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ÖZET 

TÜRKĠYE TISBIDAE (CRUSTACEA, COPEPODA, HARPACTICOIDA) 

FAMĠLYASININ TAKSONOMĠSĠ VE ZOOCOĞRAFYASI 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

ERAY ERSOY 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 

 

(TEZ DANIġMANI: DR. ÖĞR. ÜYESĠ ALP ALPER) 

 

BALIKESĠR, HAZĠRAN 2018 

 

Bu çalıĢma, Türkiye kıyılarında kumiçi ve fital habitatlarda yaĢayan 

Tisbidae familyası üyelerinin tür çeĢitliliğini ve dağılımlarını ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmıĢtır. Bunun için Türkiye'nin Karadeniz (66 istasyon), Akdeniz 

(89 istasyon) ve Ege kıyılarında (119 istasyon) örneklenmiĢ olan toplam 274 

istasyondan elde edilen bireylerden Tisbidae familyasına ait olanlar ayıklanmıĢ, 

47 istasyonda Tisbidae familyasından örneklere rastlanmıĢtır. Örneklerin detaylı 

incelenmesi sonucunda 2 cinse (Tisbe ve Scutellidium) ait 8 tür (Scutellidium 

ligusticum, Scutellidium longicaudum, Tisbe cf. bulbisetosa, Tisbe histriana, 

Tisbe perplexa, Tisbe pontina, Tisbe cf. reticulata, Tisbe sp. n.) tespit edilmiĢtir. 

Yapılan literatür analizinde tespit edilen türlerden 4 tanesi (Tisbe cf. bulbisetosa, 

Tisbe histriana, Tisbe pontina, Tisbe cf. reticulata) Türkiye faunası için yeni 

kayıt, 1 tanesi bilim dünyası için yeni tür olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca 

Scutellidium ligusticum, Tisbe cf. bulbisetosa, Tisbe cf. reticulata türleri 

Karadeniz'den ilk kez rapor edilmiĢtir. Tespit edilen tüm türlerin ayrıntılı 

deskripsiyonları yapılıp, fotoğrafları çekilmiĢ, Türkiye ve Dünya yayılıĢları 

belirlenmiĢtir. 
 

ANAHTAR KELĠMELER: Copepoda, Harpacticoida, Türkiye, Taksonomi. 
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ABSTRACT 

TAXONOMY AND ZOOGEOGRAPHY OF THE FAMILY TISBIDAE 

(CRUSTACEA, COPEPODA, HARPACTICOIDA) OF TURKEY 

MSC THESIS 

ERAY ERSOY 

BALIKESIR UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE 

BIOLOGY 

(SUPERVISOR: ASSIST. PROF. DR. ALP ALPER) 

BALIKESĠR, JUNE 2018 
 

This study aimed to reveal the diversity and distribution of the members of 

the family Tisbidae living in interstitial and phytal habitats of Turkish coasts. For 

this purpose specimens belonging the family Tisbidae seperated from samples 

collected from 274 stations located along Turkey's Black Sea (66 stations), 

Mediterranean Sea (89 stations) and Aegean Sea (119 stations) shores. Members 

of the family Tisbidae were detected in 47 stations. As a result of detailed 

examination of the specimens, 8 species (Scutellidium ligusticum, Scutellidium 

longicaudum, Tisbe cf. bulbisetosa, Tisbe histriana, Tisbe perplexa, Tisbe 

pontina, Tisbe cf. reticulata, Tisbe sp. n.) within 2 genera (Tisbe and Scutellidium) 

were identified. Analyses of the literature revealed that 4 of the identified species 

(Tisbe cf. bulbisetosa, Tisbe histriana, Tisbe pontina, Tisbe cf. reticulata) were 

new records for Turkish fauna besides 1 species was also new for a science. In 

addition Scutellidium ligusticum, Tisbe cf. bulbisetosa, Tisbe cf. reticulata were 

reported for the first time from the Black Sea. Detailed descriptions of all 

identified species were made and the photographs were taken, distributions of the 

species were also determined. 

KEYWORDS: Copepoda, Harpacticoida, Türkiye, Taxonomy. 
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1. GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı ve Kapsamı 

Türkiye'nin Karadeniz kıyısı 1695 km, Marmara Denizi kıyısı 927 km, Ege 

Denizi kıyısı 2805 km, Akdeniz kıyısı 1839 km olup adalar ile birlikte toplamda kıyı 

uzunluğu yaklaĢık 8333 km’dir (Acara ve OkuĢ, 1996). Türkiye denizlerinde 

harpaktikoid kopepodların ilk kaydı Noodt (1955) tarafından Marmara Denizi’nin 

litoral habitatından verilmiĢ olup, 1 tanesi Tisbidae familyasından olmak üzere (Tisbe 

furcata Baird, 1837) toplamda 52 tür/alttür rapor edilmiĢtir. Daha sonra Gündüz 

(1989) ülkemizde ikinci harpaktikoid kaydını (Mesochra aestuarii Gurney 1921) 

Bafra Balıklıgöl'den bildirmiĢtir. Toklu ve Sarıhan (2003) Euterpina acutifrons Dana 

1852 türünü Ġskenderun Körfezi'nden kayıt etmiĢtir. Karaytuǧ ve Huys (2004) 

Canthocamptidae familyasında yeni bir tür olan Taurocletodes tumenae türünü 

Trabzon ili kıyılarında intertidal bölgeden tanımlamıĢtır. Karaytuğ ve Sak (2005) 

Leptopontiidae familyasında yeni bir tür olan Psammopsyllus ertunci türünü 

Kastamonu ilinin Zeytinburnu sahilinden tanımlamıĢtır. Huys, Karaytuǧ ve Cottarelli 

(2005) Latiremidae familyasından yeni tür olan Delamarella obscura türünü 

Zonguldak ilinin Filyos sahilinden tanımlamıĢtır. Karaytuğ ve Sak (2006) Balıkesir 

ilinin Marmara ve Ege Denizi sahillerinde yaptıkları çalıĢmada kumiçi ve fital 

habitatlarda yaĢayan 16 familyaya ait 37 tür ve 1 alttür bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada 

Tisbidae familyasından da iki tür (Tisbe furcata Baird, 1837 ve Scutellidium arthuri 

Poppe,1884) tespit edilmiĢtir. Pulat (2006) Ġzmir Körfezi'nde yaptığı çalıĢmada 84 

tür kaydı vermiĢtir. Sak, Huys ve Karaytuğ (2008) kumiçi habitatta yaĢayan 

Arenopontiidae familyasından yeni tür olan Psammoleptastacus barani türünü 

Ġstanbul ilinin Sahilköy sahilinden tanımlamıĢtır. Sak, Karaytuğ ve Huys (2008a) 

kumiçi habitatta yaĢayan Leptastacidae familyasından yeni tür olan Ciplakastacus 

mersinensis türünü Mersin ilinin Ġncekum sahili'nde tanımlamıĢtır. Sak vd., (2008b) 

Ameiridae familyasından Pseudoleptomesochrella halophila türünün her iki eĢeyinin 

de redeskripsiyonunu yapmıĢtır. Pulat, Özel ve Aker (2009) Gümüldür sahilinde 

mediolitoral bölgede yaptığı çalıĢmada Laophontidae familyasından 3 tür (Laophonte 
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cornuta Philippi, 1840, Paralaophonte brevirostris (Claus, 1863) ve Paralaophonte 

quaterspinata (Brian, 1917)), Thalestridae familyasından 3 tür (Phyllothalestris 

mysis (Claus, 1863), Dactylopusia tisboides (Claus, 1863) ve Paradactylopodia 

brevicornis (Claus, 1866)) olmak üzere toplamda 6 tür rapor etmiĢlerdir. Alper, 

Karaytuğ ve Sak (2010) Datça ve Bozburun Yarımadalarında (Muğla) yaptıkları 

çalıĢmada kumiçi ve fital habitatta yaĢayan 4 tanesi Tisbidae familyasına ait (Tisbe 

angusta (Sars, 1905), Tisbe perplexa Volkmann, 1979, Paraidya occulta Humes ve 

Ho, 1969 ve Scutellidium longicauda (Philippi, 1840)) toplamda 49 türün kaydını 

vermiĢtir. Karaytuğ, Sak ve Alper (2010) Tetragonicipitidae familyasından 

Odaginiceps korykosensis türünü Mersin ilinin Kızkalesi sahilinde tanımlamıĢtır. 

Kaymak, Karaytuğ ve Sak (2012) Laophontidae familyasına ait 8 türün 

(Heterolaophonte uncinata (Czerniavski, 1868), Heterolaophonte curvata 

(Douwe,1929), Klieonychocamptus ponticus (Serban and Plesa, 1957), 

Klieonychocamptus kliei adriaticus (Petkovski, 1954), Paralaophonte brevirostris 

(Claus,1863), Laophonte setosa Boeck, 1865, Laophonte triarticulata Monard, 1928 

ve Asellopsis sarmatica Jakubisiak, 1938) kaydını ülkemizin Karadeniz kıyılarından 

vermiĢtir. Sönmez, Sak ve Karaytuğ (2012) ülkemizin Akdeniz kıyısında yaptığı 

çalıĢmada Samandağ (Hatay) ve EĢen Çay'ı (Antalya) arasında kalan kıyı Ģeridinde 

toplam 89 istasyon örneklemiĢ ve bu örneklemeler sonucunda Ectinosomatidae 

familyasından 9 türün (Ectinosoma soyeri Apostolov, 1975, Ectinosoma reductum 

Bozic, 1955, Ectinosoma melaniceps Boeck, 1865, Halectinosoma herdmani (Scott 

T. A., 1896), Microsetella norvegica (Boeck, 1865), Microsetella rosea (Dana, 

1847), Glabrotelson bodini (Apostolov, 1974), Glabrotelson bozici (Soyer, 1974) 

Huys, 2009 ve Arenosetella germanica germanica Kunz, 1937) kaydını vermiĢtir. 

Sönmez, Sak ve Karaytuğ (2014) Türkiye kıyılarında mediolittoral alanda kumiçi ve 

fital habitatlarda yaĢayan Miraciidae familyasına ait 17 tür ve 1 alttürün kaydını 

vermiĢlerdir. Kaymak ve Karaytuğ (2014) Laophontidae familyasına ait 2 türün 

(Heterolaophonte uncinata Czerniavski 1868 ve Heterolaophonte curvata (Douwe 

1929)) redeskripsiyonunu her iki eĢeyde de yapmıĢtır. Bakır vd. (2014) Türkiye 

denizel eklembacaklıları üzerinde yaptıkları kontrol listesi çalıĢmasında 8 tanesi 

pelajik/planktonik olarak yaĢayan toplamda 145 harpaktikoid türünün kaydını 

vermiĢtir. Köroğlu, Kuru ve Karaytuğ (2015) Darctytompsoniidae familyasından 

yeni tür olan Leptocaris emekdasi türünü Ġzmir ilinin Bademlibük sahilinden 

tanımlamıĢ ve 2 türün daha (Leptocaris biscayensis (Noodt, 1955), Leptocaris igneus 
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Cottarelli ve Baldari, 1982) kaydını vermiĢtir. Sönmez, Karaytuğ ve Sak (2015) 

Paramesochridae familyasından yeni tür olan Diarthrodella ergeneae türünü Hatay 

ilinden tanımlamıĢtır. Daha sonra Sönmez, Sak ve Karaytuğ (2015) Miraciidae 

familyasından yeni tür olan Schizopera karanovici türünü Mersin ilinin Alata 

sahilinden tanımlamıĢtır. Alper, Sönmez, Sak ve Karaytuğ (2015) Dilek Yarımadası 

(Aydın) sahilinde yaptıkları çalıĢmada ikisi Tisbidae familyasında (Scutellidium 

ligusticum (Brian, 1920) ve Scutellidium longicauda acheloides Itô, 1976) olmak 

üzere toplamda 78 tür/alttür kaydı vermiĢtir. Kuru ve Karaytuğ (2015) 

Parastenheliidae familyasından yeni tür olan Parastenhelia aydini türünü Mersin 

ilinin Kızkalesi sahilinde intertidal bölgeden tanımlamıĢtır. Sönmez, Sak ve Karaytuğ 

(2016) Ectinosomatidae familyasından yeni bir tür olan Arenosetella lanceorostrata 

türünü Mersin ilinin Kazanlı sahilinden tanımlamıĢtır. Karaytuğ ve Koçak (2017) 

Ege Denizi'nde yaptığı faunistik çalıĢmada Canuellidae familyasından 1 tür 

(Sunaristes paguri Hesse, 1867) Cletopsyllidae familyasından 1 tür (Isocletopsyllus 

tertius (Por, 1964), Darctylopusiidae familyasından 1 tür (Dactylopusia glacialis 

glacialis Sars G.O., 1909), Longipediidae familyasından 2 tür (Longipedia scotti 

Sars G.O. ve 1903, Longipedia helgolandica Klie, 1949), Miraciidae familyasından 4 

tür (Paramphiascella bulbifer Guille and Soyer, 1966, Sarsamphiascus tenuiremis 

(Brady, 1880), Robertgurneya remanei Klie, 1950 ve Typhlamphiascus confusus 

(Scott T., 1902)), Orthopsyllidae familyasından 1 tür (Orthopsyllus cf. sarsi Klie, 

1941) olmak üzere toplamda 10 türün kaydını vermiĢtir. Sönmez (2017) 

Dactylopusiidae familyasından Diarthrodes aegideus (Brian, 1927) türünün her iki 

eĢeyinin de redeskripsiyonunu yapmıĢtır. Alper, Sak ve Metin (2018) Rhizotrichidae 

familyasından yeni bir tür olan Tryphoema gallipoliensis  türünü Çanakkale ilinin 

Kavakköy sahilinden tanımlamıĢtır. Sönmez, Karaytuğ, Sak ve Alper (2018) 

Laophontidae familyasından Afrolaophonte pori Masry, 1970 türünün 

redeskripyonunu yapmıĢtır. 

