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yararlanılarak teşhis edilmiştir. Teşhis aşamasında Olympus SZ61 marka stereo mikroskop 
kullanılmıştır. 

Bulgular: Ülkemiz Araneae faunası, tanımlanmış 52 familya, 310 cins ve yaklaşık 933 tür ile temsil 
edilmektedir. Kovada Gölü Milli Parkı’nda yapılan çalışma çerçevesinde 5 istasyondaki 3 farklı 
habitattan 13 familyaya ait 1500 kadar örnek toplanmıştır. Bu familyaların tamamı cins seviyesinde 
çalışılmış ve 27 cins tespit edilmiştir. Teşhis aşamalarında Agelenidae, Araneidae, Gnaphosidae, 
Linyphiidae, Lycosidae, Miturgidae, Oxyopidae, Philodromidae, Salticidae, Tetragnathidae, 
Theridiidae, Thomisidae ve Uloboridae olmak üzere 13 familya kaydedilmiştir.

ISPARTA, Kovada Gölü Milli Parkı: 37° 37’ Kuzey enlemi ile 30° 52’ Doğu boylamında, 950 m, 
Haziran 2010 – Haziran 2011.

Sonuç ve Tartışma: Göller Bölgesinde Araneae takımı için bir ilk olan bu çalışmada, Agelenidae 
familyasından Tegeneria; Miturgidae familyasından Cheirachantium; Oxyopidae familyasından 
Oxyopes; Theridiidae familyasından Letrodectus; Uloboridae familyasından Uloborus; Araneidae 
familyasından Araneus, Hyposinga; Linyphidae familyasından Lepthyphantes, Linyphia; 
Philodromidae familyasından, Tibellus, Thanatus; Thomisidae familyasından, Xysticus, Thomisus; 
Gnaphosidae familyasından Zolates, Haplodrassus, Gnaphosa; Lycosidae familyasından Pardosa, 
Alopecosa, Trochosa; Tetragnathidae familyasından Tetragnatha, Pachygnatha, Metelliana ve 
Salticidae familyasından Salticus, Philaeus, Euophrys, Evarcha, Aelurillus cinsleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örümcek, Araneae, Isparta, Kovada Gölü, Göller Bölgesi

Teşekkür: Çalışma süresince desteğini esirgemeyen hocamız Prof. Dr. Yusuf Ayvaz’a ve literatür 
desteği sağlayan Yrd. Doç. Dr. Tarık Danışman’a teşekkür ederiz. Bu çalışma, “TÜBİTAK 2209 
- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir. 

SE–016

Türkiye Sahillerinden Yeni Bir Parastenhelia
(Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) Türü

Seher Kuru, Süphan Karaytuğ
Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mersin, seher8433@hotmail.com

Amaç: Türkiye sahillerinden Karadeniz ve Akdeniz’de Parastenheliidae familyası ile ilgili yapılan 
çalışmalarda teşhis edilen bazı türler bulunmaktadır. Ancak bu türler ile bu türlere ait olan dünya 
literatüründe belirtilen aynı türler arasında mikro karakterler bakımdan farklar bulunmaktadır. Bu 
araştırma kapsamında ülkemizde teşhis edilen Parastenheliidae familyasına ait birkaç tür olduğu ön 
görüsüne dayanarak bu familyaya ait tür kompleksi olup olmadığı araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2002-2012 yılları arasında Türkiye sahillerinin mediolittoral bölgesinin 
değişik kesimlerinden toplanmış Parastenhelia örnekleri ayrıntılı olarak incelendi. Örnekler 
Olympus SZX16 marka stereo mikroskop ve DIC (Differential Interference Contrast) özelliği olan 
çizim tüplü Olympus BX51 araştırma mikroskobu yardımı ile teşhis edilerek çizimleri yapıldı. 
Teşhislerde temelde Wells (2007) ve ilgili literatürler kullanıldı.
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Bulgular: Parastenhelia sp.nov. türünün her iki eşeyi de detaylı olarak tanımlanmış ve en yakın 
akraba türü olan P. spinosa’nın elimizde bulunan mevcut bireyleri ile detaylı olarak karşılaştırılmıştır. 
Parastenhelia cinsi dünyada şu anda ait 13 tür ve 2 alttür ile temsil edilmektedir. Ülkemizden şu 
ana kadar sadece P. spinosa ve P. hornelli türleri bildirilmiştir. Parastenhelia sp.nov. en çok P. 
spinosa türüne benzemektedir. Ancak Parastenhelia sp.nov. hem P. spinosa türünden hem de cinsin 
diğer türlerinden vücut parçaları üzerindeki spinül ornamentasyonlarındaki farklılıklar ile kolayca 
ayrılabilmektedir. Ayrıca erkek bireylerin yüzme bacağında spin sayısı bakımından farklılıklar 
bulunmaktadır. Dişi bireyler içinde bu farklılıklar görülmektedir.

