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SZ 051  
 

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ nın Eupelops ewıng, 
1917 (Acarı, Orıbatıda, Phenopelopıdae) Türleri 

Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar 
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Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan, 2005 – 
2007 yıllarının mayıs ayları arasında toplanan 
toprak, döküntü, ağaç kabuğu, yosun ve liken 
örneklerinden ayıklanan oribatid akarlardan 
Eupelops ewing, 1917’ye ait iki tür tespit edilmiştir. 
Bu türler, daha önce Türkiye’den kaydedilmiş olan 
E. nepotulus (Berlese, 1916) ve E. acromios 
(Hermann, 1804)’tur.  

Tespit edilen türler; ışık ve tarama elektron 
mikroskobunda incelenerek özgün şekilleri çizilmiş, 
fotoğrafları çekilmiş, çeşitli organlarına ait 
ölçümleri yapılmış, yaşama alanları ile Türkiye ve 
dünyadaki yayılışları verilmiş ve çeşitli sistematik 
sorunları tartışılmıştır. Ayrıca; bu türler rastlanma 
sıklığı, türler arası ilişki ve mevsimsel dağılım 
özellikleri dikkate alınarak ekolojik bakımdan da 
değerlendirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, Eupelops, 
sistematik, ekoloji, Yozgat Çamlığı Milli Parkı. 
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Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın Zygorıbatula 
berlese, 1916 (Acari, Oribatida, Oribatulidae) 

Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik 
Araştırmalar 
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Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan, 2005–
2007 yıllarının mayıs ayları arasında toplanan 
toprak, döküntü, ağaç kabuğu, yosun ve liken 
örneklerinden ayıklanan oribatid akarlardan 
Zygoribatula Berlese, 1916’ya ait iki tür tespit 
edilmiştir. Bu türler, daha önce Türkiye’den 
kaydedilmiş olan Z. exilis (Nicolet, 1855) ve Z. 
cognata (Oudemans, 1902)’dir. 

Tespit edilen türler; ışık ve tarama elektron 
mikroskobunda incelenerek özgün şekilleri çizilmiş, 
fotoğrafları çekilmiş, çeşitli organlarına ait 

ölçümleri yapılmış, yaşama alanları ile Türkiye ve 
dünyadaki yayılışları verilmiş ve çeşitli sistematik 
sorunları tartışılmıştır. Ayrıca; bu türler rastlanma 
sıklığı, türler arası ilişki ve mevsimsel dağılım 
özellikleri dikkate alınarak ekolojik bakımdan da 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, 
Zygoribatula, sistematik, ekoloji, Yozgat Çamlığı 
Milli Parkı 
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İzmir Yöresi Civarındaki Evcil Atların Equus 

caballus Linnaeus, 1758 Bağırsak Siliyatlarından 
Bir Tür Blepharocorys curvigula (Ciliophora: 

Blepharocorythidae) Hakkında 
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 İzmir yöresi civarında bulunan evcil atların 
Equus caballus Linnaeus, 1758 arka (büyük) 
bağırsağında yaşayan Blepharocorys curvigula 
(Gassovsky, 1919)’nın taksonomik ve morfolojik 
durumu araştırılmıştır. Blepharocorys curvigula, 
incelenmiş olan toplam 13 attan dokuzunda 
görülmüştür (%69.00). Çalışmamız, türün ülkemiz 
atgillerinin bağırsağında bulunduğuna ilişkin ilk 
kayıt olması yanı sıra, çalışmamızda atlarımızdan 
ölçülen örnekler morfolojik karakterler ve 
biyometrik veriler bakımından orijinal 
tanımlamalarda verilenlere benzer bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Equus caballus, 
Blepharocorys curvigula, evcil at, bağırsak siliyatı  
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İki yeni Phallodrilinae (Oligochaeta, Annelida) 
türü, Coralliodrilus amissus sp. n. ve Gianius 

anatolicus sp. n. 
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2001-2003 tarihleri arasında, Sakarya 
Nehrinin taşkın yaparak oluşturduğu Balıkdamı 
sulak alanından toplanan 1471 örneğin incelenmesi 
sonucunda, Phallodriline familyasına ait iki yeni 
Oligocheata türü tespit edilmiştir, Coralliodrilus 
amissus sp. n. ve Gianius anatolicus sp. n. Literatür 
bilgilere göre bir phallodrilin Tubificid cinsi olan 
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Coralliodrilus Erséus, 1979, bugüne kadar sadece 
denizlerin nispeten ılık olan sığ bölgelerinden 
kaydedilmiştir. Bu yüzden Coralliodrilus amissus 
sp. n. bu taksonun tatlı sulardan kaydedilen ilk 
üyesidir. Benzer şekilde Gianius Erséus, 1992 cinsi 
de tuzlu sularda yayılış göstermektedir. Gianius 
anatolicus sp. n. daha önce Fransa ve İngiltere’de 
yer altı sularından kaydedilen Gianius riparus ile 
çok benzerlik göstermektedir. 