Bütün bu yapılan çalıĢmalar neticesinde Türkiye sahillerinde bulunan 

harpaktikoid kopepodların sayısının 193 tür/alttür olduğu, Tisbidae familyasından ise 

8 türün ülkemizden kaydı bulunduğu görülmektedir. Bu çalıĢmada Tisbidae 

familyasının Türkiye kıyılarındaki dağılımı ve tür çeĢitliliğinin ortaya çıkarılarak 

ülkemizin biyoçeĢitliliğinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak amaçlanmıĢtır. 
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1.2 Copepoda altsınıfının Özellikleri 

Kopepodlar Arthropoda Ģubesinin Crustacea altĢubesinde yer alan 

Hexanauplia sınıfına ait küçük canlılardır (Oakley, Wolfe, Lindgren ve Zaharoff, 

2013). Copepod ismi Yunanca kökenli olup "cope" (kürek) ve podos" (ayak) 

kelimelerinin birleĢiminden oluĢturulmuĢtur (Huys ve Boxshall, 1991). Kopepodların 

günümüze kadar yaklaĢık 21.000 türü tanımlanmıĢtır (Anufriieva, 2015). Bu küçük 

kabuklular tatlısulardan çok tuzlu (hipersalin) sulara kadar farklı tuzluluk aralıklarına 

sahip doğal ve insan yapımı tüm su kütlelerinde bulunabilirler (Reid, 2001). 

Kopepodlar erimiĢ buzul sularının doldurduğu havuzcuklar, tarihi geçmiĢi çok eskiye 

dayanan antik göller, yeraltı suları, sucul sedimentler, derin denizlerdeki termal 

bacaların etrafı, bitkilerin yaprakları arasındaki küçük su dolu alanlar (phytotelmata) 

gibi çok farklı sucul ortamlarda yaĢamını sürdürebilirler. Kopepodlar karasal 

ortamlarda yaprak döküntüleri içindeki nemli/ıslak alanlar ve karayosunlarının 

üzerinde de yaĢayabilirler. Tatlı sularda planktonik ve bentik bölgelerde aĢırı bol 

bulunduklarından burada yaĢayan komünitelerde ana bileĢen durumundadırlar 

(Boxshall ve Defaye, 2008).  

 Kopepodların bilinen türlerinin bir kısmı süngerler ve sölenterlerden, 

memelilerin de dahil oldukları omurgalılara kadar hemen hemen bütün Ģubeden 

hayvanlar ile simbiyotik ya da parazitik iliĢki içerisinde görülebilirler (Huys ve 

Boxshall, 1991). Çoğunluğu ektoparazit olup konakçının dıĢ kısmında yaĢamını 

sürdürebildiği gibi balıkların ağızları, burun delikleri, solungaçları, yanal çizgi 

kanalları, molluskların manto boĢluklarında, süngerlerin ve sölenterlerin kanal 

sistemleri gibi uygun korunaklı mikrohabitatlara da kolonize olabilirler. Bazıları ise 

kas sistemlerine gömülerek veya sindirim kanalına tutunarak endoparazit olarak 

yaĢar (Gotto, 1979; Kabata, 1979; Kabata, 1982; Huys ve Boxshall, 1991). Balık 

paraziti olan ektoparazit formlar konakçısına verdiği zarardan dolayı balık 

çiftliklerinde ekonomik kayıplara neden olur. Thalestridae familyasından Thalestris 

rhodymeniae ve Dactylopusioides macrolabris türleri ekonomik öneme sahip 

kahverengi alglerin talluslarında gall ve iğne delikleri oluĢturarak zarar verir (Ho ve 

Hong, 1988). 

Planktonik ve bentik formların vücut uzunluğu 0.2 ila 5 mm arasındadır, 

ancak bazı Valdiviella (Calanoida) türleri yaklaĢık 28 mm uzunluğa 
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ulaĢabilmektedir. Kopepodlar arasında gerçek devler parazitik formlardır, en 

büyükleri Siphonostomatoida takımına ait Pennellidae familyasındaki Pennella 

balaenopterae türüdür. Vücut boyu 250 mm'yi (yumurta Ģeridi ile birlikte 350 

mm'yi) bulabilmektedir (Martin, Olesen ve Høeg, 2014). Kopepodlar sucul 

ekosistemde önemli bir role sahiptirler, mikroalglerden, balık ve memelilere kadar 

uzanan besin zincirinde yer alırlar. Mikroalglerle beslenen kopepodlar denizel 

ekosistemde birincil tüketicidir ve besin zincirinde enerji akıĢının temelini 

oluĢtururlar (Huys ve Boxshall, 1991). 

 Kopepodlar insan sağlığı açısından da önemli bir yere sahiptir, bir kısmı 

vektör olabilir. En önemlisi Gine kurdu olarak bilinen Dracunculus medinensis 

endoparazitidir. Orta Afrika, Güney Afrika ve Hindistan gibi geliĢmemiĢ ülkelerde 

Thermocyclops ve Mesocyclops cinslerine ait bazı belirli türler bu parazitin larval 

dönemleri ile enfekte olurlar. Enfekte olmuĢ kopepodlar içme suyu ile beraber 

yutulursa, Gine kurdu larvası insan bedeninde büyüyerek ciddi rahatsızlıklara veya 

ölüme yol açabilir (Huys ve Boxshall, 1991).  

 Kopepodların vücudu segmentli bir yapıya sahiptir (Banerjee, 2005). 

Copepoda altsınıfında vücut organizasyonunun yani "tagmosis'in" Gymnoplean ve 

Podoplean olarak adlandırılan iki Ģekli vardır. Temel vücut eklemlenmesi, vücudu 

prosom ve urosom olmak üzere ikiye ayırır. Bu eklemlenme Gymnoplea’da 

(Calanoida ve Platycopioida) beĢinci bacağı taĢıyan somitten sonrayken (ġekil 1.1 A, 

B), Podoplea’da (Harpacticoida, Canuelloida, Cyclopoida, Gelyelloida, 

Misophrioida, Monstrilloida, Mormonilloida, Siphonostomatoida) dördüncü ve 

beĢinci bacağı taĢıyan somitler arasındadır (ġekil 1.1 C). 
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ġekil 1.1: Kopepodlarda tagmosis. A) Gymnoplean vücut, Mongolodiaptomus loeiensis, ♀ 
(Watiroyram ve Sanoamuang, 2017), B) Gymnoplean vücut, Sarsicopia polaris, ♂ (Arbizu, 1997), C) 

Podoplean vücut, Tisbintra monroyi, ♀ (Gómez ve Fuentes-Reinés, 2017). 

1.3 Harpacticoida Takımı 

 Harpacticoida, Copepoda alt sınıfının 10 takımından biridir (Martin ve Davis, 

2001). Vücut boyutları 0.2 mm ile 2.5 mm arasındadır (Giere, 2008). Harpaktikoid 

kopepodların pek çoğu denizel olsa da tatlı sularda ve yeraltı sularında da yaĢarlar 

(Reid, 2001; Boxshall ve Defaye, 2008; Galassi, Huys ve Reid, 2009). 

Harpaktikoidler çoğunlukla serbest olarak bentik bölgede kolonize olmuĢlardır fakat 

bazı türler bentik ortamlar ile bağlarını kesip pelajik bölgelerde (Boxshall, 1979; 

Huys ve Böttger-Schnack, 1994; Huys ve Conroy-Dalton, 2000) ya da polar ve 

subpolar buz tabakalarının altında yer alan sıcaklığı 0˚C'ye yakın sular (Kern ve 

Carey Jr, 1983; Dahms, Bergmans ve Schminke, 1990) gibi özel habitatları 

değerlendirmiĢlerdir. Harpacticoida üyeleri özellikle intertidal bölgeden, 

okyanuslarda derinliği 10.000 m'yi aĢan hadal (hadopelajik) bölgelere kadar uzanan 

A B C 
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denizel sedimentlerde yüksek bolluk ve çeĢitliliği ile bilinirler (Wolff, 1960; Beliaev, 

1989).  

 Harpaktikoid kopepodlar interstitial sedimentte sediment partikülleri arasında 

kalan mikroskobik boĢluklarda yaĢar. Kum içi sistemlerde nematodlardan sonra 

ikinci baskın grubu oluĢtururlar. Sedimentin tipi ve derinliğine göre yoğunlukları 

değiĢir. Sedimentte partikül büyüklüğü arttıkça harpaktikoid yoğunluğu artar 

dolayısıyla yer yer nematodlardan daha baskın olabilirler (Hicks ve Coull, 1983). 

Ġntertidal sedimentte yoğunlukları 100.000 ile 1.000.000 birey/m
2
 arasında değiĢse 

de bu sayı derinlik arttıkça azalmaktadır (Coull vd., 1977). Kopepodlar fital 

habitatlarda da yaĢarlar; deniz çayırları ve diğer makroalgler üzerinde bulunabilirler 

(Bell, Walters ve Kern, 1984). Harpaktikoidler yaĢadıkları habitata göre farklı vücut 

Ģekillerine sahiptir. Sediment yüzeyinde yaĢayanların (Canthocamptidae 

familyalarına ait Attheyella ve Chappuisiella cinsleri gibi) vücudu daha geniĢ, 

kumiçinde yaĢayanların (Cylindropsyllidae, Leptastacidae, Paramesochridae, 

Miraciidae gibi) (ġekil 1.2 A, J) vücudu ince ve uzundur, sedimentteki kazıcı 

formların (Ameiridae gibi) (ġekil 1.2 I) ise geliĢmiĢ güçlü bacakları bulunur. Fital 

habitatları tercih eden çoğu kopepodlar (Tisbidae, Harpacticidae, Peltidiidae üyeleri 

gibi) bu alanda yaĢamaya uyum sağlamak için farklılaĢmıĢ vücut morfolojisine 

ve/veya üyelere (yüzme bacakları gibi) sahiptirler (ġekil 1.2 T) (Hicks, 1977; Hicks 

ve Coull, 1983; Huys ve Boxshall, 1991; Giere, 2008). 

 Harpaktikoid kopepodların omurgasız canlıları konak olarak kullanması ilk 

kez 150 yıl kadar önce hermit bir yengeç olan Pagurus bernhardus'un içinde 

yaĢadığı gastropod kabuklarının apikal kıvrımlarında Sunaristes paguri türünün 

bulunmasıyla Hesse (1867) tarafından tespit edilmiĢtir. Omurgalı konakta ilk 

harpaktikoid kopepod kaydı ise Aurivillius (1879) tarafından Balaenophilus unisetus 

Aurivillius, 1879 türünün Kuzey Norveç'teki bir balina avlama istasyonunda iĢlenen 

mavi balina (Balaenoptera musculus)'nın baleen plaklarında tespit edilmesiyle 

verilmiĢtir. Lang (1948) monografındaki yaklaĢık 1.200 harpaktikoid türü arasından 

omurgalı ve omurgasız hayvanlarla simbiyotik olarak yaĢayan sadece 5 tür 

verebilmiĢtir. Gotto (1979) denizel omurgasızlarla iliĢkili yaĢayan kopepodlar 

hakkında literatürü gözden geçirerek 33 harpaktikoid türünün simbiyotik yaĢamlı 

olduğunu belirtmiĢtir. Günümüzde ise 50'den fazla yeni tür sadece omurgasız 

konaklardan tanımlanmıĢtır (Huys, 2016). 
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ġekil 1.2: Harpaktikoidlerde farklı vücut formları. A) Cylindropsllidae. B) 

Darcythomsoniidae. C) Laophontopsidae. D) Ectinosomatidae. E) Hamondiidae. F) 

Metidae. G) Balaenophilidae. H) Tisbidae, Cholidyinae. I) Ameiridae, Stenocopiinae. J) 

Cylindropsllidae, Leptastacinae. K) Tegastidae. L) Ancorabolidae. M) Cletodidae. N) 

Cerviniidae. O) Canuellidae. P)Ancorabolidae, Laophontodinae. Q) Huntemannidae. R) 

Longipediidae. S) Porcellidiidae. T) Peltidiidae (Huys ve Boxshall, 1991). 
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1.3.1 Harpaktikoid Kopepodların Genel Morfolojisi 

 Harpaktikoidlerde vücut prosom (ön vücut) ve urosom (arka vücut) olmak 

üzere iki bölüme ayrılmıĢtır. Prosom 2 ana kısımda incelenir. Bunlar sefalosom ve 

serbest prosomitlerdir. Anteriyördeki sefalosom baĢ üyelerini taĢıyan somitlere ait 

tergitlerin birbiri ile kaynaĢması sonucu oluĢan sefalik kalkanla çevrilmiĢtir (ġekil 

1.3 A). Harpaktikoidlerde Phyllognathopodidae, Chappuisidae ve Cervinioidae 

haricindeki diğer familyalarda birinci yüzme bacağını taĢıyan somit sefalosomla 

birleĢerek sefalotoraksı oluĢturmuĢtur (ġekil 1.3 B). Bu yapının devamında serbest 

prosomitler ya da serbest torasik somitler olarak isimlendirilen üç somit bulunur 

(ġekil 1.3 A). Bu somitler sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü yüzme bacaklarını 

taĢırlar. Vücudun arka bölümü olan urosomu ise beĢinci bacak çiftini de taĢıyan 

beĢinci serbest torasik somit ve abdomen somitleri oluĢtururlar. Abdomende diĢilerde 

4, erkeklerde 5 somit bulunur. DiĢilerde abdomenin birinci ve ikinci somiti birleĢerek 

genital ikili somiti oluĢturmuĢtur. Son urosomit, anüsü taĢıdığı için anal somit olarak 

adlandırılmıĢtır (ġekil 1.3 A, B). Anal somit posteriyörde 2 daldan oluĢan ramiyi 

taĢır (ġekil 1.3 B). 

 Üyeler ve/veya vücut yüzeyi farklı yapılar ile donanmıĢtır. Bu örüntü 

ornamentasyon olarak da isimlendirilir (ġekil 1.4 B). Bunlardan kıl benzeri esnek 

olanlar seta, diken benzeri sert olanlar ise spin olarak nitelendirilir (ġekil 1.4 E-G). 

Bunlar integümentle bağlantılıdır ve koptuklarında çukurlar oluĢturarak iz bırakırlar.  

Seta ve spinlerin daha ufakları ise setül ve spinül olarak adlandırılır ve koptuklarında 

integümentte iz bırakmazlar (ġekil 1.4 C, D). Setül ve spinüller vücut yüzeyinde, 

üyelerde hatta seta ve spinlerin üzerinde sıralar oluĢturabilirler. Setalar ve spinler 

taĢıdıkları spinüllerin konumlarına/sayılarına göre unipinnat, bipinnat, tripinnat veya 

multipinnat olarak isimlendirilirler. Üzerinde kıl benzeri setüller taĢıyan setalar ise 

plumoz olarak adlandırılmaktadır (ġekil 1.4 F). Sondan bir önceki somit hariç vücut 

yüzeyinde çoğunlukla kütikuladan köken almıĢ sensila adı verilen ince kıl benzeri 

filamentler bulunur (ġekil 1.4 B). Bununla birlikte integümentte por, mikrosetül ve 

mikrospinül gibi yapılar bulunur. Somitler ve üyelerin segmentleri birbirine 

arthrodial membran (eklem membranı) adı verilen esnek yapılarla bağlanırlar. Somit 

ve segmentlerin serbest kenarlarında bulunan integümentin uzantıları hiyalin saçak 

olarak adlandırılır. Somitlerde bulunanlar somatik hiyalin saçak, üyelerdekiler ise 
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apendikular hiyalin saçak olarak nitelendirilirler (ġekil 1.4 B). Özellikle somatik 

hiyalin saçaklar bazı familyalarda taksonomik öneme sahiptir. 

