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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PZ339 
 

Farklı Habitatlardan İzole Edilen Urosoma 
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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.  
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Bu çalışmada, her 3 tür için taksonomik 
açıdan önemli ve ayırt edici karakterleri gösteren 
canlı ve boyama sonrası çizimler, teşhis anahtarı ve 
türlerin yaşam alanlarına ilişkin fizikokimyasal 
veriler verilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Ciliata, ekosistem, morfoloji, 
sistematik  
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Trachelostylidae familyasına ait olan ve 

farklı habitatlarda yaşama özelliğine sahip türlerden 
oluşan Gonostomum cinsi esnek fakat kasılma 
özelliği göstermeyen, dorsoventral olarak 
yassılaşmış, bir sağ ve bir sol marjinal sir sırasına 
sahip, oblik olarak konumlanmış transverse sirlere 
sahip olan, adoral sil zonu gonostomum modelinde 
ve vücut uzunluğunun 1/3’ü kadar uzunluğa sahip 
türleri kapsamaktadır. Farklı habitatlarda yapılan 
çalışmalar sonucunda  Gonostomum 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 
Gonustomum affine  125X25µm ölçülerinde; vücut 
şekli  uzun elipsoidaldir. Hücre bukkal alanda 
genişlemiş, anteryör son genellikle dar, posteriyör 
genişten dara doğru yuvarlaktır. İki adet elipsoidal 
makroçekirdek nodülü hücre medyanın biraz 
solunda belirgin  olarak birbirinden ayrıdır.  
Hücrenin ventral yüzünde 3 frontal, 4-7 ventral, 5 
transverse 3 kaudal sir bulunmaktadır. Dorsal yüzde 
3 adet dorsal sil sırası bulunmaktadır. Gonostomum 
kuehnelti 100X25µm ölçülerinde; vücut ince uzun 
oval, anteriyör uca doğru hücre kısmen daralır, 
bukkal alanda ve kontraktil kofulun bulunduğu 

bölgede hücre genişlemiş, posteriyör uç yuvarlaktır. 
Çok sayıda makroçekirdek nodülü hücrenin hemen 
hemen orta kısmında, bukkal sir hizasından 
başlayarak posteriyör kontraktil koful kanalının 
bittiği noktaya kadar uzanır. Hücrenin ventral 
yüzünde 3 frontal, 4 ventral, 1 bukkal, 4 transverse, 
3 kaudal sir bulunmaktadır. Dorsal yüzde 3 adet 
dorsal sil sırası bulunmaktadır. Gonostomum 
strenuum 80X 25µm ölçülerinde; vücut şekli oval, 
anteriyör ve posteriyör uçlarda hücre dar, bukkal 
alan çevresinde nispeten daha geniştir. 
Makroçekirdek iki nodüllü, hücrenin anteriyör 
posteriyör bölgesinde ve birbirinden uzak 
konumlanmıştır. Hücrenin ventral yüzünde 3 
frontal, 8-9 ventral, 1 bukkal, 3 transverse, 2 
pretransverse, 3 kaudal sir bulunmaktadır. Dorsal 
yüzde 3 adet sil sırası bulunmaktadır. Bu çalışmada, 
her 3 tür için taksonomik açıdan önemli ve ayırt 
edici karakterleri gösteren canlı ve boyama sonrası 
çizimler, teşhis anahtarı ve türlerin yaşam alan 
tercihlerine ait veriler verilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Ciliata, Habitat, Morfoloji, 
Sistematik  
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Bu çalışma ile bu güne kadar Trakya 

bölgesinde Chironomid larvaları üzerine 
gerçekleştirilen sistematik araştırmalar 
değerlendirilerek Trakya bölgesi Chironomidae 
larval limnofaunası ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Çeşitli durgun ve akarsulardan toplanmış olan 
örneklerin 5 altfamilyaya bağlı, 67 cinse ait, 147 
Chironomid larval türü ile temsil edildiği 
saptanmıştır. Bu türlerin altfamilyalara ve cinslere 
göre dağılımları şöyledir: Tanypodinae 17 cinse 
bağlı 31 tür ile, Prodiamesinae 1 cinse bağlı 1 tür 
ile, Diamesinae 1 cinse bağlı 1 tür ile, 
Orthocladiinae 24 cinse bağlı 50 tür ile, 
Chironominae 26 cinse bağlı 64 tür ile temsil 
edilmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Diptera, Chironomidae, 
Larva, Trakya  
 
 
 
 
 
 


