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 Türkiye dikenli faresi (Acomys cilicicus 
Spitzenberger, 1978) Silifke yöresinde yayılış 
gösteren endemik bir türdür. Bu türün 
taksonomisiyle ilgili çalışmalar bulunmasına karşın,  
anatomisiyle ilgili çalışmaların sınırlı olduğu 
saptandı. Bu çalışmada türün ilk kez arcus 
aortae’sının konumu ve ondan köken alan 
damarların anatomisi ayrıntılı şekilde araştırıldı.  
Çalışmada araziden yakalanarak laboratuar 
ortamında yetiştirilen 5 dişi, 5 erkek toplam 10 adet 
ergin dikenli fare örneğinin arcus aortae’dan orijin 
alan damarlar, kırmızı boya ile renklendirilmiş 
lateks ile doldurularak incelendi.  
 Arcus aortae’nın 2. - 5. costa’lar arasında 
median hat üzerinde sağdan sola doğru eğimli 
olarak yerleştiği görüldü. Bu bölgenin manubrium 
sterni’nin üzerinde yer aldığı ve  3. - 6. vertebra 
thoracalis’lerin iz düşümünde bulunduğu belirlendi. 
Arcus aortae’dan, üç ana damarın sağdan sola 
doğru köken aldığı saptandı. Arteria 
brachiocephalica’nın ilk ve en kalın dal olduğu, 
çıkışından sonra A. subclavia dextra ve A. carotis 
communis dextra’ya ayrıldığı belirlendi. Arcus 
aortae’dan çıkan ikinci ana damarın Arteria carotis 
communis sinistra olduğu ve  trachaea’nın solundan 
baş bölgesine yöneldiği gözlendi. Arcus aortae’dan 
çıkan üçüncü ve son dalın ise arteria subclavia 
sinistra olduğu saptandı.  
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Coypu, Myocastor coypus (Molina, 1782), 
yarı sucul yaşama uyum sağlamış büyük 
Hystricognathous bir rodenttir. Ana vatanı olan 
Güney Amerika’dan dünyanın bazı bölgelerine 
yayılmıştır. Değerli kürkünden faydalanmak için bu 
yüzyılın başlarında orijinal yayılış alanından 
alınmıştır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yayılmıştır. 

Ara sıra tatlı su midyeleri ile beslenmeleri 
hariç genellikle herbivordurlar. Farklı bitkilerin 
farklı bölümleriyle beslenirler. Genellikle sucul 
makrofitleri tercih ederler. Yıl boyunca çayır 
otlarının yapraklarıyla beslenirler. Besinleri 
arasında, kamışlardan Carex elata, Carex  riparia, 
sazlardan Sparganium erectum, Phragmites 
communis’dir.  

Coypu kaprofaji yapan rodentlerden biridir 
ve en büyük çekaya sahiptir. İkinci kez sindirim 
yapmak için ağzını anüse doğru uzatır ve kesici 
dişlerini kullanarak faecesi alır. 

Coypu’nun sindirim sisteminde iki tip 
feaces bulunmaktadır. Bir yumuşak diğeri sert 
olmak üzere, yumuşak olanı fermente edilmiş çekal 
materyaldir ve besin bakımından çok zengindir. 
Sert feaces ise emilimi yapılmış olan dışkıdır. Sert 
olan bu dışkı ikici kez sindirime uğramaz. 
  
Anahtar Kelimeler: Coypu, kaprofaji, sindirim 
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Mustelidae familyasının bir türü olan 
porsuk (Meles meles)'da anüs düşüktür ve bireye 
göre derinlik derecesi farklıdır .Anüs ile kuyruk 
kökü arasındaki alanda dikey bir bölümle sağ ve sol 
kısımlara ayrılan derin subcaudal bir kese vardır. 
Bu kesenin derisi tüylü ve glandulardır. Gerçek anal 
bezler bu keseye doğrudan etki yapmaz ancak tüm 
Mustelidlerde olduğu gibi anüsün ağzında bulunur. 
Kuyruk kökü altında caudal bir kese vardır ancak 


