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Amaç: Anadolu kendine özgü fauna bileşimini yine kendine özgü uzun evrimsel süreçler 
sonucunda kazanmıştır ve sahip olduğu biyoçeşitlilik ile dünyanın ender coğrafyalarından birisidir. 
Anadolu’nun sahip olduğu yüksek endemizim oranı biyoçeşitliliğin korunmasını bir kat daha 
önemli kılmaktadır. Ancak biyoçeşitliliğin etkin bir şekilde korunması ve yönetilmesi ancak 
tür kompozisyonunun doğru bir şekilde belirlenmesiyle mümkündür. Eksik ve yetersiz 
taksonomik bilgi nedeniyle ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi ve korunması konularında 
gerekli adımlar atılamamaktadır. Oldukça zengin fauna bileşimine sahip olduğu bilinen 
ülkemizin çoğu canlı grubu hakkında ne yazık ki halen yeterli taksonomik bilgi mevcut 
değildir. Oldukça dinamik olan kumlu sahiller Dünya’nın buzla kaplı olmayan kıyılarının üçte 
ikisini oluşturmaktadır. İlk bakışta yaşamdan yoksun olduğu hissini veren ve çölleri andıran 
kumsallar aslında mikroskobik ve makroskobik yaşamla doludur. Sahillerin gel-git bölgesinin 
meiofaunası içerisinde, bilinen omurgasız gruplarının neredeyse tüm şube ve sınıf temsilcilerine 
rastlanılmaktadır. Bu çalışmada Kinorhyncha şubesinin ilk kaydı verilmektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Örneklemeler dalgaların kesildiği ıslak kumsallarda yaklaşık 1m çapında ve 
50 cm derinliğindeki küçük kuyularda biriken deniz suyunun, 38-45 µm göz açıklığı olan eleklerden 
süzülmesi yoluyla Karaman ve Chappius metodu olarak da bilinen yöntemle yapıldı. Akçakıl 
(Taşucu/Mersin) Kinorhyncha bireyine ise 8 metre derinlikten alınmış sediment örneği içerisinde 
rastlandı. Örnekler OLYMPUS SZX-16 marka stereo mikroskop ve DIC (Differential Interference 
Contrast) özelliği olan OLYMPUS BX-51 araştırma mikroskobu yardımıyla teşhis edildi.

Bulgular: 2002-2012 yılları arasında Türkiye sahillerinden toplanmış yüzlerce mayobentik örneğin 
incelenmesi sırasında 2 kumsaldan (Akçakıl/Taşucu/Mersin; Karataş/Adana) Kinorhyncha şubesine 
ait örneklere (Akçakıl’dan 1 dişi birey; Karataş’tan 1 dişi ve 1 erkek birey) rastlanmıştır. Yapılan 
teşhisler sonucunda örneklerin Cyclorhagae takımı Echinoderidae familyası Echinoderes cinsine ait 
2 farklı türe ait olduğu belirlenmiştir. Echinoderes cinsi temel olarak boyun bölgesinde 16 placidin 
ve vücut boyunca lateral terminal spinlerin varlığı ile diğer cinslerden ayrılmaktadır. Kinorhyncha 
şubesi şu anda 2 takım, 8 familya ve 21 cins içerisinde yer alan yaklaşık 180 tür içermektedir. 
Echinoderes en yaygın ve çeşitlenmiş kynorhynch cinsidir ve şu ana kadar dünyada 67 geçerli türü 
tanımlanmıştır. Türkiye’den yayınlanmış veriler incelendiğinde Kinorhyncha şubesine ait herhangi 
bir kayda bugüne kadar rastlanılmamıştır.

Sonuç: Türkiye’den yayınlanmış veriler incelendiğinde Kinorhyncha şubesi ve dolayısıyla her iki 
tür de Türkiye denizlerinden ilk defa kayıt edilmiştir. Son yıllarda Türkiye sahilleri onarılamayacak 
düzeyde tahrip olmakta ve denizel sediment gittikçe kirlenmektedir. Tür kompozisyonunun doğru 
bir şekilde belirlenmesi biyoçeşitliliğin etkin bir şekilde korunması ve yönetilmesi açısından 
kaçınılmaz derecede önemlidir. Eksik ve yetersiz taksonomik bilgi nedeniyle ekosistemlerin 
sürdürülebilir yönetimi ve korunması konularında gerekli adımlar atılamamaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye’den ilk defa Kinorhyncha şubesinin kaydı verilmiştir.
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