsp. tuberosum
Geranium stepporum
ryngium cammpestre var. virens
~um desertorum var. desertorum

3
2
2
2
1
1

praıocephaıus falcaıus

1
1
1
1
1

t'ialsola ruthenica

~ıeranıhUS uneinaıus

~rysimum repandum

IYPa domingensis
Lamİnm

amplexicaule

~ordeum bulbosum

1
1

35.3

30.4
20.6
15.7

Ç.ök,Gövde, Yaprak,Çiçek
}övde,Yaprak,Meyva
3övde,Yaprak,Çiçek Meyva
"övde, Yaprak,Çiçek,Meyva
"aprak
ök,Gövde,Yaprak

12.7 ök,Gövde,Yaprak,Çiçek
6.9 3övde,Yaprak,Meyva
içek
4.9
4.9 Cök,Gövde,Yaprak,Çiçek,Meyva
3.9 }övde,Yaprak,Çiçek,Meyva
2.9 pövde,Yaprak,Çiçek
29 f;ök,Gövde,Ya prak,Meyva
2.9

Ök,Gövde,Yaprak,Çiçek

2.9
2.0
2.0
2.0

Gövde,Yaprak, Çiçek
ök,Gövde, Yaprak,Meyva
,ök,Gövde,Yaprak,Çiçek
}övde,Yaprak,Çiçek

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

'aprak
f;ök,Gövde,Meyva
ök,Gövde,Yaprak,Meyva
Gövde,
Jövde, Yaprak,Çiçek
:}övde,Yaprak,Çiçek,Meyva

1.0
1.0
1.0

;:içek
(ök,Gövde, Yaprak,Çiçek
ök,Gövde,Yaprak,Çiçek
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Tablo 2. Miktar itibari ile En Çok Örtü§ Yapan Bitki Türlerine Ait Varyans
Analizi.

Varyasyon Kaynakları Serbestlik
Derecesi

Kareler

Kareler

Toplamı

Ortalaması

Türler Arası

8

6945.76

868.22

Türler İçi (Hata)

308

124960.53

405.716

Genel

316

131906.30

F.

Değeri

2.14*

*P<0.05

Tablo 3. Miktar itibari ile En Çok Örtü§ Yapan Türlerin Örtü§ Oranlarının
Ortalamaları Arasındaki Fark.

Bitki Türleri

Türlerin Ortalama Örtü§ Oranları

Erophila verna subsp. verna
Asperugo procumbens
Cynodon daetylon var. villosus
Rumex conglomeratus
Deseuraima sophila
Senecio vernalis
Onopordum carduehorum
Poa bulbasa
Bromus sterilis

49.76 a
15.50 d
24.65 c
30.28 be
22.23 e
19.7400
35.56 be
27.82 be
27.85 be
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