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İzmir Körfezi’nde 3 Hani Balığı Türünün 
(Serranus spp.) Morfometrik Özellikleri 
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Kıyısal bölgenin önemli elemanlarından 

olan Serranidae familyası üyesi Hani balıklarının 
ülkemiz denizlerinde 3 türü bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, Ege Denizi’nden Ocak 2005- Mayıs 
2006 ayları arasında dip trolü ile yakalanan 
Serranus cinsine ait 3 tür Serranus cabrilla (L., 
1758), Serranus scriba (L., 1758) ve Serranus 
hepatus (L., 1758) bireylerinden 18 farklı 
morfometrik ölçüm gerçekleştirilmiş, 5 farklı 
meristik karakter sayılmıştır. Yapılan discriminant 
ve lineer regresyon analizleri sonucunda 3 türün 
birbirlerinden morfolojik açıdan gösterdiği 
farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca türlerin boy 
ağırlık ilişkileri parametrelerinin birbirlerinden 
farkları araştırılmıştır. Çalışmada bu sonuçlar 
ekomorfoloji bilimi açısından irdelenmeye 
çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Hani balıkları, Serranus spp. 
Ege Denizi, morfometrik ve meristik özellikler  
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Vespula Germanica (Insecta: 
Hymenoptera:Vespoidea:Vespidae)  Türünün 

Zehir Aygıtı ve Ağız Yapısı Üzerine Morfolojik 
Bir Çalışma 
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 Dünyada en geniş dağılım alanı ve en uzun 
yaşam periyoduna sahip yaban arısı türlerinden olan 
Vespula (Paravespula) germanica  ülkemizde de 
çok farklı habitatlarda yaygın olarak 
bulunabilmektedir. Tatlı – etli çok farklı besin 
maddeleri ve de bu besinlerin atıkları ile 
beslenebilen bu tür, özellikle; meyve bahçeleri, 
üzüm bağları, piknik alanları, su kaynakları ve bal 

arısı kovanlarının çevresinde yoğun olarak 
bulunduklarından çoğunlukla bu alanlarda bulunan 
insanları hatta insanların yararlandıkları çeşitli 
hayvanları da gerek varlıklarıyla gerekse iğne ve 
zehirleriyle taciz etmektedirler. İnsan yaşam alanı 
ile en çok kesişim noktalarına sahip bir canlı türü 
olması nedeni ile bu çalışmanın amacı, Vespula 
germanica türünün ağız ve zehir aygıtı yapılarını 
(Kırşehir ili ve çevresinden 2007 yılı arazi 
döneminde toplanan örnek materyalin 
değerlendirilmesi sonucu)  morfolojik olarak 
Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) kullanılarak 
incelenmesidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Vespula germanica, Vespidae, 
Hymenoptera, SEM, zehir aygıtı  
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Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) 
(Orthoptera: Gryllidae)’ta Yumurtanın Dış 

Morfolojisi 
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Bu çalışmada M. desertus’ta yumurtaların 

morfolojisi taramalı elektron mikroskobunda 
(SEM) incelenmiştir. Kara çekirge olarak bilinen 
M. desertus bireyleri laboratuvar koşullarında 26 
±2° C ve % 45±5 bağıl nemde doğal gün 
fotoperiyodunda cam kavanozlarda yetiştirilmiştir. 
Ergin çekirgelerin nemli pamuk üzerine tek tek 
bıraktıkları yumurtalar dikkatli bir şekilde 
ayrılmıştır. Araştırma sonucunda edilen bulgulara 
göre, yaklaşık 2 mm uzunluktaki sarı renkli, ince 
uzun şekilli yumurtaların anterior uçları sivri olup, 
burada mikropil yer almaktadır. Yumurta yüzeyi 
genelde düzgündür, ancak yuvarlak olan posterior 
kısmında koryonik çıkıntılar bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Melanogryllus desertus, 
Gryllidae, yumurta, taramalı elektron mikroskobu 
(SEM), morfoloji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