 Bazı harpaktikoid türlerinde (Chappuisius inopinus, Harpacticella paradoxa, 

Pseudostenhelia wellsi, Antarcto longifurcatus, Moraria varica, Mesochra aestuarii, 

Mesochra rapiens, Heteropsyllus nunni ve Limnocletodes angustodes) sefalotoraksta 

ve/veya diğer somitlerin dorsal yüzeyinde epidermal kökenli dorsal organ (nukal 

organ) bulunur (ġekil 1.3 A, B) (Hosfeld ve Schminke, 1999). Bu yapı vücuttaki 

iyon dengesini sağlayarak osmoregülatör görevi görür. Bu durumun tatlı, tuzlu ve acı 

sularda yaĢamak için adaptasyon olduğu anlaĢılmıĢtır (Martin ve Laverack, 1992; 

Meschenmoser, 1996). 
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ġekil 1.3: Harpaktikoidlerde genel morfoloji. A) Phyllognathopus bassoti, ♀, dorsal (Karanovic ve 

Reddy, 2004), B) Indocaris imbricata, ♀, lateral (Ranga Reddy, Totakura ve Shaik, 2016). 
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ġekil 1.4: Harpaktikoid kopepodlarda farklı vücut ornamentasyonları. A) Neotachidius parvus, ♀, SEM 

fotoğrafı, B) Neotachidius parvus, ♀, dorsal (Huys, Ohtsuka, Conroy-Dalton ve Kikuchi, 2005), C) 

Spinül, D) Setül, E) Pinnat seta, F) Plumoz seta, G) Genikülat seta (Huys ve Boxshall, 1991). 
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 Sefalosom 6 çift üye taĢır. Anteriyörden posteriyöre doğru bu üyeler antenül 

(A1), antena (A2), mandibül, maksilül, maksila ve maksiliped olarak sıralanırlar. 

Rostrum sefalik kılıfın anteriyör kenarından antenüller arasından ileriye doğru 

uzanan bir yapıdır (ġekil 1.6 D). Bazen tabanda ayrılmamıĢ veya sefalik kılıfla 

birleĢik olarak bulunabilir. Büyüklük ve Ģekilleri harpaktikoidler içerisinde 

taksondan taksona farklılık gösterebilir ve üzerinde 2 sensila bulundurur.  

 Antenüller; diĢilerde en fazla 9, erkeklerde ise 14 segmentlidir. Dördüncü ve 

son distal segmentler kural olarak bir estetask taĢır (ġekil 1.5 A). Erkek bireylerde 

antenül çiftleĢme sırasında diĢi bireyi kavramak için modifiye olmuĢtur ve bu yapı 

genikulat olarak adlandırılır. Genikulasyonun (katlanır eklem) etrafındaki segmentler 

ĢiĢkin yapıdadır. Erkek eĢeylerde antenüller 3 farklı Ģekildedir; bunlar haploser 

(haplocer), subkiroser (subchirocer), kiroser (chirocer) dir. 

 Haploser antenüllerde diğer antenül tiplerine göre daha az modifikasyon 

görülür. Orta segmentler çok hafif ĢiĢkindir, distaldeki segment sayıları farklılık 

gösterir (ġekil 1.5 A). Subkiroser antenüllerde ise orta segmentler daha ĢiĢkin ve 

sadece iki adet distal segmente sahiptir (ġekil 1.5 B). Kiroser yapıdaki antenüllerde 

oldukça belirgin modifikasyonlar görülür ve segmentler oldukça ĢiĢkindir. Distalde 

sadece bir segment vardır (ġekil 1.5 C). 

 Antena; temelde çift dallı olup, iki segmentli protopoda (koksa ve basis), bir 

eksopoda ve bir endopoda sahiptir. Koksa ufak ve çıplaktır, genellikle körelmiĢ veya 

basisle birleĢmiĢtir. Eksopod en fazla 8 segmentlidir fakat genelde 4 segmenti 

geçmez (ġekil 1.6 A). Bazı gruplarda ise tümüyle kaybolmuĢ ya da indirgenmiĢtir 

(Ancorabolidae'de bazı taksonlarda) (ġekil 1.6 B). Endopod segment sayıları 

Longipediidae gibi bazı gruplarda 3 iken çoğunlukla 2 segmentlidir. Bazı türlerde 

basis ile proksimal endopod segmenti birleĢerek "allobasis" yapısını oluĢturur (ġekil 

1.6 B). Endopodun distal kenarında birkaç genikulat seta bulunur. 

 Oral açıklık; anteriyörde bir labrum, posteriyörde bir çift paragnath 

(mandibüller ve maksilüllerin basislerinin arasında orta hattın her iki tarafında, 

sefalosom'un ventral yüzeyinde sağlı sollu uzanan küçük loblar) ve lateralde 

mandibüller ile çevrelenmiĢtir (ġekil 1.6 C). Labrum antena somitinin posteriyö 

ventralinden uzanır ve ağız üzerini örter. Çok sayıda spinül/setül taĢıyabildiği gibi 

çıplak da olabilir (ġekil 1.6 C). 
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ġekil 1.5: Harpaktikoidlerde erkek bireyde antenül Ģekilleri. A) Tisbe monozota, ♂ (Gomez, Puello-

Cruz ve Gonzalez-Rodriguez, 2004), B) Tisbe antennulodenticulata, ♂ (Gomez vd., 2004), C) 

Tigriopus kingsejongensis, ♂ (Park, Lee, Cho, Yoon, Lee ve Lee,  2014). 
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ġekil 1.6: A) Antena, Tisbe alaskensis (Chullasorn vd., 2011), B) Antena, Calypsophontodes 

macropodia (Gheerardyn ve Lee, 2012), C) Labrum, Tisbe monozota (Gomez vd., 2004), D) Rostrum, 

Melima papuaensis (Willen, 2002). 
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 Mandibüller; çift dallıdır, 2 segmentli protopoda ve dorsal kenarında en 

fazla 2 seta olan aksiyal bir kesici kenara (gnathobase) sahiptir (ġekil 1.7 B, C). 

Proksimal koksa büyüktür, basis iç tarafında en fazla 4 seta taĢır, bir endopod ve 

eksopod bulunur. Endopod  çoğunlukla 1 segmentli (nadiren 2 segmentli) iken 

eksopod en fazla 4 segmentlidir. Endopod ve eksopodta indirgenmeler olabilir fakat 

çoğunlukla eksopodda görülen indirgenme tek dallı mandibular palp oluĢmasına 

neden olur (ġekil 1. 7 A). 

 Maksilüller; anteriyör yüzeyinde genellikle 2 seta bulundurur (bazı 

indirgenmiĢ formlar dıĢında), distal kenarının etrafında ise birkaç seta ve spine sahip 

medial arthrite dönüĢmüĢ bir prekoksa bulunur. Koksa bir kokso-endit ve koksayla 

birleĢik en fazla beĢ seta bulunduran bir epipodite sahiptir. Basis ise birbirine çok 

yakın yer alan (çoğunlukla birleĢik) 2 baseyo-endit, 1 segmentli eksopod ve endopod 

taĢır (ġekil 1.8 A). 

 Maksilalar; tek dallıdır ve eksopodları yoktur. Ġlkel olarak  prekoksa ve 

koksanın herbiri iki endit bulundurur ve birleĢerek sinkoksayı oluĢturur. Allobasiste 

çoğunlukla kanca biçimini almıĢ bir endit bulunur. Maksillaların enditlerinin sayısı 

ve taĢıdıkları setalar indirgenmiĢ olabilir. Endopodu ise en fazla 4 segmentlidir (ġekil 

1.8 C). 

 Maksilipedler; takım içindeki taksonlara göre morfolojileri farklılık gösterir. 

Prekoksa koksa ile birleĢerek sinkoksayı oluĢturur. Sinkoksa ve basis iç kenarında 

spin ve setalarla donanmıĢtır (ġekil 1.8 D). Endopod ilkel olarak 2 segmentlidir 

(Chappuisiidae, Cerviniidae, Paramesochriidae ve Tisbidae gibi familyalarda). 

Harpaktikoid kopepodlarda çoğunlukla endopod tek segmentli ya da pençe 

Ģeklindedir (ġekil 1.8 B). Bunlar subkelattır, basis ve endopod ekleminde yüksek 

derecede içe bükülme yeteneğine sahiptirler. Ectinosomatidae ve Idyanthidae 

familyalarında maksiliped 3 segmentlidir, prehensil olmayıp uzun ve dar Ģekildedir 

(stenopodial). Neobradyidae ve Phylognathopodidae familyalarında ise geniĢ ve 

yaprak biçimindedir (phyllopodial).  

 Yüzme bacak çiftleri (P1-P4); birbirine simetrik iki çift dallı parçadan 

oluĢur; dallardan iç kısımdaki endopod, dıĢ kısımdaki ise eksopod olarak adlandırılır 

ve en fazla 3 segmentlidir. Bir küçük prekoksaya ve iyi geliĢmiĢ bir koksaya sahiptir. 

Basis dıĢ tarafta bir seta veya spin taĢır ayrıca birinci bacağın iç kenarında bir spin 
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bulundurur (ġekil 1.9 A). Bacak çiftleri birbirine interkoksal sklerit ile bağlıdır (ġekil 

1.9 C). Birçok harpaktikoid kopepodta birinci bacak çifti çoğunlukla modifiye 

olmuĢtur ve bu nedenle taksonomik olarak çok önemlidir. Tür teĢhisi için kullanılan 

önemli karakterlerden biri endopod ve eksopod segmentlerindeki seta/spin 

düzenleniĢ biçimidir. Bu düzenleniĢ setal formül olarak nitelendirilen sistem ile ifade 

edilir. Setal formül oluĢturulurken proksimal segmentten baĢlanır ve sırası ile her bir 

segmentin iç kenarındaki seta/spin sayıları yazılır, distal segmentte ise ilk iç kenar, 

sonra terminal, en son olarak da dıĢ kenarda bulunan seta/spin sayıları yazılır. Her bir 

segment birbirlerinden "." veya ":" ile ayrılır. Bu iĢlem her bir üyenin eksopodu ve 

endopodu için tekrarlanır (ġekil 1.9 B).  

Mandibül palpi 
Gnathobase 

Eksopod 

Endopod 
Koksa 

Basis 

Seta 

Gnathobase 

Eksopod 

Endopod 

Koksa 

A B 

ġekil 1.7: A) Mandibül, Calypsophontodes macropodia (Gheerardyn ve Lee, 2012), B) 

Mandibül, Tisbe thailandensis (Chullasorn, Dahms, Schizas ve Kangtia, 2009), C) Mandibül, 

Longipedia gonzalezi (Schizas, Dahms, Kangtia, Corgosinhove Galindo Estronza, 2015). 

 

C 
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ġekil 1.8: A) Maksilül, Tigriopus kingsejongensis, B) Maksiliped, Tigriopus kingsejongensis (Park 

vd., 2014), C) Maksila, Longipedia gonzalezi, D) Maksiliped, Longipedia gonzalezi (Schizas vd., 

2015). 

Arthrit 

Prekoksa 

Koksa 

Eksopod 

Basis 
Endopod 

Basis 

Sinkoksa 

Endopod 

Endit 

Prekoksa Koksa 

Endopod 

Sinkoksa Basis 

Endopod 

A 

B 

C 

D 
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-  

ġekil 1.9: Yüzme bacaklarının morfolojisi ve setal formül oluĢturulması. A) P1, Elapholaophonte 

decaceros (Schizas ve Shirley, 1994), B) P2, Echinolaophonte villabonae (Fuentes-Reinés ve Suárez-

Morales, 2017), C) P3, Indocaris inopinata (Ranga Reddy vd., 2016). 

Prekoksa 

Basis 

Koksa 

Eksopod 

Endopod 

Ġnterkoksal 

sklerit 

0:120 

0:1:122 

A B 

C 
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 BeĢinci bacak çifti (P5); çift dallıdır, çoğu harpaktikoidte basis ve endopod 

kaynaĢarak baseyoendopodu oluĢturmuĢtur. Baseyoendopod dıĢ kısımda bir seta 

taĢır. Endopod ise bir lob halindedir (ġekil 1.10 A, B, D, E). Koksa yoktur ama bazı 

türlerde küçük bir interkoksal sklerit yapısı görülür. Bazen baseyoendopod ile 

eksopod kaynaĢarak levha biçimini alır. DiĢi eĢeyde eksopod 1 segmentlidir (ġekil 

1.10 C) fakat bazı familyaların erkeklerinde 2 veya 3 segmentlidir (ġekil 1.10 D). 

BeĢinci bacağın üzerinde mikrospinüller ve porlar bulunabilir ve bacağın boyu ve 

morfolojisi taksondan taksona farklılık gösterir. BeĢinci bacağın setal formülü 

çıkarılırken eksopodun ve endopodun en iç kısmından baĢlanarak dıĢa doğru setalar 

sayılır. DıĢ bazal seta her zaman mevcut olduğu için sayılmaz. 

 Altıncı bacak çiftleri (P6); her iki eĢeyde bulunan son üyedir. Erkeklerde 3 

seta bulunduran tek bir levha halinde ilkel özellik gösterir. DiĢilerde altıncı bacak 

kalıntı Ģeklindedir ve genital yuvayı kapatan yapı ile birleĢmiĢtir (ġekil 1.11 C, D).  

 Anüs; anal somitte yer alır, çoğu familyada çoğunlukla setüller veya spinüller 

ile çevrelenmiĢ bir operkulumla kapalıdır (ġekil 1.11 E). Neobradyidae, 

Ectinosomatidae gibi bazı taksonlarda anal operkulum yoktur. Bunun yerine anal 

somitten önceki somitin posteriyör kenarının uzamasıyla oluĢan yalancı operkulum 

bulunur (ġekil 1.11 A). 

 Kaudal rami (Furka); anal somitin posteriyörundan çıkan iki daldan 

oluĢmuĢtur. Harpaktikoid kopepodların genelinde kaudal rami 7 setalıdır. Kaudal 

raminin Ģekli ve boyunda farklılıklar görülebilse de taĢıdığı 7 setanın çıkıĢ yeri 

benzerlik gösterir. Kaudal raminin anterolateraldeki setası (seta I) çoğunlukla 

indirgenmiĢ ya da yoktur. Bulunduğu durumlarda ise anterolateral setanın (seta II) 

yakınındadır. Posterolateral seta (seta III) dıĢ subdistal köĢede yer alır. DıĢ terminal 

seta (seta IV) ve iç terminal seta (seta V) tipik olarak furkanın taban kısmından çıkar. 

