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İran’daki Cricetulus migratorius (Pallas,1773) (Mammalia: 
Rodentia)’nin Üreme Biyolojisi Üzerinde Araştımalar

Mohammad Moradi, Pooyan Moradi
Zanjan Üniversitesi, Fen Fakültesi ,Biyoloji Bölümü, Zanjan – İran, moradi_g@yahoo.com

Amaç:Bu çalışmada Cricetulus migratorius’nun üreme biyolojisi (Hamileligin sürdügü 
gün,ortalama doğum ağırlığı,yavruların gözlerin açtığı gün ve sütten kesildiği günler.) arazi ve 
laboratuvar gözlemleriyle belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler:Bu çalışmada,2010-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları 
sırasında elde edilen 24 örneğe ait arazi notyla 35 laboratuvar örneğine ait gözlem ve bulgular 
birlikte değerlendirildi.Araziden örnekler değişik tipte kapanlarla canlı ve ölü olarak yakalandı.
Üremeyle ilgili (Testislerin şişkin olması ,embriyo kalıntısı,emziklilik durumu ve plasenta 
kalıntısı)veriler kaydedildi. Laboratuvarda üreme ve davranış ile ilgili kayıtlar, yakalanan canlı 
örneklerden sağlandı. Canlı örnekler laboratuvarda 30 30 45 cm kafeslere tek tek yerleştirildiç. 
Kafeslere yuva materalı olarak ot, bez parçaları verildi ve örnekler buğday, ayçekirdeği, elma,unca 
ve su verilerek beslendi.Kesin hamilelik süresini belirlemek için aynı kafese alınan ergin erkek ve 
dişi çiftleşmelerinden hemen sonra ayrı kafeslere alındı ve bu şekilde hamilelik süresi saptandı.
Laboratuvardaki gözlemler, örneklerin doğal ortamlarına yakın kontrolsuz şartlar (gün uzunluğu ve 
sıcaklık)altında sürdürüldü.

Bulgular: Yapılan arazi çalışmalarında, bu türün embriyolu,embriyo kalıntısına sahip ya da emzikli 
dişilerine ve tedtisi şişkin erkeklerine Nisan-Ağustos ayları arasında rastlandı.Araziden elde edilen 
dişilerde rastlanan embriyo sayısı 5 ile 10 arasında değişmekte olup ortalama 8.2 dür.Laboratuvarda 
yapılan çiftleşme denemelerinde özellikle kış aylary boyunca dişilerin erkekleri kabul etmediği 
görüldü.Hamileliğin 13-15 günsürdüğü ve laboratuvar doğumlarında yavru sayısının 2-8 arasında 
değiştiği ortalamanın ise 4-6 olduğu belirlendi.Laboratuvarda özellikle yavru sayısının fazla 
olduğu doğumlarda doğumun gün boyu sürdüğü gözlendi.Yeni doğmuş yavruların gözleri,kulakları 
kapalı,renklerinin pembemsi olduğu saptandı.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada, Cricetulus migratorius (Pallas,1773) üreme biyolojisinde 
hamileligin 14-15 gün sürdüğü,ortalama doğum ağırlıgının 2.5 gr olduğu,yavruların gözlerini 
13.-15.günlerde açtığı ve 30.-35. Günlerde sütten kesildiği bu türde üremenin Mart sonundan Yaz 
ortalarına kadar sürdügü saptandı.

Anahtar kelimeler: Iran,Üreme, Cricetulus migratorius,Biyoloji

Teşekkür: Bu çalışma Zanjan Üniversitesi araştırma projeleri destekleme programı destegiyle 
gerçekleştirilmiştir. Zanjan Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun Bio/A-845 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.


