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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) 
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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 
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bireylerin kromozom analizi sonucu NF değerleri 
83 olarak belirlendi. Hibrit bireyin 20. otozomal 
kromozomunun homologlarının bir tanesinin  
akrosentrik, diğerinin ise metasentrik olduğu 
belirlendi. Bu şekildeki kromozom 
düzenlenmesinde; akrosentrik kromozomun, NF 
değeri 82 olan erkek bireyden; metasentrik 
kromozomun ise, NF değeri 84 olan dişi bireyden 
geldiği saptandı.   
 Bu çalışma kromozom kol sayıları 
birbirinden farklı olan bireylerin çiftleştirilmesi ile 
edilen hibrit bireylerdeki kromozom düzenlenişi ve 
farklı coğrafik bölgelerdeki Türk Hamsterlarının 
kromozomal varyasyonunu göstermesi   açısından 
oldukça önemlidir.  
  
Anahtar Kelimeler: Mesocricetus brandti, Türk 
hamsteri, karyoloji  
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  Bu çalışma 2004 ve 2006 yılları Eylül-
Haziran ayları arasında Batman, Diyarbakır, Mardin 
ve Şanlıurfa il sınırları içerisinde yapılmıştır. 
Çalışma alanımızdaki 17 lokaliteden toplam 280 
örnek toplanmıştır. Toplanan örneklerden 3 
familyaya ait 6 cins ve bu cinslere ait 11 tür tespit 
edilmiştir.  

Araştırma sahasında saptanan örneklerden; 
Eutrichocampa, Parindjapyx cinsleri ve Campodea 
plusiochaeta, Campodea galilaea, Libanocampa 
coiffait türleri Türkiye için, Campodea 
pempturochaeta, Campodea (Dicampa) sprovieri, 
Eutrichocampa aegea, Libanocampa coiffaiti, 
türleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yeni 
kayıttır. 
  
Anahtar Kelimeler: Insecta, Diplura  
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Farklı Habitatlardan İzole Edilen Urosoma 
Emerginata (Stokes, 1885) Urosoma Similis 

(Foissner, 1982) ve Urosoma Caudata (Stokes, 
1885) Üzerine Taksonomik ve Ekolojik 
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Oxytrichidae familyasına ait olan ve 

ağırlıklı olarak karasal ve yarı karasal ortamlarda 
bulunan Urosoma cinsi dorsoventral olarak 
yassılaşmış, posteriyör ucu incelerek sonlanan, iki 
makroçekirdek taşıyan, adoral sil zonu vücut 
uzunluğunun 1/4’ü kadar kadar olan türleri 
kapsamaktadır. Farklı habitatlarda yapılan 
çalışmalar sonucunda  Urosoma cinsine ait olan 3 
tür hem sulakalan ekosisteminden ve rezervuar 
gölünde taşkın zonda teşhis edilmiştir. Her türün 
morfolojisi laboratuarda kültür ortamlarının 
hazırlanmasıyla canlı inceleme ve protargol boyama 
metodu ile DIC ataşmanlı ışık mikroskobu 
kullanılarak çalışılmıştır. Canlı çizimler, inceleme 
esnasında ve kayıt görüntüler yardımıyla, ölçümler 
ise dijital kamera kullanılarak, IM50 görüntü analiz 
sistemi ve Q-win ölçüm programıyla yapılmıştır. 
Fotoğraflar protargol boyama sonrasında DIC 
ataşmanlı ışık mikroskobu kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda her bir 
türün morfolojik özelliklerine ilişkin ve taksonomik 
açıdan önemli olan tüm ölçümleri µm cinsinden 
ölçülerek tablolanmış ve sonuçlar yakın türler ile 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre 
Urosoma similis 105X20µm ölçülerinde; vücut 
şekli mızrak biçiminde ince uzun, anteriyör ucu 
kesik ve küt, posteriyör ucu incelerek sonlanır. 
Hücrenin ventral yüzünde 3 frontal, 6-7 ventral, 1-2 
bukkal, 2 transverse 3 kaudal sir bulunmaktadır. 
Dorsal yüzde 3 adet dorsal sil sırası ve her sıranın 
sonunda 1 adet kaudal sir konumlanmıştır. 
Urosoma emarginata 130X30µm ölçülerinde; vücut 
ince uzun, anteriyör ucu yuvarlak, posteriyör bölge 
uca doğru daralarak yuvarlaklaşmış çoğu kez nokta 
benzeri uç oluşturur. Hücrenin ventral yüzünde 3 
frontal, 5 ventral, 1 bukkal, 4 transverse, 3 kaudal 
sir bulunmaktadır. Dorsal yüzde 4 adet dorsal sil 
sırası ve 1-3’üncü dorsal sil sıralarının sonunda 
birer adet kaudal sir bulunmaktadır. Urosoma 
caudata 130X 25µm ölçülerinde; vücut şekli ince 
uzun, çoğunlukla kurt şeklinde, anteriyör ucu 
yuvarlak, posteriyör bölgesi ise uca doğru daralarak 
kuyruk benzeri bir yapı kazanmıştır. Hücrenin 
ventral yüzünde 3 frontal, 4 ventral, 1 bukkal, 5 
transverse, 3 kaudal sir bulunmaktadır. Dorsal 
yüzde 4 adet sil sırası ve 1-3’üncü dorsal sıranın 
sonunda birer adet kaudal sir bulunmaktadır.  


