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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. 
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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 
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anüs ve cinsel organlarla bağlantılı değildir. Kese 
deri kıvrımlarıyla oluşmuştur. Bu kese kahverengi 
yağlı bir madde salgılayan çıplak bir membrana 
sahiptir. Salgılanan madde kahverengimsi sarı ve 
pis kokuludur. Erkek porsukta kıllı scrotum, kısa 
tüylerle kaplı circumanal kesenin kenarında yer alır. 
Bu türde genellikle baculum 2.33-7.96 cm uzunluk 
ve 0.06-1.80 gr ağırlıkta olup örneklerimize ait 
baculum uzunlukları 6.20-7.21 cm arasında ve 
ağırlıkları ise 0.80-1.48 gr arasında değişmektedir. 
Kök kısmı incrassete olup alta kıvrılır ve proximal 
yarıda carinattır. Dişide genital bölge çevresindeki 
alan yumuşaktır; genital delik, circumanal kesenin 
çıplak kenarının biraz altındadır ve içe doğru 
genişleyen yivin üstünde açılır. Bu yiv, küçük 
klitoris cevresinde glandular bir alan oluşturarak 
angular deride biter. 
  
Anahtar Kelimeler: Porsuk, Meles meles, anüs, 
anal bez, scrotum, baculum, klitoris  
 
 
PZ007  

 
Eğirdir Gölü'nden Sudak (Sander lucioperca L. 

1758)'ın  Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve  
Bazı Populasyon Parametrelerinin İncelenmesi 

Derya BOSTANCI1, Savaş YILMAZ2, Mahmut 
YILMAZ3, Nazmi POLAT4 

1Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Perşembe, Ordu 

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Taşlıçiftlik, Tokat 

3Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kırşehir 

4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Samsun 

deryabostanci@gmail.com 
 

Bu çalışmada, Eğirdir Gölü’ndeki sudağın 
otolit boyutları-balık boyu ilişkilerini ve bazı 
populasyon parametrelerini belirlemek amacıyla 
Mart 2001-Temmuz 2003 tarihleri arasında aylık 
olarak yakalanan 228 birey incelenmiştir. 
Populasyonda 122♀ ve 106♂ birey bulunmaktadır. 
Her bir örnekten çıkarılan otolitlerin boyu (OB), 
genişliği (OG) ve ağırlığı (OA) ölçülmüştür. 
Ortalama otolit boyu ve genişliği sırasıyla 
6.47±0.08 mm ve 2.46±0.03 mm; ağırlığı ise 
0.0124±0.0005 g olarak belirlenmiştir. Balığın çatal 
boyu (ÇB) ile otolit boyutları arasındaki ilişki 
denklemleri ÇB=10.38OG-5.8479 (r2=0.94); 
ÇB=3.5407OB-3,1655 (r2=0.90) ve 
ÇB=604.5OA+12,206 (r2=0.93) olarak tespit 
edilmiştir. Dişi, erkek ve tüm bireyler için boy-
ağırlık ilişkileri sırasıyla y=0.014x2.8836; 
y=0.0157x2.8512 ve y=0.0146x2.8705 olarak 
hesaplanmıştır. Ortalama kondisyon faktörü 
dişilerde 1.00; erkeklerde 1.02; tüm bireylerde 1.01 

olup, erkek ve dişi bireylerin kondisyon faktörleri 
arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli değildir 
(P>0.05).  

 
Anahtar Kelimeler:  Sudak, otolit, otolit boyutları-
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Ülkemizin tür çeşitliliği açısından oldukça 

zengin olduğu bilinmekte aynı zamanda da  
Avrupa’da dağılım gösteren pekçok türün gen 
merkezini oluşturduğu düşünülmektedir.  Buna 
temel olan faktörler arasında Anadolu’nun jeolojik 
geçmişi, farklı fitocoğrafik alanların bulunması, 
ekolojik koşullardaki çeşitlilik ve özellikle buzul 
dönemleri boyunca kullanılan muhtemel sığınak 
alanları sayılabilir. Anadolu’da tür zenginliğini 
oluşturan gruplar  arasında meşelerde mazı 
oluşturan Andricus caputmedusae (Hymenoptera: 
Cynipidae)  böcek türü de yer almaktadır. 

Bu çalışmada farklı populasyonlardan 
toplanılan A. caputmedusae bireylerinin mitokondri 
DNAları (mtDNA) izole edilerek ND4 geni, ND4L, 
tRNAThr ve tRNAPro, ND6 ve cytb geni olmak 
üzere  yaklaşık 2.5 Kb lik bir gen bölgesi PCR ile 
çoğaltılmıştır. Çoğaltılan gen bölgesi VspI, AluI, 
HinfI, TaqI, ApaI, SspI, MboII, ve HindII 
restriksiyon enzimleri  ile kesilmiş ve 
populasyonlara ait haplotipler çıkarılmıştır. 
Haplotip profilleri Bitlis, Bingöl, Kayseri, 
GaziAntep ve Adana populasyonlarının 
populasyon-spesifik haplotiplere sahip olduğunu ve 
haplotip çeşitliliğinin yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Andricus caputmedusae, 
PCR-RFLP, populasyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