Terminal yardımcı seta (seta VI) iç subdistal köĢede konumlanmıĢtır. Dorsal seta 

(seta VII) genellikle taban kısmında 3 eklemli olduğundan, karakteristik özellik 

gösterir (ġekil 1.11 A, B). 

 EĢeysel dimorfik karakterlerde; harpaktikoidlerdeki erkek bireyler 

çoğunlukla diĢi bireylerden daha küçüktürler. Bununla beraber antenül yapıları (ġekil 

1. 13 A, C) genital somitin bulunup bulunmaması, beĢinci ve altıncı bacağın Ģekli ve 

setal düzenleniĢinde farklılıklar görülebilir. 
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A 
B 

C 

D 

E 

Baseyoendopod 

DıĢ basal seta 

Eksopod 

Endopodal lob 

Eksopod 

Baseyoendopod 

A 
B 

C 

D 

E 

Baseyoendopod 

DıĢ bazal seta 

Eksopod 

Endopodal lob 

Eksopod 

Baseyoendopod 

ġekil 1.10: A) P5, Mesopsyllus dimorphus, ♀, B) P5, Mesopsyllus dimorphus, ♂ (Mu ve Huys, 2017), C) 

P5, Indocaris inopinata, ♀ (Ranga Reddy vd., 2016), D) P5, Neoechinophora xoni, ♂ (Jaume, 1997), E) 

P5, Arbutifera phyllosetosa, ♀ (Huys ve Kunz, 1988). 
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ġekil 1.11: A) Anal somit ve kaudal rami, dorsal, Arenosetalla lanceorostrata, ♀, B) Kaudal rami, 

ventral, Arenosetalla lanceorostrata, ♀ (Sönmez vd., 2016), C) Urosom, ventral, Superornatiremis 

mendai, ♂ (Jaume, 1997), D) Genital bölge, ventral, Mesopsyllus dimorphus, ♀ (Mu ve Huys, 2017), 

E) Anal somit ve kaudal rami, ventral, Attheyella namkungi, ♀ (Kim, Soh ve Lee, 2005). 

I 

II 

III 
IV 

V 

VI 

VII 

Yalancı 

operkulum 

I 

III 

IV 

V 

VI 

II 

VII 

Spermatofor 

Anal 

operkulum 

Genital porlar 
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1.3.2 Harpaktikoidlerin Üreme ve YaĢam Öyküsü 

 Harpaktikoid kopepodlarda döllenme; erkek birey spermlerini diĢi bireyin 

genital bölgesine spermatoforlar ile transfer eder. Spermatoforlar kopulasyon 

aralığına iliĢtirilerek seminal reseptakulum içerisine boĢaltılır ve döllenme 

gerçekleĢir. Çoğunlukla harpaktikodlerde tek yumurta kesesi bulunur. Miraciidae ve 

Cletodidae gibi familyalarda çift yumurta kesesi mevcuttur. Parastenocarididae gibi 

familyalarda ise diĢi yumurtaları kısa bir süre ile taĢır daha sonra bir yüzeye 

(substrata) bağlar (Lang, 1948; Schminke, 1982). Yumurtadan nauplius larvaları 

çıkarak metamorfoz geçirip kopepodit larvasına farklılaĢırlar. 6 nauplius evre, 6 

kopepodit evre görülür. Kopepodit VI. evrede yetiĢkindir. Metamorfoz esnasında 

vücut Ģeklinde, boyunda ve üyelerde farklılıklar meydana geldiği gibi (Dahms, 1992) 

paragnatlar, hipofarinks ve üçüncü yüzme bacağı gibi üyeler de ortaya çıkar (Dahms 

ve Qian, 2004).  

 Harpaktikoid kopepodlarda mevsime bağlı olarak sıcaklığın artması ile üreme 

ve geliĢim zamanlarında hızlanma/artıĢ görülür. Üremelerindeki artıĢ sonucunda 

ortamdaki besin miktarında azalma ve predasyon baskısı ortaya çıkar. Bu durumda 

hayatta kalmak için fizyolojik olarak pasif duruma geçerler (diyapoz davranıĢı). Bu 

davranıĢ olumsuz çevre koĢullarında ve besin miktarının yetersiz olduğu zamanda 

canlıya avataj sağlar (Dahms ve Qian, 2004). Harpaktikoidlerde ilk diyapoz 

bulgusuna buzul bölgedeki erimiĢ su kütlesinde görülen Drescherilla racovitzai 

türünde rastlanmıĢtır (Dahms vd., 1990). Denizel harpaktikoidlerde ise 4 türün 

(Paronychocamptus wilsoni Coull, 1976, Microarthridion littorale (Poppe, 1881), 

Thompsonula hyaenae (Thompson I.C., 1889), Pseudobradya pulchella Sars G.O., 

1920) naupliar dönemdeki geliĢimlerinde gecikme rapor edilmiĢtir (Coull ve Dudley, 

1976). 
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1.3.3 Harpacticoida Takımının Sınıflandırılması 

 Harpacticoida'ya ait ilk kapsamlı çalıĢma Lang (1948)'ın "Monographie der 

Harpacticiden" isimli çalıĢmasıdır. Yapılan bu çalıĢma Harpacticoida takımını 

Polyarthra (antena eksopodunda 6-8 segment bulunması) ve Oligoarthra (antena 

eksopodunda en fazla 4 segment bulundurması) olmak üzere 2 alttakıma ayırmıĢtır. 

Polyarthra alttakımı içerisinde Canuellidae ve Longipediidae familyaları bulunur. 

1990'lı yıllardan itibaren Lang'ın sistemi sorgulanmıĢ sonrasında familya ve üst 

familya seviyelerinde değiĢiklikler yapılmıĢtır (Huys, Gee, Moore ve Hamond, 1996; 

Willen, 2000; Siegfried, 2003; Dahms, 2004). Dahms (2004) yaptığı çalıĢmada 

Polyarthra'yı Harpacticoida takımı içerinden çıkarmıĢtır. Bu çalıĢmada Polyartra'yı 

larval karakterlere göre Copepoda içerisinde Cyclopoida takımına yakın olarak 

tanımlamıĢtır. Chullasorn ve Kangtia (2008) Longipediidae familyasına ait yeni bir 

tür tanımlamıĢ ancak Dahms (2004) yaptığı değiĢiklikten bahsetmeyerek 

Harpacticoida takımına dahil etmiĢtir. Wells (2007) anahtarında yapılan bu 

değiĢiklerden bahsetmiĢ Polyarthra'ya dahil olan Canuellidae ve Longipediidae 

familyalarını anahtarına dahil etmiĢtir. Khodami, Mcarthur, Blanco-Bercial ve 

Arbizu (2017) Copepoda altsınıfına dahil olan takımları kapsayan moleküler 

çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu çalıĢmalar sonucunda Polyarthra alttakımını geçersiz kılmıĢ 

ve Canuelloida takımını oluĢturmuĢtur. Harpacticoida takımına dahil olan 

Canuellidae ve Longipediidae familyalarını ise Canuelloida takımına dahil etmiĢtir. 

Ayrıca Cyclopoida takımı içerisine 2 yeni familya (Smirnovipinidae ve 

Cyclopicinidae) tanımlamıĢtır. 
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1.4 Tisbidae Familyası 

 Tisbidae familyasının 20 cinse ait 126 türü olduğu belirtilmiĢtir (Wells, 

2007). Güncel literatüre bakıldığında Avdeev (2010) Bering Denizi'nde, ahtapod 

solungaçlarında Cholidyinae altfamilyasından parazit form olan Amplipedicola 

pectinatus türünü tanımlamıĢtır. Chullasorn, Dahms, Schizas ve Kangtia (2009) 

Tayland'daki Bangsaen sahili'nde sedimentten aldığı örnekle Tisbe thailandensis 

türünü, Chullasorn vd., (2011) ise Alaska'nın Juneau Liman'ından Tisbe alaskensis 

türünü tanımlamıĢtır. Ivanenko, Ferrari, Defaye, Sarradin ve Sarrazin (2011) Orta 

Atlantik sırtında 1698 m derinlikte bulunan Lucky Strike adlı hidrotermal bacanın 

yakınında Tisbe dahmsi türünü tanımlamıĢtır. Gómez ve Fuentes-Reines (2017) 

Kolombiya'nın Rodadero Körfezi'nden Tisbintra monroyi türünü tanımlamıĢ ve 

böylece Tisbidae familyasındaki takson sayısı toplamda 21 cinse ve 131 türe 

ulaĢmıĢtır. 

 Tisbidler denizel kıyı habitatlarında sedimentlerde ve makroalglerde yaygın 

olarak görülen epibentik harpaktikoidlerdir. Tropik bölgelerden kutup bölgelerine 

kadar tüm sıcaklık rejimlerinde bol miktarda bulunurlar. Tisbe ve Drescheriella 

türleri kutup bölgelerindeki erimiĢ buzul sularında bulunabilir (Dahms ve 

Dieckmann, 1987). Volkmannia ve Bathyidia cinslerinin bazı türleri derin okyanus 

sularında, Neotisbella türleri derin sulardaki hiperbentik komünitelerde yaygın olarak 

yaĢarlar. Tisbe türleri kısa hayat döngülerinden dolayı kültüre alınabildiği için 

populasyon genetiği (Battaglia, 1970; Lazzaretto, 1983), geliĢim aĢamalarının 

gözlenmesi/incelenmesi gibi çalıĢmalarda kullanılırlar (Bergmans, 1981, 1984). 

 Tisbidae familyasına ait bazı taksonlar parazitik olarak yaĢarlar, Örneğin; 

Zwerner (1967) Neoscutellidium yeatmani türünü yılan balığı (Lycodichthys 

dearborni)'nın solungaçlarında Antartika'da tanımlamıĢtır. Tisbidae familyasından 

birçok tür omurgasızlarla simbiyotik iliĢki içerisindedir. En yaygın konak grupları 

kabuklulardır. Humes ve Ho (1969) hermit yengeçlerle (Dardanus megistos ve 

Dardanus guttatus) simbiyotik iliĢki görülen Paraidya occulta türünün kaydını 

vermiĢtir. Sacodiscus ovalis türü bir istakoz türü olan Homarus americanus'da 

görülmüĢtür (Wilson, 1944). YumuĢakçalarla da simbiyoz görülür. Branch (1974) 

Güney Afrika'da Patella cinsine ait 5 deniz salyongozu türünde Scutellidium 

patellarum türünü rapor etmiĢtir. 
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1.4.1 Tisbidae Familyasının Morfolojisi 

 Genel vücut yapısı siklopoid kopepodlara benzer Ģekildedir. Prosom-urosom 

ayrımı belirgindir. Parazit tür bulunduran Cholidyinae altfamilyasında vücut ĢiĢkin 

ve somitler birbirine birleĢik Ģekildedir (ġekil 1.12 C). Avdeevia cinsinde farklı bir 

biçimde vücut somitleri indirgenmiĢtir ve somit ayrımı belirgin değildir. Prosom 4 

segmentlidir. Birinci bacak sefalotoraks ile birleĢiktir. DiĢilerde urosom 5 

segmentlidir ve genital ikili somitin kitin tabakalı ayrılma yeri belirgindir (ġekil 1.12 

A, B). Erkeklerde urosom 6 segmentlidir. Kaudal rami silindirik Ģekildedir. Farklı 

uzunluklarda olabilir ve çoğunlukla 7 setalıdır. Rostrum iyi geliĢmiĢtir. Basit 

naupliar göz mevcuttur. 

 

ġekil 1.12: A) Scutellidium arthuri, ♀ (Lang, 1965), habitus, dorsal, B) Tisbe antennulodenticulata, ♀ 

(Gomez vd., 2004), habitus, dorsal, C) Cholidyella breviseta, ♀ (Avdeev, 1986), habitus dorsal. 

 DiĢilerde antenül en fazla 9 segmentlidir (ġekil 1.13 A, B). Tisbe cinsine ait 9 

segmentli diĢi antenülün tipik setal formülü 1, 13, 9, 3+ae, 1, 2+ae, 2, 2, 7+ ae 

Ģeklindedir. Segment ve setalar sıklıkla indirgenmiĢtir, estatask tipik olarak dördüncü 

ve uç segmentten çıkar. Erkeklerde antenül 8-11 segmentlidir, beĢinci ve uç 

segmentlerde estatask taĢır (ġekil 1.13 C).  

A B C 
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A 

B 

C 

ġekil 1.13: A) Antenül, Tisbe longipes, ♀ (Volkmann, 1979a), B) Antenül, Scutellidium boreale, ♀ 

(Ito, 1976), C) Antenül, Tisbe thailandensis, ♂ (Chullasorn vd., 2009). 
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 Antenada koksa ve basis ayrı, basiste 1 abeksopodal seta bulunur. Endopod 2 

segmentli, birinci endopod segmentinde 1 seta, ikinci endopod segmentinde 2 veya 3 

seta, uç kısmında 4'ü genikulat toplam 7 seta bulunur. Eksopod en fazla 4 

segmentlidir. Setal formülü ise 2, 1, 1, 3 Ģeklindedir. Segmentler veya setalar 

indirgenebilir (ġekil 1.14).  

 Mandibülde koksal gnathobase iyi geliĢmiĢtir. Basisinde 1 ila 4 iç seta 

bulunabilir veya elementsiz olabilir. Endopod 1 segmentli olup toplam 9 seta 

taĢıyabilir veya indirgenebilir. Eksopodta süslenme olabilir, iç ve uç kısımlarda en 

fazla 6 seta taĢır (ġekil 1.15 A).  

 Maksilül iyi geliĢmiĢ 8 element ve 2 yüzey setası taĢıyan prekoksal arthrite 

sahiptir. Koksa enditi genellikle 3 veya 4 setalı, koksal epipodit yoktur. Basis 

enditleri belirgin, 3 veya 4 seta taĢır. Eksopodta uçta 7 seta ve 1 dıĢ seta bulunur. 

Scutellidium ve Sacodiscus cinslerinde eksopod iyi geliĢmiĢ, lateralde 2 plumoz seta 

bulunur (ġekil 1.15 B).  

