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Van Gölü’nden İzole Edilen Apertospathula sp. (Protozoa, 
Ciliophora) Üzerinde Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar
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Amaç: Ülkemiz siliyat faunasını belirlemek amacıyla Van Gölü’nde yaşayan Apertospathula 
Foissner, Agatha & Berger 2002 cinsine ait protozoonlar incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın materyalini Van Gölü, zemin örneklerinde bulunan Apertospathula 
cinsine ait siliyat protozoonlar oluşturmaktadır. Protistler canlı, gümüş impregnasyonu ve 
biyometrik olarak incelenmiştir. 

Bulgular: Apertospathula sp. canlı olarak 45–78 x 16–27 mm boyutlarında klavat-obovat biçimli, 
sitoplazmasında disk biçimli simbiyotik algler ve anteriyor yarımda refraktil granüllerin bulunması, 
kabartı şeklinde apeksten başlayıp ventrale uzanan oral apareye sahip olması, oral apareyin kement 
biçimli sirkamoral kineti ile çevrili olması, 8-10 mm uzunluğundaki somatik silerlin meridyonal 
olarak 14-17 kineti şeklinde düzenlenmiş olması, bir makro ve bir mikronükleusa sahip olması, 
posteriyor uçta konumlanmış tek kontraktil vakuole sahip olması ile karakterize edilir. 

Sonuç: Apertospathula cinsine ait türler kement biçimli sirkamoral kinetiye sahip olması, sağ 
sirkamoral kinetinin soldakinden daha uzun olması, ile diğer spatid siliyatlardan kolaylıkla 
ayrılır. Bu cinsin tesisinden itibaren A. inermis, A. armata, A. dioplites, A. similis, A. longiseta, A. 
cuneata, A. verrucilifera, A. swarezewsky, A. lajacola, A. pelobia ve A. implicata olamak üzere 11 
türü tanımlanmıştır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Apertospathula sp. genel vücut yapısı ve 
siliyatür özellikleri bakımından cinsin karakteristiklerini taşımakla birlikte sahip olduğu simbiyotik 
alglerden dolayı bilinen diğer kongenerlerinden ayrılır.

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Apertospathula, Taksonomi, Ciliophora.

Teşekkür: Bu çalışmayı 2007-FED-B40 numaralı proje ile destekleyen Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma 
Projeleri Başkanlığı’na teşekkür ederiz.
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Akdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin Yeri
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Amaç: Akdeniz algal florasına genel bir bakış ve algal floranın çeşitliliği, algal flora bakımından 
sıcak noktalar ile Türkiye denizlerinde yayılış gösteren bentik algler, taksonomik durumları ve 
sınıflandırılmasına yönelik son yorumlar verilmektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Akdeniz ve Türkiye denizlerinde bentik algler üzerine çalışmalar 
değerlendirilmiştir. Ayrıca Doğu Akdeniz’de yayılış gösteren derin alglerle ilgili tespit çalışmaları 
için yapılmakta olan örneklemelerde verilmektedir.


