
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
610

helmint türü tespit edilmiş olup, bunlardan 1’i 
Monogenea’dan Polystoma viridis, 1’i Cestoda’dan 
Nematotaenia dispar, ve 3’ü de Nematoda’dan 
Rhabdias bufonis, Cosmocerca ornata ve 
Oxysomatium brevicaudatum türleridir. Halen 
devam etmekte olan çalışmada, araştırma alanından 
daha fazla örnek toplandığında helmint türü 
sayısının artması beklenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bufo viridis, helmint, Denizli, 
Türkiye  
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Mersin Yöresinde Yayılış Gösteren Ova 
Kurbağası, Rana ridibunda PALLAS, 1771 

(Anura: Ranidae)’nın Helmintleri Üzerine Bir 
Ön Araştırma 
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 Bu çalışmada, 2006-2007 yılları arasında 
Mersin yöresinden yakalanan Rana ridibunda (ova 
kurbağası)’nın helmintleri incelenmiştir. Rana 
ridibunda’da Digenea’dan Pleurogenoides medians, 
Gorgodera cygnoides ve Gorgoderina vitelliloba; 
Nematoda’dan Rhabdias bufonis, Cosmocerca 
ornata, Oxysomatium brevicaudatum ile 
Acanthocephala’dan  Acanthocephalus ranae  
türleri ilk kez gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Rana ridibunda, helmint, 
Mersin, Türkiye  
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Panthera pardus tulliana Evrimsel Gelişimi ve de 

Türün Devamlılığının Sağlanması 
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 Panterler kedi ailesinin kaplan, aslan ve 
jaguar ile beraber “büyük kediler” grubunu 
oluşturan 4 üyesinden biridir. 
 Panthera Pardus Tulliana, yani Anadolu 
Parsı veya Anadolu Panteri ise on binlerce yıldır 
Anadolu’yu vatan edinmiş bir panter türü. Dahası 
sadece burayı vatan edinmiş değil, Anadolu’da 
evrimleşerek bir tür haline gelmiş sadece ve sadece 
Anadolu’ya özgü bir tür. Çumra Ovası’ndaki 9000 
yıllık Çatalhöyük evlerinin duvarlarında resimleri 

bulunan, bereketi simgeleyen şişman kadın 
heykelciğinin kollarının altında duran, yani on 
binlerce yıldır Anadolu’nun kendine özgü büyük 
kedisi. 
 Yirminci yüzyıl boyunca pek çok Anadolu 
Panteri avcılar tarafından kaplan kapanlarına 
düşürülerek ya da domuz avında kullanılan 
şevrotinlerle acımasızca öldürülüp, avcıların 
omuzlarında, fotoğraf makinalarına verilen pozlarda 
yer almışlardı. 
 En son yapılan araştırmalara göre 
Türkiye’nin en büyük kedisi toros dağlarında dıskı 
ve ayak izlerine rastlanmış. Diğer görenlerin 
bilgilerine göre güneydoğu bölgesinde rastlamadığı 
ve bir başka iddaaya göre de Bolu Dağı’nda 
görüldüğü söylenmektedir. 
 Kemiklerini kaybettiysek de elimizdeki 
diğer doku örnekleri, ilerideki DNA elektroforezi 
ile yapılacak karşılaştırmalı genetik çalışmalarda 
bize ışık tutacaktır yada yasayan son tur ornelerıne 
sahıp cıkılarak bır sembol halıne gelmelidir. 
 Ülkemizde Nesli tükenen ve hala izi 
sürülen bir hayvan olan  Anadolu Leoparı ve yakın 
zamanda Hatayda yakalanan Sırtlan, Bence 
Dünyadan çok önce ülkemizde nesli tükenen 
hayvanları korumalıyız. 
 Çin in pandaları gibi bir sembol haline 
getirilip ülkemizde bulunan son büyük kedimize 
sahip çıkmalıyız. 
 Ve bu tür halen ülkemizde yaşamaktadır. 
Anadolu parsına sahip çıkmalıyız. 
  
Anahtar Kelimeler: Panthera pardus tulliana, 
Anadolu parsı  
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Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) 
(Mammalia: Rodentia)’nin Hibrit Bireylerindeki 

Kromozomal Düzenlenmeler 
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 Bu çalışmada, Anadolu’nun değişik 
yerlerinden (Şebinkarahisar, Bolkar Dağı, Aksaray, 
Ardahan, Van) ve İran- Zanjan bölgesinden elde 
edilmiş olan Mesocricetus brandti (Türk Hamsteri) 
örnekleri kullanıldı. Bu örneklerin, karyotip 
preperasyon tekniği kullanılarak, kromozom 
analizleri yapıldı. İncelenen tüm örneklerde,  
diploid kromozom sayısının, sabit bir şekilde 2n=42 
olduğu belirlendi. Kromozom kol sayılarında (NF) 
ise 82 ve 84 olmak üzere iki farklı form belirlendi. 
NF değeri 84 olan  İran-Zanjan örneğiyle, NF 
değeri 82 olan Bolkar örneği çiftleştirilerek, erkek 
ve dişi hibrit bireyler elde edildi. Bu hibrit 