 Maksila 2 segmentli, sinkoksada atasal olarak 4 endit bulunur. Bazen 3 endit 

görülebilse de çoğunlukla 2 endite sahiptir. Proksimal endit büyük, 2 setalı veya 

elementsiz, distal endit ise küçük, tek büyük veya 2 seta taĢıyabilir. Allobasisten 

pençe Ģeklinde bir yapı çıkar ve 1 veya 2 yardımcı seta taĢıyabilir (ġekil 1. 15 C). 

Endopod atasal olarak 1-3 segmentli, 6 veya 7 seta taĢır. Genellikle allobasis ile 

kaynaĢarak indirgenmiĢtir yada endopod bulunmaz. 

 Maksiliped subkelat, sinkoksa tipik olarak kısa ve 2 setalı veya çıplak, basis 

uzamıĢ Ģekildedir, 1 seta veya spin taĢıyabilir ya da çıplak olabilir. Endopod pençe 

Ģeklinde bir yapı ile bir veya daha fazla aksesuar seta taĢıyabilir (ġekil 1. 15 D). 

EĢeysel dimorfik özellik gösterir, erkeklerde endopod da ek yapılar oluĢabilir ve 

basis daha kalın Ģekildedir (ġekil 1.6 A, B, C). 
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Endopod 1 

Endopod 2 

Basis 

Koksa 

Eksopod 

Eksopod 

Eksopod 
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ġekil 1.14: A) Antena, Tisbe dahmsi, ♀ (Ivanenko vd., 2011), B) Antena, Tisbella pulchella, ♀ 

(Volkmann, 1979b), C) Antena, Sacodiscus humesi, ♀ (Stock, 1960), D) Antena, Octopinella tenacis, 

♀ (Avdeev, 1986). 
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ġekil 1.15: A) Mandibül, Tisbe variana, ♀ (Volkmann, 1979a), B) Maksilül, Scutellidium 

longicaudum acheloides, ♀ (Ito, 1979), C) Maksila, Tisbe dahmsi, ♀ (Ivanenko vd., 2011), D) 

Maksiliped, Aspinothorax insolentis, ♀ (Moura ve Martínez Arbizu, 2003). 

A B 

C 
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ġekil 1.16: Tisbe bulbisetosa türünün erkek ve diĢi eĢeyde maksiliped. A) DiĢi, B) Erkek, anteriyör, 

C) Erkek, posteriyör. (Dahms ve Schminke, 1993). 

 Yüzme bacaklarında (P1-P4) interkoksal sklerit bulunur. Bacaklar çift dallı ve 

her dal genellikle 3 segmentli. Birinci bacağın basisinde 1 iç seta bulunur (ġekil 

1.17). BeĢinci bacakta interkoksal sklerit bulunmaz, baseyoendopodunda 1 dıĢ seta 

bulunur (ġekil 1. 18 D). Eksopod ayrıdır. Endopod basis ile birleĢik, tipik olarak 

indirgenmiĢtir. DiĢilerde endopodal lob 1-3 seta taĢır. Eksopod çoğunlukla uzamıĢ, 3-

5 seta taĢır (ġekil 1.18 A, B). Altıncı bacak erkeklerde levha biçiminde, diĢilerde 

gonopor loblar Ģeklinde ve her iki eĢeyde 3 elementlidir (ġekil 1.18 C). Yumurtalar 

ventraldeki tek yumurta kesesinde taĢınır (ġekil 1.18 E). 

 

 

A 

B 

C 
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 EĢeysel dimorfizm antenüllerde, genital segmentasyonda, beĢinci ve altıncı 

bacakta, bazı cinslerde maksilipedlerde ve yaygın olarak ikinci bacakta (ġekil 1.17 

B) (Bazı Tisbe türlerinin erkeklerinde endopod ilk segmentindeki iç seta 

farklılaĢmıĢtır) görülür.  

  

A 

B 

C 

Eksopod 

Endopod 

Endopod 

Eksopod 

Ġnterkoksal sklerit 

ġekil 1.17: A) P1, Tisbe histriana, ♀ (Volkmann, 1979c), B) P2 endopod 1.segment, 

Tisbe holothuriae, ♂ (Bergmans, 1979), C) P1, Scutellidium hirutai, ♀ (Itô, 1976). 
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ġekil 1.18: A) P5, Tisbe perplexa, ♀ (Volkmann, 1979c), B) P5, Scutellidium longicaudum, ♀ 

(Pallares, 1968), C) P5 ve P6, Tisbe variana, ♂ (Volkmann, 1979a), C) P5, Scutellidium arthuri, ♂ 

(Itô, 1976), D) Yumurta kesesi, Tisbe perplexa, ♀ (Volkmann, 1979c). 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 Materyal Temini 

 Karadeniz sahillerinden TÜBĠTAK proje numarası TBAG-1962 (100T120) 

(Tablo 2.1), Akdeniz sahillerinden TÜBĠTAK proje numarası 106T590 (Tablo 2.2), 

Ege sahillerinden TÜBĠTAK proje numarası 111T576 (Tablo 2.3) kapsamında 

toplanan örnekler ve yapılan preperatlar yeniden gözden geçirilerek Tisbidae 

familyasına ait bireyler ayrıldı (ġekil 2.1).  

Tablo 2.1: Karadeniz sahillerinde tisbid rastlanan lokaliteler. 

Ġstasyon No Tarih 

nekleme 

Lokalite Koordinatlar 

K1 16-09-2001 Ġğneada Sahili/Kırklareli K 41,889433° D 28,000983° 

K8 17-09-2001 ġile Liman/Ġstanbul K 41,179917° D 29,611883° 

K12 07-07-2001 Karasu Sahili/Sakarya K 41,114583° D 30,684333° 

K14 11-07-2001 Kale Sahili/Akçakoca/Düzce K 41,085583° D 31,091883° 

K19 08-07-2001 Filyos Sahili/Zonguldak K 41,555483° D 32,010433° 

K20 08-07-2001 Amasra/Küçük Liman/Bartın K 41,747500° D 32,384433° 

K24 08-07-2001 Doğanyurt Sahili/Kastamonu K 42,008017° D 33,458417° 

K33 13-09-2002 Karakum Sahili/Sinop K 42,015633° D 35,192267° 

K34 11-07-2001 Gerze'nin Doğusu Kumsal/Sinop K 41,754033° D 35,228983° 

K40 11-07-2001 Ünye Batısı Kumsal/Ordu K 41,144733° D 37,272933° 

K50 10-09-2002 Ġsmail Beyli Köyü Sahili/Giresun K 41,036633° D 38,948350° 

K53 10-09-2002 Salacık Köyü Sahili/Trabzon K 41,052533° D 39,537117° 

 

Tablo 2.2: Akdeniz sahillerinde tisbid rastlanan lokaliteler. 

Ġstasyon No I II III IV Lokalite Koordinatlar 

A3 07-04-2007 
   

Arsuz - Mağacık arası/Hatay K 36,233467° D 35,837000° 

A9 08-04-2007 
   

Gölovası sahili/Adana K 36,855483° D 35,906483° 

A11 
 

24-07-2007 
  

Yumurtalık çıkıĢı DSĠ 

dinlenme tesisleri/Adana 
K 36,768550° D 35,775883° 
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Tablo 2.3: Ege sahillerinde tisbid rastlanan lokaliteler. 

Ġstasyon No I II III IV Lokalite Koordinatlar 

E3 17-05-2012 

 

08-06-2013 

 

Gemiler Koyu/Fethiye K 36,558667° D 29,060500° 

E4 17-05-2012 

   

Letonya 

sonrası/Fethiye 
K 36,640667° D 29,094167° 

E6 
   

25-06-2014 Kuleli Koyu K 36,642806° D 29,076083° 

E7 
  

08-06-2013 29-06-2014 Büyükboncuklu K 36,627500° D 29,077222° 

E19 
 

22-10-2012 
  

Turunç K 36,774972° D 28,243000° 

E20 
 

21-10-2012 
  

Ġçmeler K 36,801833° D 28,234806° 

E25 19-05-2012 
   

Karaca/Marmaris K 36,954694° D 28,205944° 

E30 
  

11-06-2013 
 

Hayıtlıdan sonraki koy K 37,033194° D 28,175167° 

E35 20-05-2012 
   

Göktürkbükü/Bodrum K 37,119583° D 27,395778° 

E37 
   

01-07-2014 Gündoğan/Bodrum K 37,130694° D 27,345194° 

E46 
  

12-06-2013 
 

Güllük K 37,244278° D 27,601083° 

E48 
  

13-06-2013 
 

Corendon K 37,262306° D 27,543556° 

E49 
  

13-06-2013 
 

Bozkum K 37,331583° D 27,388444° 

E50 21-05-2012 
 

13-06-2013 
 

Akbük K 37,397944° D 27,431722° 

E51 

  

13-06-2013 

 

Uslu Sitesi Önü Akbük 

sonrası 
K 37,399722° D 27,369417° 

E58 22-05-2012 
   

Aydınlık Plajı (DYMP) K 37,700222° D 27,175778° 

E60 
  

14-06-2013 
 

Mersin deresi K 37,681250° D 27,089083° 

E61 
 

25-10-2012 14-06-2013 
 

Dipburun (DYMP) K 37,663417° D 27,009056° 

E68 
   

03-07-2014 Doğanbey çıkıĢı K 38,063194° D 26,902861° 

E71 
  

15-06-2013 
 

Urla ÇıkıĢı K 38,386000° D 26,759139° 

E76 23-05-2012 
   

Mordoğan/Ġmren K 38,472306° D 26,613028° 

E80 
  

16-06-2013 
 

Bademlibük K 38,621333° D 26,357778° 

E81 
  

16-06-2013 
 

Küçükbahçe K 38,557444° D 26,370500° 

E83 
  

16-06-2013 
 

Ildırı çıkıĢı/Burcu st. K 38,347222° D 26,450500° 

E85 24-05-2012 
   

Pırlanta Plajı K 38,285139° D 26,251472° 

E87 
  

17-06-2013 
 

Ferah Kamp/Foça K 38,691806° D 26,731778° 

E93A 
  

17-06-2013 
 

Deniz Kamp K 39,038833° D 26,825361° 

EY5 19-05-2012 

   

Gökova 

sahili/Kiteboard alanı 
K 37,037361° D 28,329278° 

EY7 21-05-2012 

   

Ortakent/YahĢi 

bld.Liman plj. 
K 37,020778° D 27,348889° 

EY8 22-05-2012 

   

Altınkum Batısı 

Manastır Plj. 
K 37,342056° D 27,236250° 

EY11 

  

14-06-2013 

 

Ürkmez öncesi 

Maxima otel 
K 37,994450° D 27,120847° 

EY20 
  

17-06-2013 
 

Hayıtlı K 38,989972° D 26,799111° 
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ġekil 2.1: Türkiye sahillerinde Tisbidae familyası üyelerinin tespit edildiği lokaliteler. 
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2.2 Örneklerin Toplanması 

 Kum içi örneklemelerde Karaman-Chappius metodu kullanıldı (Delamare 

Deboutteville, 1954). Ġntertidal bölgedeki ıslak alanda 1m çapında, içerisinde deniz 

suyu birikebilecek çukurlar açıldı, dalgaların çukur içerisine girmemesi için çukur 

etrafına bir set yapıldı. Çukur içerisine biriken su 40µm göz açıklığına sahip ipek 

bezden yapılmıĢ eleklerden süzüldü, süzülen örnekler piset yardımıyla 100cc'lik 

sızdırmayan plastik kaplara alındı ve %4'lük formaldehit ile fikse edildi. 

 Fital örnekler, kayalık alanlar veya iskele ayaklarındaki makroalglerin el ile 

toplanması ile elde edildi. Algler plastik kaplara alınıp, %4'lük formaldehit ile fikse 

edildi. 

2.3 Örneklerin Ġncelenmesi 

Laboratuvara getirilen örnekler 40µm göz açıklığına sahip ipek bezle 

yapılmıĢ eleklerden süzüldü ve musluk suyu altında yıkanarak formaldehit 

uzaklaĢtırıldı. Bu iĢlem fital örnekler için 2-3 defa tekrarlandı. Süzülen örnekler petri 

kaplarına alındı. Olympus SZX16 stereo mikroskop altında harpaktikoid kopepodlar 

pastör pipeti veya sulu boya fırçası yardımıyla ayıklandı ve saat camı içerisine alındı. 

Daha sonra Olympus SZX16 marka mikroskop altında sulu boya fırçası ile bir damla 

laktofenol konulan çukur lamın içerisine aktarıldı. Çukur lamdaki örnekler fenalarına 

göre sıralanarak Tisbidae familyasına ait olduğu anlaĢılan bireylerin preperatları 

Sönmez vd., (2014)'e göre hazırlandı. Preperatlar laktofenol ortamında hazırlanarak, 

hayvanın ezilmesini önlemek ve rahatça hareket ettirilip incelenebilmesini sağlamak 

amacıyla lam ile lamel arasına kırık lamel parçası konuldu. Hazırlanan preperatlar 

Entellan kullanılarak kapatıldı. 

 Diseksiyon gereken örnekler, bir damla laktofenol içinde inceltilmiĢ tungsten 

iğneleri ile Olympus SZX16 marka mikroskop altında disekte edildi. Disekte edilen 

herbir vücut parçası farklı lamlara alınarak yukarıda bahsedilen Ģekilde preperatları 

yapıldı. Preperatı yapılmıĢ örneklerin incelenmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve 
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Ģekillerinin çizimi DIC (Differential Ġnterference Contrast) ataçmanlı ve çizim tüpü 

bulunan Olympus BX50 marka mikroskopta yapıldı.  

 Fotoğraflar Olympus BX50 marka mikroskoba takılmıĢ, Olympus E-330 

marka fotoğraf makinesi ile çekildi. Herbir birey veya disekte edilen vücut 

parçalarının net bir Ģekilde görülmesini sağlamak amacıyla, belirli fokus aralıklarıyla 

25-30 adet fotoğrafları çekildi. Daha sonra Zerene Stacker V 1.04 programı 

kullanılarak "Pmax" veya "Dmap" algoritması kullanılarak birleĢtirildi. 

 Türlerin dünya üzerindeki yayılıĢ haritaları literatürdeki lokalite bilgilerinin 

Google Maps (https://mapsengine.google.com/map/) kullanılarak iĢaretlenmesi ile 

oluĢturuldu. Zoocoğrafik yayılıĢlar Holt vd., (2013)'de belirtilen zoocoğrafik 

bölgelere göre yorumlandı. 

