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sayesinde lobüller birbirinden ayrılmaktadır. Bu kılıfın yapısında yoğun miktarda retikuler fibriller 
bulunmaktadır. Safra kanalı, hepatik ven ve hepatik arteri içeren triad yapılarının sayısı genel olarak 
her bir lopta 1 ya da 2 adettir. Bu yapıların etrafında ayrı bir bağ dokusu kılıfı daha bulunmaktadır. 
Yumurtadan yeni çıkan bireylerde hepatosit sütunları daha düzenlidir. Yaşlanmayla birlikte hücre 
sütunlarında bozulmalar görülmüştür. Tespit ettiğimiz en büyük yaş olan 5 yaşındaki erkek 
bireylerde hepatositlerin etrafında gözlenen melanomakrofaj hücrelerindeki artış ve paralelinde 
gerçekleşen nekroz olayı en yüksek seviyededir. Ayrıca hücreler arasında damar dışına çıkmış 
kan hücrelerine rastlanmıştır. Melanomakrofaj hücrelerindeki yaşa bağlı olarak meydana gelen 
kademeli artıştan ötürü bu türün bulunduğu çevrede toksik veya enfeksiyona sebep olan bir etmenle 
karşı karşıya kaldığı, ayrıca hücrelerde meydana gelen malformasyonun sebebinin yoğun miktarda 
besin yetersizliği, yoğun çevresel stres gibi ekzogen faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Sonuç: Bu çalışma dikenli keler Laudakia stellio türünde karaciğer dokusundaki farklılaşma 
yaş grupları düzeyinde incelenerek post embriyonik gelişim sürecinde yüksek oranda metabolik 
aktivitelerden sorumlu olan karaciğer dokusunun histolojik yapısı hakkında veriler ışık mikroskobu 
düzeyinde ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Laudakia stellio, karaciğer, histoloji, Türkiye, Hatay 

Teşekkür: Bu çalışma 2011/FEN/008 no’lu proje kapsamında Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı 
tarafından desteklenmektedir. 
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Amaç: Marmara Denizinin doğusunda yer alan Samanlı Dağları İzmit, Adapazarı, Bilecik, Bursa 
ve Yalova olmak üzere 5 ilin sınırları içerisinde yer alır ve Marmara, Karadeniz ve Ege bölgeleri 
arasında konumlanmıştır. Türkiye’deki ilk Orthoptera kayıtlarından bazıları bu bölgeden verilmiş 
olmasına rağmen, Samanlı Dağları bir bütün olarak çalışılmamış ve Orthoptera faunası tespit 
edilmemiştir. Bölgeden bilinen 44 tür farklı çalışmalarda verilmiş olan kayıtlardan ibarettir. Bu 
yüzden Samanlı Dağları’nın Orthoptera faunasını ortaya çıkarılmak, ayrıca konumu itibariyle 

Anadolu ve Avrupa arasında biyolojik bir köprü olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Samanlı Dağlarında 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Haziran-Ekim ayları 
arasında 28 arazi gezisinde 82 farklı lokalitede ve 100’ün üzerinde alan çalışması yaparak toplanmış 
olan materyal, standart entomoloji teknikleri uygulanarak müze materyali haline getirilmiştir. 
Örnekler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Entomoloji Müzesi’nde bulunan karşılaştırma materyali 

ve mevcut literatür aracığıyla teşhisleri yapılarak, sistematik bir sırada koleksiyona dahil edilmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışmalarda Samanlı Dağları’ndan toplanan 933 orthopter örneği incelenmiş, 
7 familya, 53 cinse ait 75 tür ve alttür tespit edilmiştir. Bunlardan 33 tanesi çalışma bölgesi için, 
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Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) Türkiye için yeni kayıttır. Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde bulunan Bolua turkiyae Ünal, 1999, İç Ege Bölgesi’nde bulunan Poecilimon 
kutahiensis Werner, 1901 ve Güneydoğu Avrupa’da bulunan Euchorthippus declivus (Brisout 
de Barneville, 1848) türlerinin Samanlı Dağları’nda bir arada bulunması, çalışılan alanın bu üç 
bölgenin kesişimi olduğunu göstermiş ve türlerin dağılımı açısından bir geçiş bölgesi olduğunu 
kanıtlanmıştır. Tropidopola graeca graeca Uvarov, 1926 türü tropik bölge elemanıdır ve bu çalışma 
ile en kuzey kaydı bulunmuştur. 

Sonuç: Yapılan çok detaylı arazi çalışmaları sonucunda Samanlı Dağları’nın orthopter faunası 
büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonunda, Bölgenin Güney Doğu Avrupa, Batı Karadeniz 
ve İç Ege Bölgelerinin kesişme alanı olduğu ve üç bölgeye ait türlerin bir arada bulunduğu bir geçiş 
bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, doğu-batı doğrultusunda uzanan Samanlı Dağları’nın kuzey 
bakısında Karadeniz, güney bakısında Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ve orthopter türlerinin 
buna göre dağılış gösterdikleri gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orthoptera, Samanlı Dağları, fauna, sistematik, yeni kayıt
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Amaç: G. viridula’da hastalık yapan organizmaların varlığının ve dağılımının araştırılması. 

Gereçler ve Yöntemler: G. viridula erginleri Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı 
köyünden ve yine Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesinden 2011 yılında Mayıs ile Eylül ayları 
arasında toplanmıştır. Örnekler Ringer solüsyonu içersinde disekte edilmiş, Olympus CX41 araştırma 
mikroskobu altında 400× veya 1000× büyütme altında incelenmiş, tespit edilen patojen ve parazitler 
DP-25 dijital kamera aparatı olan Olympus BX51 mikroskobu ile ölçülmüş ve fotoğraflanmıştır. 
Rastlanan patojenler Giemsa boyaması ile teyit edilmiştir. Elektron mikroskobu için hazırlanan 
kesitler Philips JM 208 marka elektron mikroskobunda incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim olmak üzere beş arazi çalışması ile toplam 
805 adet ergin G. viridula toplanmıştır. Bu böceklerin diseksiyon ile incelenmesi sonucunda 
microsporidian patojeni ve mermithid paraziti olmak üzere iki farklı hastalık etmenine rastlanmıştır. 
Toplam ortalama enfeksiyon oranları microsporidian patojeni ve mermithid paraziti için sırasıyla 
% 6,83 ve % 9,55 olarak hesaplanmıştır. Microsporidian patojeni için enfeksiyon oranı Temmuz 
ayında Demirkapı köyünde % 23,4 ile 2011 yılı içinde en yüksek değerini almıştır. Mermithid 
patojeni için en yüksek enfeksiyon oranı ise Mayıs ayında Uzungöl beldesinden elde edilen 
böceklerde % 68 olarak bulunmuştur. Tespit edilen microsporidian patojenine ait genel olarak 3 
farklı spor tipine rastlanmıştır. Sporların çift çekirdekli oldukları yapılan elektron mikroskobu 
çalışmalarıyla belirlenmiştir. Taze preparatlardan yapılan ölçümlere göre spor ebatları 2,67 – 5,65 
× 1,56 – 2,8 µm arasında değişmektedir. Mermithid parazitinin boyu 38 mm, eni 219 µm ve kuyruk 
boyu 55 µm olarak ölçülmüştür. 