   
Anahtar Kelimeler:  Annelida, Oligochaeta, 
Phallodrilinae, taksonomi.  
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Türkiye’de Anopheles maculipennis Grubunun 

(Diptera: Culicidae) Moleküler Sistematiği 
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Anopheles maculipennis Grubu, 
Palearktik’te simpatrik ya da allopatrik olabilen 11 
sibling türü içermektedir ve bu türlerin birçoğunun 
sıtmaya vektörlük yapması nedeniyle, ekonomik ve 
medikal açıdan çok önemlidir.  

Ülkemizde şimdiye kadar sınırlı arazi 
çalışmalarıyla toplanan dişi örneklerden elde edilen 
yumurtaların morfolojisine göre gruba ait 
Anopheles maculipennis s.s., An. sacharovi, An. 
subalpinus, An. melanoon ve An. messeae türlerinin 
varlığı bildirilmiş olmakla birlikte, grubun 
sistematik sorunları çözülememiştir. Bugün 
yalnızca yumurta morfolojisinin grup üyelerinin 
ayrılmasında yeterli bir karakter olmadığı, yumurta 
morfolojilerindeki mevsimsel farklılıklar, tür içi 
varyasyonlar ve simpatrik türlerdeki desen 
benzerlikleri gibi nedenlerle hatalı teşhislerin 
yapılmış olduğu pek çok araştırma ile gösterilmiştir.  

Son yıllarda ise, Anopheles maculipennis 
grubunda nükleer rDNA ITS2  (second internal 
transcribed spacer) ve Mitokondriyal sitokrom-c 
oksidaz geni (COI) dizileri kullanılarak yapılan 
moleküler çalışmalar ile grubunun türleri arasındaki 
farklılıkların saptanabilmesi mümkün olmuştur ve 
bu çalışmalarla gruptaki sistematik sorunların 
çözümünde önemli başarılar elde edilmiştir. 

Araştırmamızda, ülkemizde Anopheles 
maculipennis grubuna ait hangi türlerin 
bulunduğunun ve bu türlerin nasıl bir coğrafik 
dağılıma sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla, 
Trakya, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde ağız aspiratörleri ve CCD ışık 
tuzaklarıyla ergin dişi ve erkek örnekler 
toplanmıştır. Toplanan örneklerin bir kısmından 

elde edilen yumurtalar incelenişmiş ve özellikle 
yumurta morfolojileri farklı olan örneklerin 
moleküler çalışması yapılmıştır. İzole edilen 
DNA’dan 28SR ve 5.8 SF primerleriyle rDNA 
ITS2 bölgesi çoğaltılıp DNA dizi analizi Automatic 
suquencer kullanılarak yaptırılmıştır. Analizler 
sonucunda elde edilen dizilerin eşleştirilmesi ve 
kıyaslanması için Chromas Lite programı 
kullanılmış ve diziler arasındaki benzerliklermevcut 
dizilerle de karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
Elde edilen sonuçlarla, ülkemizde An. maculipennis 
s.s., An. melanoon ve An. sacharovi türlerinin 
varlığı saptanmış ve türlerin coğrafik dağılımları 
belirlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis 
grubu, sivrisinekler (Diptera: Culicidae), moleküler 
sistematik, PCR, ITS2  
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Hidrolojik ve Morfolojik Açıdan Farklı Akarsu 
Sistemleri Üzerine Kurulu Olan 30 Farklı Baraj 
Gölünde Yapılan Balıklandırma Çalışmalarının 

Değerlendirilmesi 
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 Türkiye iç sularına sonradan giren veya 
yerel faunamıza ait bazı balık türleri ile bunların 
kültür formları ekonomik balıkçılığı ya da sportif 
olta balıkçılığını geliştirmek, sucul sistemde 
istenilmeyen bir sorunu çözümlemek amacıyla veya 
çevresel müdahaleler ve hidrojeolojik değişimler 
sonucunda oluşabilecek ürün azalmalarını 
engellemek ve türün devamlılığını sağlamak 
amacıyla çok sayıda sucul sisteme bırakılmıştır. 
Rezervuar yapımları sonucunda farklılaşan 
morfolojik, hidrolojik ve biyolojik yapı kısa ve 
uzun dönemde gözlenebilecek bazı ekolojik 
sorunlara neden olmaktadır. Oluşan riskler sadece o 
sucul sistemde kalmayıp, yakın çevrede ve havzada 
bulunan doğal veya diğer yapay sucul sistemlere de 
taşınmaktadır. 
 Bu çalışmada; Türkiye’de bulunan 30 
farklı Baraj Gölünde yapılan balıklandırma 
çalışmaları incelenmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, baraj gölü, 
balıklandırma, doğal ve yabancı balık türleri 
 
 
 


