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PZ285 
  

Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia; 
Gerbillinae) ‘nin Güneydoğu Anadolu’da Yeni 

Bir Karyolojik Formu 
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 2005–2007 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen bu çalışmada, Diyarbakır-Bismil 
civarından 19 (5♀, 14♂) Batman-Merkez’den 5 
(3♀, 2♂) ve Mardin-Mazıdağ’dan 3 ( 2♂, 1♀) 
olmak üzere toplam 27 M. tristrami Thomas,1892 
örneği toplanmış ve bunların karyolojik özellikleri 
araştırılmıştır. Arazide canlı olarak yakalanan 
örnekler laboratuara getirilip eşeyleri tespit 
edildikten sonra, örneklerin vücut ölçüleri, kafatası 
özellikler ve karyolojik özellileri incelenmiş olup, 
elde edilen bulgular literatür bilgileriyle 
karşılaştırılmıştır. Örneklere ait post, iskelet, 
kromozom preparatları Dicle Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 
korunmaktadır. 
 Karyolojik analizler sonucunda üzerinde 
çalışılan M. tristrami Thomas, 1892 örneklerinde, 
diploid kromozom sayısının 2n = 72, kromozom kol 
sayısı NF = 86, otozomal kromozom kol sayısının 
NFa=82 olduğu tespit edilmiştir. Karyotiplerinin 6 
çift meta veya submetasentrik, 29 çift akrosentrik 
otozoma sahip olduğu; X kromozomunun büyük 
metasentrik, Y kromozomu küçük ve 
submetasentrik olduğu görülmüştür.  Bu karyotipin 
daha önce literatürde kaydedilen karyotiplerden 
farklı olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Diyarbakır, Mardin ve Batman 
yöesinde yeni farklı bir karyolojik formun dağılış 
gösterdiği saptanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Rodentia, Gerbilinae, 
Meriones tristrami, karyoloji, Türkiye   
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Enchelyodon nodosus Berger, Foissner & Adam, 

1984 (Protista, Ciliophora, Haptoria)’un 
Morfolojisi ve Ontogenezisi 
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 Az bilinen bir siliyat türü olan 
Enchelyodon nodosus Berger et al., 1984’a ait 
örnekler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampus alanı 
içerisindeki alkalin topraklardan izole edildi. 
Toprak örneklerinden “non-flooded Petri dish” 
yöntemine göre kültür yapıldı. Kültürden seçilen 
protistler önce in vivo, daha sonra gümüş 
impregnasyon metodu uygulanarak DIC 
mikroskobu ile incelendi. Türkiye 
populasyonundan elde edilen bulgular orijinal 
deskripsiyonu ile karşılaştırıldı.  
 İncelenen E. nodosus örnekleri genel 
karakterler bakımından orijinal tanımda (özellikle 
populasyon 2) belirtilen özellikler ile benzerlik 
göstermekle birlikte, dorsal brush 3’ün yaklaşık 2.5 
mikrometre boyunda bristilleri olan uzun bir 
monokinetal kuyruğa sahip olduğu gözlenmiştir. 
Ele alınan bu populasyondaki örneklerin in vivo 
hücre büyüklüğü 140-250 X 53-88 mikrometre, 
somatik kineti sayısı 27-47 ve ekstruzom uzunluğu 
28-38 mikrometre olarak belirlenmiştir. Bölünen 
bireylerin ontogenezisi gümüş karbonat tekniği 
kullanılarak incelendi ve bölünme aşamaları 
doğrultusunda sıraya konuldu. Elde edilen verilere 
göre ayrıntılı çizimler yapıldı.  
 Bu çalışmada elde edilen E. nodosus 
örnekleri orijinal deskripsiyondan sonra ilk kayıt 
olup, ontogenezisi ilk defa verilmiştir. E. nodosus 
Türkiye Protista faunası için yeni kayıttır.  
  