2.4 TeĢhis, Tanım ve Terminoloji 

 Tanımlayıcı terminoloji Huys ve Boxshall (1991), Huys vd. (1996) ve 

Boxshall ve Halsey (2004)'ten alınarak adapte edildi. TeĢhisler; teĢhis anahtar 

kitapları (Lang 1948; 1965, Wells 2007), orijinal deskripsiyon ve 

redeskripsiyonlardan faydalanılarak yapıldı.  
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3. BULGULAR 

 Türkiye kıyılarında örneklenen istasyonlardan elde edilen Tisbidae 

familyasına ait bireylerin incelenmesi sonucunda 2 cinse ait 8 tisbid türü teĢhis 

edilmiĢtir. 3 tür Karadeniz için, 4 tür ise Türkiye için yeni kayıt olup 1 tür ise bilim 

dünyası için yeni tür niteliğindedir. TeĢhis edilen türlerin materyal bilgisi, Türkiye ve 

Dünya yayılıĢları, deskripsiyonları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

3.1 Cins: Scutellidium Claus, 1866 

 Philippi (1840) Psamathe longicauda türünü tanımlamıĢ ve Psamathe cinsini 

oluĢturmuĢtur. Daha sonra Claus (1866) Scutellidium tisboides türünü tanımlayarak 

Scutellidium cinsini oluĢturmuĢtur. Johnston (1836) ise Psamathe ismini Polychaeta 

sınıfı içerisinde tanımladığı bir cins için kullanmıĢtır. Wilson (1924) bu durumu 

farkettikten sonra Psamathe ismini homonim olduğu için reddederek cinsin 

Scutellidium ismi ile anılması gerektiğini belirtmiĢtir. Lang (1936) Psamathe ve 

Machairopus cinslerini Machairopus ismi altında birleĢtirmiĢ fakat öncelik kuralına 

göre geçerli takson olan Scutellidium cinsini neden kullanmadığı konusunda bir 

açıklamada bulunmamıĢtır. Son olarak Monk (1941) öncelik kuralına göre 

Scutellidium isminin kullanlması gerektiğini belirterek çalıĢmasında gerekli 

düzeltmeleri uygulamıĢ ve cinse son halini vermiĢtir. 

3.1.1 Scutellidium ligusticum (Brian, 1920) 

 Sinonimleri; Idya ligustica (Brian, 1920), Idyaea ligustica (Brian, 1923), 

Tisbe ligustica (Gurney, 1927), Machairopus ligusticus (Brian, 1928), Psamathe 

machairopoides (Monard, 1928), Machairopus machairopoides (Lang, 1936), 

Scutellidium machairopoides (Sewell, 1940). 

Ġncelenen materyal 

 Fital: K33 (5♀♀, 3♂♂), K50 (1♀), K53 (2♀♀); A3 (4♂♂), A11 (1♀,1♂); 

E3(III) (9♀♀, 2♂♂), E25(I) (2♀♀), E37(IV) (1♀), E46(III) (9♀♀), E49(III) (10♀♀/ 
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1♀,1♂ disekte edildi), E50(III) (1♀), E51(III) (1♀), E60(III) (1♀), E61(II) (1♀, 1♂), 

E76(II) (1♂), E81(III) (1♀), E85(II) (25♀♀, 5♂♂), E87(III) (8♀♀, 2♂♂), E93A(III) 

(14♀♀, 2♂♂), EY20 (1♀). 

Türkiye yayılıĢı 

 Aydın (Alper vd., 2015). 

Dünya yayılıĢı 

 Fransa; Banyuls-sur-Mer (Monard, 1928), Roscoff (Monard, 1935), Ġtalya; 

Cenova (Brian, 1920; 1921; 1928), Sardinya (Brian, 1923; 1928), Hırvatistan; 

Rovinj (Brian, 1923; 1928), Yunanistan; Astipalya adası, Gyali, Sömbeki (Simi) 

adası, Kerpe (Karpathos) adası (Brian, 1928), Ġspanya; Kanarya adaları (Noodt, 

1955a), Caroline adası (Vervoort, 1964), Nicobar adası (Sewell, 1940) (ġekil 3.1). 

 

ġekil 3.1: Scutellidium ligusticum türünün Dünya yayılıĢı. 

Deskripsiyonu 

 DiĢi (ġekil 3.2 A); vücut dorsoventral olarak yassılaĢmıĢ. Sefalosom geniĢ, 

urosom ve prosom ayırımı belirgin. Birinci torasik ve baĢ somitleri kaynaĢık. 

Rostrum belirgin değil. 

 Antenül (ġekil 3.2 B); uzun, 9 segmentli. Birinci segment iri, boyu eninin 

yaklaĢık 1,5 katı. Ġkinci segment diğer segmentlere göre daha iri, boyu eninin 1,5 

katı. Üçüncü segment, ikinci segmente göre daha ince, boyu eninin 2 katı. Dördüncü 

segment boyu eninden biraz uzun ve 1 estetask taĢır. Dördüncü segment birinci, 
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ikinci ve üçüncü segmentin boyundan kısa. BeĢinci segment kısa, boyu ve eni hemen 

hemen birbirine eĢit kare Ģeklinde. Altıncı segment dikdörtgenimsi, boyu eninden 

uzun. Yedinci segment küçük karemsi Ģekilde boyu eni ile hemen hemen eĢit. 

Sekizinci segment dikdörtgenimsi boyu eninin 2 katı. Dokuzuncu segment 

dikdörtgenimsi boyu eninin 3 katı. 

 Antena; endopod 2, eksopod 4 segmentli. Eksopodun birinci segmenti iri, 1 

küçük ve 1 uzun spinüloz seta taĢır. Ġkinci segment ufak, 1 spinüloz seta taĢır. 

Üçüncü segmentte 1 spinüloz seta ve dördüncü segment uzun 3 spinüloz seta 

bulunur.  

 Maksiliped (ġekil 3.2 C); Sinkoksada 1 uzun spinüloz seta ve küçük setül 

sıraları var. Basis uzun, anteriyör yüzeyinde spinüller bulunur. Endopod 1 segmentli, 

1 spinüloz seta ve 1 uzun pençe Ģeklinde bir yapı bulunur. 

 P1 (ġekil 3.3 A); koksa iyi geliĢmiĢ, yüzeyinde mikrospinüller ve iç kısımda 

spinül sırası taĢır. Basiste dıĢ spin uzun setiform, boyu hemen hemen eksopodun 

birinci segmentinin sonuna kadar ulaĢır. Ġç spin iyi geliĢmiĢ, bispinoz, boyu 

endopodun birinci segmentinin ortasını geçer. Endopod ve eksopod 3'er segmentli. 

Endopod birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1 seta ve dıĢ kenarda spinüller taĢır. 

Üçüncü segment küçük, benzer uzunlukta uçları saçaklı 2 spin taĢır. Eksopod birinci 

segment uzun, dıĢta 1 spinli, ikinci segment 1 iç seta ve 1 dıĢ spin taĢır. Üçüncü 

segment 6 setalı, seta I ve II uzun. Seta I endopodun posteriyör yüzeyinden, seta II iç 

kenardan çıkar. Seta III-VI'nın terminal kısımları fırça Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.3 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopodun 

tüm segmentleri dıĢ kenarlarında spinül sırası taĢır. Endopod birinci segment iç 

kenarda uzun 1 plumoz seta, ikinci segment iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. 

Üçüncü segmentte içte 2 plumoz, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz 

spin bulunur. Eksopod birinci ve ikinci segmentleri 1 uzun plumoz iç seta ve 1 serrat 

dıĢ spin taĢır. Üçüncü segment içte 2 plumoz; terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun 

spinüloz spin; dıĢta 3 serrat spin taĢır. 

 P3 (ġekil 3.3 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopodun 

tüm segmentleri dıĢ kenarlarında spinül sırası taĢır. Endopod birinci segmenti 1, 

ikinci segmenti 2; üçüncü segmenti 3 plumoz iç seta taĢır; endopodun üçüncü 
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segmenti terminalde benzer uzunluklarda 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin 

taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segmentleri içte 1'er plumoz seta, dıĢta 1''er serrat 

spin; üçüncü segmenti ise içte 3 plumoz seta, terminalde benzer uzunluklarda 1 

plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta 3 serrat spin taĢır. 

 P4 (ġekil 3.3 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopodun 

tüm segmentleri dıĢ kenarlarında spinül sırası taĢır. Endopod birinci segmenti içte 1; 

ikinci ve üçüncü segmentleri ise içte 2 plumoz seta taĢır. Endopodun üçüncü 

segmenti teminalde benzer uzunluklarda 2 plumoz seta, dıĢta 1 uzun spinüloz spin 

taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segment 1 plumoz iç seta ve dıĢta 1 serrat spin taĢır. 

Üçüncü segmentte içte 3 plumoz seta, terminalde benzer uzunluklarda 1 plumoz seta 

ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P5 (ġekil 3.2 D); baseyoendopod ve eksopod ayırımı belirgin. DıĢ bazal seta 

uzun ince ve çıplak. Endopod ile basis kaynaĢık. Endopodal lob uzun 2 seta taĢır ve 

diplerinde spinül sırası bulunur. Endopodal lobun iç kenarında uzun setüller bulunur. 

Eksopod 6 setalı. Eksopod terminalde 4 plumoz seta, dıĢ kenarda 2 plumoz seta taĢır 

ve anteriyör yüzeyde mikrospinül sıraları bulunur.  

Yüzme bacaklarının setal formülü; 

   Endopod   Eksopod 

 P1  1 1 020  0 1 222 

 P2  1 2 221  1 1 223 

 P3  1 2 321  1 1 323 

 P4  1 2 221  1 1 323 

 Erkek; antenül 9 segmentli. Antena eksopod 4 segmentli. Maksiliped diĢi ile 

benzer fakat basis daha kısa. 

 P5; küçük, baseyoendopod ve eksopod ayırımı belirgin. DıĢ bazal seta uzun 

ve ince. Endopod ile basis kaynaĢık Ģekilde. Endopodal lobta, eksopodun boyunun 

iki katı kadar uzunlukta 1 seta bulunur. Eksopod 5 seta/spin taĢır. Eksopodta 2 dıĢ 

seta, terminalde 1 uzun, güçlü bidentat spin ve iç köĢede 2 seta bulunur.  
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GörüĢler 

 Literatür ile karĢılaĢtırıldığında diĢi eĢeyde bazı farklar görülmüĢtür.  

 Monard (1928) çalıĢmasında bu türün beĢinci bacağın eksopodunun 5 seta (3 

terminal seta, 2 dıĢ seta), Sewell (1940) ve Vervoort (1964)ise 6 seta (4 

terminal, 2 dıĢ seta) taĢıdığını belirtmiĢlerdir. Tez çalıĢmasında incelenen 

örneklerin beĢinci bacağın eksopodunda 6 seta (4 terminal seta, 2 dıĢ seta) 

tespit edilmiĢtir. 

 Monard (1928), Sewell (1940) ve Vervoort (1964) çalıĢmalarında birinci 

bacak endopodunun birinci segmentinde iç kenarda yer alan setanın boyunun 

ikinci segmentin ortasına kadar geldiğini belirtmiĢtir. Tez çalıĢmasında 

incelenen örneklerde ise bu setanın uzun olduğu, boyunun endopod üçüncü 

segmentini geçtiği tespit edilmiĢtir. 

 Bunun haricinde literatür ile karĢılaĢtırıldığında bacak formüllerinde (P1-P4) 

bir fark gözlemlenmemiĢtir. 
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ġekil 3.2: Scutellidium ligusticum, ♀. A) Habitus, lateral, B) A1, C) Maksiliped, D) P5. 
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ġekil 3.3: Scutellidium ligusticum, ♀. A) P1, B) P2, C) P3, D) P4. 
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3.1.2 Scutellidium longicaudum (Philippi, 1840) 

 Sinonimleri; Psamathe longicauda Philippi 1840, Scutellidium tisboides 

(Claus, 1866), Machairopus longicauda (Jakubisiak, 1938). 

Ġncelenen materyal 

 Fital: K24 (2♀♀, 1♂), K33 (6♀♀, 3♂♂), K50 (1♂), K53 (11♀♀, 1♂); E3 

(III) (2♀♀, 2♂♂), E49 (III) (1♀, 1♂), E50 (III) (12♀♀), E51 (III) (1♀), E61 (3♀♀), 

E71 (III) (1♀), E85 (I) (3♀♀, 4♂♂), E93 (III) (2♀♀), EY11 (III) (11♀♀, 1♂). 

Türkiyedeki yayılıĢı 

 Muğla (Alper vd., 2010) 

Dünya yayılıĢı 

 Ġzlanda; Talkna Fjord (Jespersen, 1940), Norveç; Kopervik, Bukken (Sars, 

1905a), Ġskoçya; Aberdeen (T. Scott, 1899), Ġngiltere; Durham/Northumberland 

(Norman ve Brady, 1909), Newcastle/Northumberland (Brady, 1902), Roker/Durham 

(Brady, 1872; 1880), Salcombe (Norman ve T. Scott 1906), Plymouth (Gurney, 

1933; Norman ve T. Scott 1906), Scilly Adaları (Brady, 1880), Ġrlanda; Galway 

(Farran, 1913), Fransa; Wimereux (Gıard, 1888), Roscoff (Jakubisiak, 1936; 

Monard, 1935), Banyuls-sur-Mer (Monard, 1928), Nice (Claus, 1866; 1889), 

Portekiz; Madeira (I. C. Thompson, 1887), Ġtalya; Cenova (Brian, 1917; 1919; 

1921), Sardunya (Brian, 1923), Napoli (Lang, 1934), Trieste (Car 1890; 1901; Claus 

1889; Graeffe, 1902, Pesta, 1920), Yunanistan; Gyali, Ġstanköy, Kerpe (Karpathos) 

adası (Brian, 1928), Mesimvria (Chichkoff, 1912) Cezayir (Monard, 1937), Tunus; 

Cap Carthage (Monard, 1935), Romanya; Kavarna (Jakubisiak, 1938), Bulgaristan; 

Varna (Pesta, 1926) (ġekil 3.4). 
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Deskripsiyonu 

 DiĢi (ġekil 3.5 A); vücut siklopiform. Sefalik kalkan büyük ve geniĢ, prosom 

ve urosom ayrımı belirgin. 

 Antenül (ġekil 3.5 B); 9 segmentli. Birinci segment kısa, eni ve boyu hemen 

hemen birbirine eĢit; ikinci segment dikdörtgen Ģeklinde uzun ve boyu eninin 1,8 

katı; üçüncü segment kısa, boyu eninin 1,3 katı. Dördüncü segment, üçüncü 

segmentten kısa ve 1 estetask taĢır. BeĢinci, altıncı ve yedinci segmentler kısa, yüzük 

Ģeklinde, sekizinci segment dikdörtgenimsi boyu eninin 1,7 katı, dokuzuncu segment 

boyu eninin 3,2 katı ve 1 estetask taĢır. 