Sonuç: Kopepod sistematiğinde son yıllarda modern mikroskop tekniklerinin kullanımı ve tür 
tanımlamasında mikrokarakterlerin önemli olduğunun gösterilmesiyle kopepodlarda aslı olmayan 
yanıltıcı kozmopolitanizm konseptlerinin yerini türlerin oldukça sınırlı bir coğrafik alanı işgal 
ettiği ve yüksek derecede endemizm gösterdiği görüşü yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada da 
mikrokarakterlerle ayrılabilen yeni bir türün varlığı ortaya çıkartılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Parastenhelia sp.nov. Biyoçeşitlilik, Taksonomi

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK-TBAG 111T576 numaralı proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Besin Kısıtlamasının Drosophila melanogaster’de
Gelişim Süresine Etkisinin Araştırılması

Pınar Güler, Nazlı Ayhan, Can Koşukcu, Banu Şebnem Önder
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Beytepe, Ankara, bdalgic@hacettepe.edu.tr

Amaç: Besin Kısıtlaması ve ömür uzunluğu arasındaki ilişki son dönemlerde yaşlanma alanında 
en çok çalışılan konulardan biridir. Kısıtlanan besin birçok organizmada artan ömür uzunluğu ile 
sonuçlanmaktadır. Ancak, kısıtlanan besinin gelişim süresi üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu 
çerçevede standart Drosophila besiyerinden türetilen 15 farklı kısıtlanmış besiyeri kullanılarak 
besin kısıtlamasının gelişim süresine etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda standart bir D. melanogaster soyu olan Canton-S 
kullanılmıştır. Deney 21°C, % 55 ± 5 nem ve 12 saat karanlık-12 saat aydınlık ışık döngüsüne 
sahip sabit laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Sineklerin larvadan - pupaya ve pupadan - ergine 
olan gelişim sürelerini incelemek üzere 1. evre larvalar toplanarak her tüpe 20 tane olmak üzere 
her deney seti için 5 tekrar yapılmıştır. Toplam 15 farklı besiyeri tipinden oluşan deney setlerinde 
maya ve şeker oranları standart besiyerinden kısıtlanarak oluşturulmuştur. Buna göre besiyerleri 1 
litrede şekerin 0 gr, 50 gr ve 100 gr olduğu ve mayanın 10 gr, 25 gr, 50 gr, 75 gr ve 100 gr olduğu 
kombinasyonlardan oluşturulmuştur. Larva ekim aşamasını takiben her 12 saatte, pupa ve daha 
sonra ergin gelişim süreleri takip edilmiştir.

Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Deney sonucu elde edilen bulgulardan hem gruplar arası hem de grup içi anlamlı 
istatistiksel farklar elde edilmiştir. Maya miktarı düştükçe gelişim süresi uzamaktadır. Ortamda 
şeker hiç bulunmadığında larvaların gelişim süresi şekerin olduğu gruplara göre anlamlı derecede 
uzamaktadır. Ancak, şekerin miktarı 1 litrede 50 gr ve 100 gr olduğunda gelişim süresine olan 


