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Cyprinodontidae, Poecilidae, Syngnathidae, 
Gobiidae) 12 tür teşhis edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yurtluk Çayı, Balık, Fauna, 
Biyoçeşitlilik. 
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Kıbrıs Dikenli Faresi, Acomys nesiotes Bate 
1903,'nin Taksonomisi ve Biyolojisi 
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Kıbrıs için endemik bir tür olan dikenli 

farenin (Acomys nesiotes) KKTC'deki yayılış alanı 
ve taksonomisi araştırıldı. Değişik lokalitelerden 
toplanan 10 adet ölü örnek morfolojik ve 
biyometrik olarak incelendi. Ayrıca Türkiye dikenli 
faresine (Acomys cilicicus) ait 20 adet örnekle 
karşılaştırılarak aralarındaki farklar 
saptandı.Arazideki gözleme ait kayıtlar 
değerlendirilerek Kıbrıs dikenli faresinin beslenme 
ve üreme biyolojisi belirlenmeye çalışıldı. 
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Giresun'daki Apodemus flavicollis (Melcihor, 
1834)'in Yayılışı, Taksonomisi ve Biyolojisi 
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Bu çalışmada Giresun il sınırları içinden 

toplanan 30 adet ölü 22 adet canlı örnek, 
morfometrik biyometrik ve karyolojik bakımdan 
değerlendirildi. Canlı örneklerle ilgili arazi ve 
laboratuar gözlemleri değerlendirilerek türün 
biyolojisi belirlenmeye çalışıldı. 
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Eskişehir Çevresinde Leşler Üzerinden Tespit 
Edilen, Adli Açıdan Önemli Böcek Türleri 

Mustafa Güçlü ÖZARDA, Funda KÖSE, Ferhat 
ALTUNSOY 

Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Eskişehir 

tabanidae@msn.com  
 
  Adli entomoloji, ölümden sonra geçen 
sürenin ve cinayetin işlendiği yerin saptanması, 
cesedin taşınıp taşınmadığı gibi adli olaylarda 

böceklerin gelişim basamaklarını kullanarak olayın 
aydınlatılmasına yardımcı olan bir bilim dalıdır. 
Adli entomolojinin adli araştırmalarda 
kullanılmasının en temel nedeni, böceklerin cesedi 
en kısa sürede bulan canlı gruplarından biri olmaları 
ve çürümenin her evresinde var olmalarıdır.  
        Böceklerin adli çalışmalarda kullanılabilmesi 
için öncelikle bölgelerin böcek haritalarının 
çıkartılması ve yayılışlarının tespit edilmesi gerekir. 
Bu çalışmada, farklı lokalitelerde bırakılan yaban 
domuzu, ev kedisi ve evcil köpek leşleri üzerinden 
tespit edilen Diptera takımına bağlı Calliphoridae, 
Muscidae, Sepsidae ve Sarcophagidae; Coleoptera 
takımına bağlı Silphidae, Dermestidae, 
Staphylinidae, Histeridae ve Scarabaeidae 
familyalarına ait türlerin ayırt edici özellikleri, 
leşler üzerine geliş zamanları, bulunuş formları, 
ölüm zamanının hesaplanmasında nasıl 
kullanıldıkları değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eskişehir, böcek haritası, adli 
entomoloji, Diptera, Coleoptera 
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Akşehir Gölü’ndeki Cyprinus carpio 
Linnaeus,1758 ve Cobitis simplicispinna Hanko, 

1924’nin Ektoparazit Faunası Üzerine Bir 
Araştırma 
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Bu çalışmada, Akşehir Gölü’nden temin 
edilen 7 Cyprinus carpio ve 90 Cobitis 
simplicispinna’nın metazoon ektoparazitleri 
üzerinde incelemeler Temmuz 2004 ile Haziran 
2005 tarihleri arasında yapılmıştır. İlgili konak 
balıklarda üç tür parazit tanımlanmıştır: 
Gyrodactylus elegans, Nordmann, 1832; 
Gyrodactylus cobitis Bychowsky, 1933; 
Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 
1932 (Monogenoidea, Platyhelminthes). Bu 
türlerden Gyrodactylus elegans (%42,9; 
293,6±482,0 parazit/balık) ve Dactylogyrus 
extensus (%85,7; 9,8±6,8), C. carpio‘nun 
solungaçlarında; G. cobitis (%68,9; 15,6±18,5) ise, 
C. simplicispinna’nın solungaç ve yüzgeçlerinde 
tespit edilmiştir. Gyrodactylus cobitis Türkiye 
parazit faunası için yeni bir kayıt özelliği 
taşımaktadır. Ayrıca parazitlere ait karakteristik 
yapılar resimlerle ayrıntılı olarak gösterilmiş olup, 
her bir parazit türünün enfeksiyon yüzdeleri ile 
minimum, maksimum ve ortalama enfeksiyon 
yoğunlukları, mevsimlere ve balık boyuna göre 
değerlendirilerek tanımlanmıştır. 
 

 