 Antena (ġekil 3.5 C); endopod 2, eksopod ise 4 segmentli. Eksopod basisten 

çıkar, birinci segment iri, 1 uzun plumoz ve 1 kısa seta taĢır. Ġkinci ve üçüncü 

segment yüzük Ģeklinde, 1'er spinüloz seta taĢır. Dördüncü segment, ikinci ve üçüncü 

segmente göre uzun, boyu eninin 1,4 katı kadar ve 3 spinüloz seta taĢır.  

 P1 (ġekil 3.6 A); basis dıĢ spininin bazalı ĢiĢkin, uca doğru kıvrık; boyu 

eksopod birinci segmentinin sonuna kadar uzanır. Basis iç spini ise kısa, bispinoz; 

boyu endopod birinci segmentinin yarısını geçmez. Endopod ve eksopod 3 

segmentli, üçüncü segmentleri kısa. Endopod birinci ve ikinci segment iç kenarda 1 

uzun plumoz seta ve dıĢ kenarlarda setüller bulunur. Üçüncü segment 2 spin ve 1 

küçük plumoz seta taĢır; spinlerin iç kenarlarının 2/3'lük kısmı distalde saçak 

Ģeklinde ornamente olmuĢ. Eksopod birinci segment, diğer segmentlere göre daha 

uzun, dıĢ kenarında setül sırası ve 1 spin bulunur. Ġkinci segment 1 plumoz iç seta ve 

ġekil 3.4: Scutellidium longicaudum türünün Dünya üzerindeki yayılıĢı. 
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uç kısmı fırça Ģeklinde 1 dıĢ spin taĢır. Üçüncü segment 6 setalı, seta I ve II uzun. 

Seta I endopodun posteriyör yüzeyinden, seta II ise iç kenardan çıkar. Seta III-VI'nın 

terminal kısımları fırça Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.6 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Basisin dıĢ setası uzun, 

boyu eksopodun ikinci segmentinin sonuna kadar uzanır. Endopodun birinci ve ikinci 

segmentleri iç kenarda 1'er plumoz seta taĢır. Üçüncü segment iç kenarda 2 plumoz 

seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve 

ikinci segmentleri iç kenarda 1'er uzun plumoz seta ve dıĢta 1'er serrat spin taĢır. 

Üçüncü segment iç kenarda 2 plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun 

spinüloz spin, dıĢ kenarda ise 3 serrat spin ve spinüller taĢır. 

 P3 (ġekil 3.6 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Basisin dıĢ setası hemen 

hemen eksopodun birinci segmentinin sonuna kadar uzanır. Endopodun birinci 

segmenti iç kenarda 1 plumoz seta, ikinci segmenti ise iç kenarda 2 plumoz setalı. 

Endopod üçüncü segmenti iç kenarda 3 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta, dıĢta 

ise 1 uzun spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segmentleri iç kenarda 1'er 

plumoz seta ve dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segment iç kenarda 3 plumoz seta, 

terminalde 1 uzun spinüloz spin ve 1 plumoz seta, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P4 (ġekil 3.6 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Basisin dıĢ setası 

eksopodun birinci segmentinin sonuna kadar uzanır. Endopod segmentlerinin dıĢ 

kenarlarında spinüller bulunur. Endopod birinci segmenti iç kenarda 1 plumoz setalı. 

Ġkinci segment iç kenarda 2 plumoz seta taĢır. Üçüncü segmentin iç kenarında 3 

plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin bulunur. 

Eksopod birinci ve ikinci segmentte iç kenarda 1 plumoz seta, dıĢta 1 serrat spin ve 

spinüller bulunur. Üçüncü segment iç kenarda 3 plumoz seta, terminalde 1 plumoz 

seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P5 (ġekil 3.5 D); oval, endopod ve basis kaynaĢık. Endopodal lobta 1'i küçük 

3 seta bulunur. Eksopod 5 setalı; uçta 1, dıĢta 4 seta taĢır. Eksopodun anteriyör 

yüzeyinde enine spinül sıraları bulunur; iç ve dıĢ kenarlar spinüller ile ornamente 

olmuĢ.  
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Yüzme bacaklarının setal formülü; 

   Endopod   Eksopod 

 P1  1 1 120  1 1 222 

 P2  1 2 221  1 1 223 

 P3  1 2 321  1 1 323 

 P4  1 2 221  1 1 323 

 Erkek; antenül haploser, 9 segmentli. Antena eksopodu 4 segmentli. 

 P5; basis ile endopod kaynaĢık. Eksopod 4 seta/spinli, içte 1 seta, terminalde 

2 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 1 seta taĢır. Endopodal lob 1 setalı. 

GörüĢler 

 Literatür ile karĢılaĢtırıldığında diĢi eĢeyde bazı farklar görülmüĢtür.  

 Sars (1905) ve Lang (1948; 1965) çalıĢmalarında ikinci bacağın basisindeki 

dıĢ setanın boyunun, eksopod birinci segmentin sonuna ulaĢtığını 

belirtmiĢlerdir. Tez çalıĢmasında incelenen örneklerin ikinci bacağın 

basisindeki dıĢ setasının boyu, eksopod birinci segmentin boyunu geçtiği, 

ikinci segmentin sonuna kadar ulaĢtığı tespit edilmiĢtir.  

 Claus (1866) ve Brady (1880) çalıĢmalarında beĢinci bacağın eksopodunun 

ucunun küt olduğunu ve terminalden seta I-III'ün çıktığını belirtmiĢlerdir. Tez 

çalıĢmasında incelenen örneklerde beĢinci bacağın eksopodu oval Ģekilde ve 

eksopodun ucundan sadece seta I çıktığı tespit edilmiĢtir.  

 Bunun haricinde literatür ile karĢılaĢtırıldığında bir fark gözlemlenmemiĢtir.
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ġekil 3.5: Scutellidium longicaudum, ♀. A) Habitus, lateral, B) A1, C) A2, D) P5. 
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ġekil 3.6: Scutellidium longicaudum, ♀. A) P1, B), P2, C) P3, D) P4. 

A B C D 
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3.2 Altfamilya: Tisbinae Stebbing, 1910 

3.2.1 Cins: Tisbe Lilljeborg, 1853 

Ġlk olarak Idya barbigera türü Philippi (1843) tarafından tanımlamıĢ ve Idya 

cinsi oluĢturularak tür bu cins içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Lillijeborg (1853) Tisbe 

cinsini oluĢturduktan sonra Baird (1837) tarafından tanımlanan Cyclops furcatus 

türünü bu cins içerisine yerleĢtirmiĢtir. Boeck (1865) iki cins isminin (Idya ve Tisbe) 

sinonim olduğunu belirtmiĢtir. Sars (1905) C. furcatus ve I. barbigera'nın türdeĢ 

olduğunu düĢünmüĢtür. Lang (1948) monografında Sars (1905)'ın bu fikrini 

onaylamıĢ, Idya ve Tisbe cinslerini önce junior subjektif sinonim daha sonra objektif 

sinonim olarak kabul etmiĢtir. Sars (1909), Norman ve Scott (1906) tarafından Tisbe 

cinsinin junior sinonimi olarak kabul edilmiĢ olan Idya isminin daha önce 

Freminville (1809) tarafından farklı bir taksonda (Ctenophora) kullanıldığı için 

homonim olduğunu belirtmiĢtir. Homonimliği engellemek amacıyla ismi Idyæa 

olarak değiĢtirmiĢtir (bu ismin de yanlıĢ yazılmıĢ olduğu, doğrusunun Idyaea olması 

gerektiği daha sonra belirtilmiĢtir). Brady (1880) tarafından familya-grup düzeyinde 

önerilen Idyinae ismi Sars (1904) tarafından yükseltilerek familya seviyesinde 

(Idyidae) kullanılsa da Stebbing (1910) Idya isminin homonim durumda olmasından 

dolayı bu yeni familya isminin de geçersiz olacağını belirtmiĢ ve familya için 

Tisbidae ismini kullanmıĢtır (Huys, 2009).  

Wells (2007) Tisbe cinsinin 69 tür/alttür ile temsil edildiğini belirtse de 

yapılan yeni çalıĢmalarla birlikte (Tisbe thailandensis Chullasorn vd., 2009, Tisbe 

alaskensis Chullasorn vd., 2011, Tisbe dahmsi Ivanenko vd., 2011) bu sayı 72 

tür/alttüre çıkmıĢtır. Battaglia (1958) Tisbe reticulata türünü kültüre alarak renk 

desenlenmesinde polimorfizm görüldüğünü belirtmiĢ, sefalotoraks ve serbest 

prosomitlerde 7 farklı renk desenlenmesi gözlemlemiĢtir. Volkmann (1971) Tisbe 

cinsinin tanımlanmasının zor olduğunu, siblinglerin (Tisbe holothuriae ve Tisbe 

persimilis gibi) bulunduğunu belirtmiĢtir. Volkmann (1979c) Tisbe cinsinin detaylı 

deskripsiyona ihtiyacı olduğunu vurgulamıĢ ve Tisbe cinsinin kısmi revizyonunu 

yapmıĢtır (Boxshall ve Halsey, 2004). Volkmann (1979c) çalıĢmasında morfolojik 
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karakter olarak renk desenlenmesini ve genital bölge yapısını kullanmıĢtır. 

Lazzaretto-Colombera (1981) Tisbe reticulata grubuyla ilgili kromozomal çalıĢma 

yapmıĢtır. Bulgular Tisbe cinsinin evriminde küçük, özgül farklılaĢmanın meydana 

geldiğini göstermektedir. Cinsin simpatrik yayılıĢlı, birbirine çok benzerlik gösteren 

formlarla dolup taĢtığı, bunların melezleme yapıldığında verimsiz oldukları 

belirtilmiĢtir (Volkmann, 1979c).  

3.2.2 Tisbe cf. bulbisetosa Volkmann-Rocco, 1972 

Ġncelenen materyal 

 Fital; K12 (1♂), K14 (1♂), K20 (3♂♂), K33 (1♀), K34 (1♂), K40 (1♀), A3 

(I) (2♀♀, 2♂♂), E25 (I) (1♂), E46 (III) (1♀), E58 (I) (1♂), E83 (III) (1♂), EY5 (I) 

(7♀♀, 4♂♂), EY8 (I) (1♀, 1♂). 

Türkiye yayılıĢı 

 Yeni kayıt. 

Dünya yayılıĢı 

 Belçika; Oostende (Bergmans, 1979), Fransa; Concarneau, Roscoff 

(Volkmann-Rocco, 1972a), Ġtalya; Venedik, Pesaro, Porto Corsini (Volkmann-

Rocco, 1971) (ġekil 3.7). 



54 

 

 

ġekil 3.7: Tisbe bulbisetosa türünün Dünya yayılıĢı. 

Deskripsiyonu 

 DiĢi (ġekil 3.8 A); vücut siklopiform, prosom-urosom ayrımı belirgin. 

Sefalotoraks geniĢlemiĢ. 

 Antenül (ġekil 3.8 B); 7 segmentli. Birinci segment kısa, ikinci segment 

üçüncü segmentten biraz uzun, dördüncü segment ve yedinci segment 1 estetask 

taĢır. 

 Antena; endopod 2, eksopod 4 segmentli. Eksopod basisten çıkar, birinci 

segment iri, 1 uzun plumoz ve 1 kısa seta taĢır. Ġkinci ve üçüncü segment yüzük 

Ģeklinde ve 1'er spinüloz seta taĢır. Dördüncü segment, ikinci ve üçüncü segmente 

göre uzun, 3 spinüloz seta taĢır.  

 Maksiliped; basis uzun, anteriyör yüzeyinin iç kenarında setüller ve spinüller 

bulunur. Endopodu 1 segmentli, 1 spinüloz seta ve 1 uzun pençe Ģeklinde bir yapı 

olmak üzere 2 element taĢır. 

 P1 (ġekil 3.9 A); koksa iyi geliĢmiĢ, anteriyör yüzeyinde mikrospinüller taĢır. 

Basiste iç kenarda setüller bulunur; dıĢ spin uzun, bispinoz, boyu eksopodun birinci 

segmentinin yarısını geçer. Basisin iç spini iyi geliĢmiĢ bispinoz, boyu hemen hemen 

endopodun birinci segmentin yarısına kadar uzanır. Endopod ve eksopod 3 

segmentli. Endopod birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1 plumoz seta, iç ve dıĢ 

kenarlarında spinüller taĢır. Üçüncü segment küçük, dıĢ kenarında apikalde kıvrık bir 
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spin; iç kenarda ise ucu saçaklı bir spin taĢır. Eksopod birinci segmenti kısa, dıĢta 1 

uzun spin taĢır. Ġkinci segment iç kenarda 1 seta ve dıĢta ucu saçaklı 1 spin taĢır. 

Üçüncü segment 6 setalı, seta I-II uzun ve iç kenarın distal köĢesinden çıkar. Seta III-

VI'nın uç kısımları fırça Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.9 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Basis dıĢ kenarda 1 

plumoz seta, içte ise setüller taĢır. Endopod segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller 

taĢır. Endopodun birinci segmentinin iç kenarı 1 uzun, plumoz setalı. Ġkinci segment 

iç kenarda 2 uzun plumoz setalı. Üçüncü segment içte 2, terminalde 2 plumoz seta; 

dıĢta ise 1 uzun spinüloz spin taĢır. Eksopod segmentlerinin dıĢ kenarlarında 

spinüller bulunur. Eksopod birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er uzun plumoz 

seta ve dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segment diğer segmentlere göre uzun, içte 

2 plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat 

spin taĢır. 

 P3 (ġekil 3.9 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmentlerinin dıĢ kenarlarında spinüller bulunur. Endopodun birinci segmenti iç 

kenarda 1 uzun, plumoz seta taĢır. Ġkinci segmenti içte 2 uzun, plumoz seta taĢır. 

Üçüncü segmenti ise içte 3 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun 

spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segmenti içte 1'er uzun plumoz seta ve 

dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segment diğer segmentlere göre uzun, içte 3 

plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun, spinüloz spin; dıĢta ise 3 serrat spin 

taĢır. 

 P4 (ġekil 3.9 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

plumoz seta; ikinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü segment 

içte 2 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır. 