Anahtar Kelimeler:  Enchelyodon nodosus, alkalin 
toprak örnekleri, morfoloji, morfometri, 
ontogenezis.  
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Türkiye Araneofaunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı; 

Evarcha michailovi Logunov, 1992 
[Salticidae:Araneae] 
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  “Sıçrayan Örümcekler” olarak da bilinen 
Salticidae familyası, Araneae ordosunun en yaygın 
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taksonlarındandır. Dünya üzerinde şu ana kadar 
tanımlanmış 39882 örümcek türünün, 5088’i 
Salticidae familyası mensuplarından olup, 
Saltisidler bu rakamla, mevcut örümcek türlerinin 
%13’lük kısmını oluşturmaktadırlar.  
 Bu çalışmada Türkiye araneofaunası için 
yeni bir saltisid türü olan Evarcha michailovi 
Logunov, 1992’nin morfojik, fenolojik ve 
biyocoğrafik değerlendirilmesi yapılmış; genitalia 
çizimlerine yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Araneae, Salticidae, Evarcha 
michailovi, Araneofauna, Turkey  
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Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera, 

Nematocera) Faunası 
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 Bu çalışmada Güneybatı Anadolu Bölgesi 
Tipulidae faunası incelenmiştir. Araştırma alanında 
yer alan Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve 
Muğla il sınırları içerisinde 2003 – 2006 yılları 
arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 
Tipulidae familyasına ait toplam 3091 örnek 
toplanmıştır. Elde edilen örneklerin yapılan 
teşhisleri sonucunda Dolichopeza, Nephrotoma ve 
Tipula cinslerine dahil toplam 63 tür grubu 
taksonuna ait olduğu belirlenmiştir. Bu 
taksonlardan Tipula (Lunatipula) zimini semiopaca 
Savchenko, 1964 Türkiye faunası için ilk kez 
bildirilmektedir. Tespit edilen türlerin araştırma 
alnındaki illere göre dağılımları tablo halinde 
düzenlenerek verilmiştir. Ayrıca illerin tür listeleri 
oluşturulmuş ve bu listelerdeki ilk kez kaydedilmiş 
olan türler de işaretlenmiştir. Sonuçlar zoocoğrafik 
açıdan değerlendirilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Güneybatı Anadolu 
Bölgesi, diptera, Tipulidae, fauna  
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Triturus karelinii (Amphibia:Urodela)’de Yaş ve 

Büyüme 
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Bu çalışmada Reşadiye (Tokat)’de (1373 
m yükseklikte) yaşayan Triturus karelinii (Urodela) 
populasyonunda kemik büyümesi ve yaş yapısı 
skeletokronoloji (iskelet kronolojisi) adı verilen bir 
yöntemle incelenmiştir. Bireylerin yaşları, 
boyanmış kemik enine kesitlerindeki yaş 
halkalarının (LAG=dinlenme çizgileri) sayılması 
yoluyla belirlenmiştir. 
 

Çalışmamızda 30 ♂♂, 23 ♀♀ ve 19 
juvenil olmak üzere toplam 72 bireyin parmak 
kemikleri kullanılmıştır. Yaş ile büyüklük arasında 
bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla 
parmak örnekleri alınan tüm bireylerin vücut boyu 
(SVL= burun ucu-kloak arası mesafe) da 
ölçülmüştür. 
 

Vücut boyu erkeklerde ortalama 
65.64±0.97 mm, dişilerde ortalama 64.01±1.11 mm 
olup erkek ve dişi bireyler arasında boy bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(t = 1.101, df = 51, p= 0.276). Parmak kesitlerinin 
%93.05’i yaş tayinine olanak tanımıştır. En genç 
erkek ve dişi bireyin 3, en yaşlı erkek ve dişi 
bireyin ise 8 yaşında olduğu tespit edilmiştir. 
Ergenlik yaşı her iki cinsiyet için de 3 yaş olarak 
tahmin edilmektedir. Erkek ve dişi bireylerin 
ortalama yaşları birbirine benzer olup (sırasıyla 
5.30±1.20 ve 5.76±1.26 yıl) istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (Mann-Whitney 
U-test = 775.5, p= 0.85). Juvenil bireylerin yaşı 
ortalama 1.74±0.93 yıl (min=1, max= 3 yıl) olarak 
belirlenmiştir. 
  

Reşadiye populasyonu erkek ve dişi 
bireylerinde yaş ve SVL arasında anlamlı bir ilişki 
olup (sırasıyla r2= 0.100 ve r2=0.98) von 
Bertalanffy’in büyüme modeline uymaktadır. 
Büyüme katsayısı (K) erkeklerde dişilerden (Kerkek= 
0.284±0.028 ve Kdişi= 0.152±0.071), SVLmak değeri 
ise dişilerde erkeklerden daha büyüktür 
(SVLmak(erkek)= 78.668±1.770 ve SVLmak(dişi)= 
88.83±14.253).  
 
Anahtar kelimeler: Triturus karelinii, 
skeletokronoloji, yaş, büyüme 
 
 


