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besin tuzağı, ışık tuzağı, elle toplama v.s. metotlar 
kullanılmıştır. Genç örneklerin erginleşmesi için 
iklim dolabında farklı aralıklarda yaşatılmıştır. 
Toplam beş familyadan 8 cins ve 11 tür tespit 
edilmiştir.  

Ayrıca bu çalışmanın finansmanını 
TÜBİTAK 105T085 nolu ve ‘Gaziantep Karaböyü 
(Arachnida: Solifugae) Faunası’ başlıklı proje ile 
sağlamıştır.   
  
Anahtar Kelimeler: Fauna, Karabüyüler, 
Gaziantep, Türkiye  
 
 
PZ355 
  
Rana ridibunda Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma 

(Ranidae: Anura) 

Atilla ARSLAN, Emine ARSLAN, Metin ÜRE, 
Elif GÜLBAHÇE 

Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Konya 
aarslan72@yahoo.co.uk 

  
 Bu çalışmada Konya ili Meram, Beyşehir 
ve Hadim ilçelerinden toplanan dokuz Rana 
ridibunda örneğinin karyotip, C-bantlama ve 
Nükleolar Organizatör Bölgelerinin (NORs) 
özellikleri incelendi. R. ridibunda’nın diploid 
kromozom sayısı (2n)= 26, temel kromozom kol 
sayısı (FN)= 52 ve otozomal kromozom kol sayısı 
(FNa)= 48’dir. Kromozom setinde bir çift büyük, 
bir çift orta büyülükte ve üç çift küçük toplam beş 
çift metasentrik kromozom, iki çift büyük ve iki 
küçük toplam dört çift submetasentrik kromozom 
ile üç çift küçük subtelosentrik kromozom vardır. 
Ayrıca eşey kromozomları orta büyüklükte 
metasentrik ve X kromozomu, Y kromozomuna 
göre biraz daha büyüktür. Bu türün kromozomların 
tamamı sentromerik konstitutif heterokromatin (C-
bant)’e sahiptir. Gümüş-nitrat boyama tekniği ile 
bir çift küçük metasentrik kromozomun uzun kolu 
üzerinde Nükleolar Organizatör Bölge (sekonder 
boğum) tespit edilmiştir.  
 Örneklerimizin kromozom morfolojileri, 
Türkiye’de bu tür üzerine yapılmış bir çalışmadaki 
ile benzerdir. Ayrıca rutin giemsa boyama ile bir 
çift kromozom üzerinde tespit edilmiş olan 
Nükleolar Organizatör Bölge, bu çalışmada 
kullanılan gümüş-nitrat boyama tekniği ile varlığı 
kesinleşmiştir. R. ridibunda’nın sentromerik C-
bantları Türkiye’de ilk defa bu çalışmada tespit 
edilmiş olup Rana cinsine bağlı bazı türlerde 
olduğu gibi örneklerimiz, telomerik bantlara sahip 
değildir.    
  
Anahtar Kelimeler:  Rana ridibunda, karyotip, C-
bant, NORs  
 

PZ356 
 

Türkiye’deki Hemiechinus auritus (Gmelin, 
1770)’un C-bantlı Karyotipi ve Nükleolar 

Organizatör Bölgeleri (NORs) (Insectivora: 
Erinaceidae) 

Atilla ARSLAN1, İrfan ALBAYRAK2, Nahit 
PAMUKOĞLU2, Tarkan YORULMAZ2, Kubilay 

TOYRAN2 
1Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Konya 
2Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kırıkkale 
aarslan72@yahoo.co.uk 

  
 Bu çalışmada Türkiye’den toplanan altı 
Hemiechinus auritus örneğinin karyotip, C-
bantlama ve Nükleolar Organizatör Bölgelerinin 
(NORs) özellikleri incelendi. H. auritus’un 
karyotipindeki diploid kromozom sayısı (2n)= 48, 
temel kromozom kol sayısı (FN)= 96 ve otozomal 
kromozom kol sayısı (FNa)= 92’dir. Iraq ve 
Türkiye’de aynı alttürün örneklerinin yayılış 
göstermesine rağmen eşey kromozomlarının 
morfolojileri farklıdır. H. auritus’un 5, 6, 7, 8, 9, 12 
ve 17 nolu kromozomları hariç diğerleri 
sentromerik Konstitutif heterokromatin (C-bant)’e 
sahiptirler. Heterokromatin taşıyan 1, 2, 4, 10, 16, 
19 ve 23. çift kromozomlar ile 21. kromozom 
çiftinin tamamı koyu boyanırken diğerleri daha açık 
boyanmıştır. X kromozomu sentromerik 
heterokromatine sahipken, Y kromozomunun 
tamamı ökromatindir. Bu türün Nükleolar 
Organizatör Bölgeleri ilk defa bu çalışmada gümüş 
boyama tekniği kullanılarak tespit edilmiştir. 
Nükleolar Organizatör Bölgeler 
meta/submetasentrik kromozomların uzun 
kollarının terminal bölgesinde lokalize olmuşlardır. 
Batı ve Doğu Avrupa kirpilerin de olduğu gibi 
Nükleolar Organizatör Bölgelerin lokalizasyonunun 
C-bantlar ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Hemiechinus auritus, 
karyotip, C-bant, NORs, Türkiye  
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Kura-Aras Havzasında Bulunan Orthrias 
panthera (Heckel, 1843)’da Karyotip Analizi 

Duygu TANRIKULU, Süleyman GÜL, Gökhan 
NUR, Muhittin YILMAZ 
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Bu çalışmada Orthrias panthera (Heckel, 
1843) (Fam: Balitoridae)’nin kromozomlarının sayı 