Eksopod birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er uzun, plumoz seta ve dıĢta 1'er 

serrat spin taĢır. Üçüncü segment uzun, içte 3 plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta 

ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P5 (ġekil 3.8 C); eksopod uzun, boyu eninin 3,2 katı; anteriyör yüzeyi 

spinüller ile ornamente olmuĢ. Ġçte 1 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 

2 plumoz seta olmak üzere 5 seta taĢır. Seta I-IV'ün bazalı ĢiĢkin. Endopodal lob 3 

seta taĢır; en uzun setanın boyu, eksopodun boyunu geçer.  
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Yüzme bacaklarının setal formülü; 

   Endopod   Eksopod 

 P1  1 1 020  0 1 222 

 P2  1 2 221  1 1 223 

 P3  1 2 321  1 1 323 

 P4  1 2 221  1 1 323 

 Erkek; antenül 9 segmentli, haploser. Ġkinci segment uzun; üçüncü 

segmentin boyu ikinci segmentin yarısı kadar; beĢinci ve son segment 1'er estetask 

taĢır. 

 Maksiliped; eĢeysel dimorfizm gösterir. Basisin anteriyör yüzeyinin iç 

kenarındaki spinüller diĢiye göre oldukça iri. Endopod pençe Ģeklinde 1 yapı ve  

kıvrılarak kanca Ģeklinde modifiye olmuĢ 1 spin olmak üzere 2 element taĢır.  

 P5; endopodal lob 3 seta taĢır; iç seta kısa; ortadaki setanın boyu en uzun, 

eksopodun bitiĢinden daha ileri doğru uzamıĢ. DıĢtaki seta ise eksopodunun sonuna 

kadar uzanır. Eksopod 5 seta/spinli; iç köĢede 1 uzun plumoz seta, terminalde 1 uzun 

spinüloz spin ve bazalı ĢiĢkin 1 uzun plumoz seta, dıĢta ise 2 seta taĢır. 

GörüĢler 

 Tisbe bulbisetosa Volkmann-Rocco (1972a) tarafından tanımlanmıĢtır. 

Literatür ile karĢılaĢtırıldığında; Volkmann-Rocco (1972a) çalıĢmasında antenülün 8 

segmentli olduğunu belirtmiĢtir (bkz. Bölüm 4. Sonuç ve Öneriler). Tez 

çalıĢmasındaki örneklerde ise antenülün 7 segmentli olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun 

haricinde fark gözlemlenmemiĢtir. 
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ġekil 3.8: Tisbe cf. bulbisetosa, ♀. A) Habitus, lateral, B) A1, C) P5. 
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ġekil 3.9: Tisbe cf. bulbisetosa, ♀. A) P1, B) P2, C) P3, D) P4. 
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3.2.3 Tisbe histriana Marcus and Por, 1961 

Ġncelenen materyal 

 Fital; K1 (2♀♀, 1♂). 

Türkiye yayılıĢı 

 Yeni kayıt. 

Dünya yayılıĢı 

 Romanya; Sinoe, Ġtalya; Venedik, Scardovari, Grado, Ġsrail; Elat, 

Avusturalya; Sidney (Volkmann, 1979c) (ġekil 3.10). 

 

ġekil 3.10: Tisbe histriana türünün Dünya yayılıĢı. 

Deskripsiyonu 

 DiĢi (ġekil 3.11 A); vücut siklopiform, prosom ve urosom ayrımı belirgin. 

 Antenül (ġekil 3.11 B); 9 segmentli. Birinci segment kısa, ikinci ve üçüncü 

segmentler benzer uzunlukta, dördüncü segmentin boyu üçüncü segmentin yarısı 

kadar, dördüncü ve son segment 1 estetask taĢır. 

 Antena (ġekil 3.11 C); endopod 2, eksopod 4 segmentli. Eksopod basisten 

çıkar. Basis 1 spinüloz seta taĢır. Eksopod birinci segment 1 uzun, 1 kısa spinüloz 
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seta taĢır. Ġkinci ve üçüncü segment 1 spinüloz seta, dördüncü segment 3 spinüloz 

seta taĢır. 

 Maksiliped; endopod 2 segmentli. Endopod birinci segment 1 elementli; 1 

küçük seta taĢır. Endopod ikinci segment 3 elementli; terminalde az modifiye olmuĢ 

1 pençe Ģeklinde yapı ile iyi geliĢmiĢ 2 uzun seta taĢır. 

 P1 (ġekil 3.12 A); koksa ve basis iyi geliĢmiĢ, basis dıĢ spin uzun, bispinoz 

ve eksopod birinci segmentin sonuna kadar uzanır. Basis iç spin bispinoz, uzunluğu 

endopod birinci segmentin ortasını geçmez. Endopod ve eksopod 3 segmentli. 

Endopod birinci ve ikinci segment iç kenarda segmenti geçen 1 uzun plumoz seta 

taĢır. Endopod ikinci segment, birinci segmentten biraz uzun, Üçüncü segment 

küçük, benzer uzunlukta uç kısımları saçaklı 2 spin taĢır. Eksopod birinci segmenti 

anteriyör yüzeyde spinüller ve dıĢta 1 spin taĢır. DıĢ spinin boyu, ikinci segmenti 

geçmez. Ġkinci segment diğer segmentlere göre daha uzun, iç kenarda 1 plumoz seta 

ve dıĢta ucu saçaklı 1 spin taĢır. Üçüncü segment kısa, 6 setalı, iç köĢeden 2 uzun 

plumoz seta, terminalden 2 seta, dıĢtan ise 2 seta çıkar. Seta III-VI'nın ucu fırça 

Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.12 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmenleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

uzun plumoz seta; ikinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü 

segmenti iç kenarda 2 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun 

spinüloz spin taĢır. Eksopodun birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er uzun 

plumoz seta ve dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segmenti uzun, içte 2 plumoz seta, 

terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P3 (ġekil 3.12 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmenleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

uzun plumoz seta; ikinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü 

segment içte 3 plumoz seta; terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin 

taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segmentleri iç kenarlarında 1'er uzun plumoz seta ve 

dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segment diğer segmentlere göre uzun, içte 3 

plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin 

taĢır. 
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 P4 (ġekil 3.12 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

plumoz seta; ikinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü segmenti 

içte 2 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır. 

Eksopodun birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er uzun plumoz seta ve dıĢta 1'er 

serrat spin taĢır. Üçüncü segmenti uzun, boyu eninin 2,5 katı, iç kenarda 3 plumoz 

seta, terminalde 1 plumoz seta ve bazalı ĢiĢkin, dıĢ kısmı spinüloz, iç kısmı plumoz 1 

uzun spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P5 (ġekil 3.11 D); endopodal lob 3 seta taĢır. Endopodal lobtaki seta II en 

uzun ve boyu eksopodun boyunu geçer. Seta I ve III'ün boyu seta II'nin yarısından 

kısa. Eksopod 5 setalı, içte 1, terminalde 3 ve dıĢta 1 seta  taĢır. Eksopod iç 

proksimalde 1 tüberkül taĢır. Boyu eninin 1,6 katı.  

Yüzme bacaklarının setal formülü; 

   Endopod   Eksopod 

 P1  1 1 020  0 1 222 

 P2  1 2 221  1 1 223 

 P3  1 2 321  1 1 323 

 P4  1 2 221  1 1 323 

 Erkek; antenül 9 segmentli, haploser. BeĢinci segment oval, ikinci 

segmentten uzun ve 1 kısa estetask taĢır. Üçüncü ve dördüncü segmentler çok küçük. 

Sekizinci segment uçta ince kıvrık Ģekilde bir spin taĢır, son segmentte 1 estetask 

bulunur. 

 P4; diĢiden farklı olarak; eksopod üçüncü segment ince, terminal spin ince ve 

uzun, spinin dıĢ kısmı serrat ve iç kısmı plumoz.  

 P5; endopodal lob 2 küçük seta taĢır. Eksopod küçük, boyu eninden biraz 

kısa, 6 seta/spinli, dıĢta 1 uzun ve 1 kısa seta, terminalde 1 spinüloz spin ve 1 seta, iç 

köĢede 1 uzun seta ve içte 1 seta taĢır. 

GörüĢler 

 Tisbe histriana Marcus ve Por (1961) tarafından tanımlanmıĢtır. Literatür ile 

karĢılaĢtırıldığında; Marcus ve Por (1961), Volkmann (1979c) çalıĢmalarında 

terminal kaudal setaların ĢiĢkin olduğunu belirtmiĢlerdir. Tez çalıĢmasındaki 
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örneklerde ise koptukları için gözlenememiĢtir. Bunun haricinde literatürdeki 

karakterler ile uyumludur. 

  

ġekil 3.11: Tisbe histriana, ♀. A) Habitus, lateral, B) A1, C) A2, D) P5. 
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ġekil 3.12: Tisbe histriana, ♀. A) P1, B) P2, C) P3, D) P4. 
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3.2.4 Tisbe perplexa Volkmann, 1979 

Ġncelenen materyal 

 Fital; E48 (III) (2♀♀, 1♂). 

Türkiye yayılıĢı 

 Muğla (Alper vd., 2010). 

Dünya yayılıĢı 

 Fransa; Roscoff, Concarneau, Arcachon, Banyuls-sur Mer, Ġtalya; Venedik, 

Grado, Hırvatistan; Split, Yunanistan; Astipalya adası, Portekiz; Faro (Volkmann, 

1979c) (ġekil 3.13). 

 

ġekil 3.13: Tisbe perplexa türünün Dünya yayılıĢı. 

Deskripsiyonu 

 DiĢi (ġekil 3.14 A); vücut siklopiform. Prosom ve urosom ayırımı belirgin, 

abdomen dar. 

 Antenül (ġekil 3.14 B); uzun, 9 segmentli. Birinci segment iri, boyu eninden 

biraz uzun; ikinci segmentin boyu eninin 2 katı; üçüncü segment en uzun, boyu 

eninin yaklaĢık 3,6 katı; dördüncü segmentin boyu eninin yaklaĢık 2 katı ve bir 

estetask taĢır; beĢinci segment kısa, boyu eninden biraz kısa; altıncı segmentin boyu 
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eninden biraz uzun; yedinci segment en kısa; sekizinci segmentin boyu eninden biraz 

uzun, dokuzuncu segment ince, boyu eninin yaklaĢık 2,8 katı. 

 Antena; eksopod 4 segmentli. Eksopod segmentlerinin setal düzenleniĢi  T. 

histriana türü ile benzer. 

 Maksiliped; endopod 2 segmentli. Endopod birinci segment 1 elementli; 1 

küçük seta taĢır. Endopod ikinci segment 3 elementli; terminalde az modifiye olmuĢ 

1 pençe Ģeklinde yapı ile iyi geliĢmiĢ 2 uzun seta taĢır. 

 P1 (ġekil 3.15 A); basis dıĢ spin uzun, bispinoz ve boyu eksopod birinci 

segmentin sonuna kadar uzanır. Basis iç spin kısa, boyu endopod birinci segmentin 

yarısına ulaĢmaz. Endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopodun birinci ve ikinci 

segmenti hemen hemen eĢit uzunlukta. Endopodun birinci ve ikinci segmenti iç 

kenarda 1'er uzun plumoz iç seta taĢır. Üçüncü segmenti çok kısa, benzer uzunlukta, 

uçu fırça Ģeklinde 2 spin taĢır. Eksopodun birinci segmenti anteriyör yüzeyde 

spinüller ve dıĢta 1 spin taĢır; dıĢ spinin uzunluğu ikinci segmentin boyunu geçmez. 

Ġkinci segment uzun, iç kenarda 1 plumoz seta ve dıĢta ucu fırça Ģeklinde 1 spin taĢır. 

Üçüncü segment kısa, 6 setalı, iç köĢeden 2 uzun seta, terminalden 2 seta ve dıĢtan 2 

seta çıkar. Seta III-IV'nın ucu saçak Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.15 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopodun birinci 

segmenti 1 uzun plumoz iç seta taĢır. Endopod ve eksopod segmentleri dıĢ 

kenarlarında spinüller taĢır. Ġkinci segment iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. 

Üçüncü segment içte 2 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun 

spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segment iç kenarda 1'er uzun plumoz 

seta ve dıĢta 1 serrat spin taĢır. Üçüncü segment içte 2 plumoz seta, terminalde 1 

plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P3 (ġekil 3.15 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

uzun plumoz seta taĢır. Ġkinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz iç seta taĢır. 

Üçüncü segmenti içte 3 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun 

spinüloz spin taĢır. Eksopodun birinci ve ikinci segmenti içte1'er plumoz seta ve 

dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segmenti içte 3 plumoz seta, terminalde 1 plumoz 

seta ve 1 uzun spinüloz spin ve dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 
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 P4 (ġekil 3.15 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

plumoz seta taĢır. Ġkinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz taĢır. Üçüncü segmenti 

içte 2 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır. 

Eksopodun birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er uzun plumoz seta ve dıĢta 1'er 

serrat spin taĢır. Üçüncü segmenti ince ve uzun, boyu eninin yaklaĢık 4 katı, içte 3 

plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin 

taĢır. 

 P5 (ġekil 3.14 C); eksopod uzun, boyu eninin 2,4 katı; anteriyör yüzeyi 

spinüller ile ornamente olmuĢ. Eksopod 5 setalı. Eksopod iç proksimalde 1 tüberkül, 

içte 1 seta, terminalde 2 seta ve dıĢta 2 seta taĢır. Endopodal lob 3 seta taĢır. 

Endopodal lobtaki en uzun setanın boyu, eksopodun sonuna kadar uzanır.  

Yüzme bacaklarının setal formülü; 

   Endopod   Eksopod 

P1  1 1 020  0 1 222 

P2  1 2 221  1 1 223 

P3  1 2 321  1 1 323 

P4  1 2 221  1 1 323 

 Erkek; antenül 9 segmentli, haploser. 

 P5; basis ile endopod kaynaĢık. Eksopod çok küçük, boyu eninin yaklaĢık 1,6 

katı. Eksopod içte 1, terminalde 2 ve dıĢta 1 küçük, 1 uzun seta taĢır. Endopodal lob 

2 küçük seta taĢır. 

GörüĢler 

 Tisbe perplexa Volkmann (1979c) tarafından tanımlanmıĢtır. Tez 

çalıĢmasındaki örnekler literatür ile karĢılaĢtırıldığında bir fark gözlemlenmemiĢtir.  
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ġekil 3.14: Tisbe perplexa, ♀. A) Habitus, lateral, B) A1, C) P5. 
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ġekil 3.15: Tisbe perplexa, ♀. A) P1, B) P2, C) P3, D) P4. 
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3.2.5 Tisbe pontina Volkmann-Rocco, 1969 

Ġncelenen materyal 

 Fital; E81 (III) (1♂ disekte edildi), EY7 (I) (3♂♂). 

Türkiye yayılıĢı 

 Yeni kayıt. 

Dünya yayılıĢı 

 Ġtalya; Ponza adası (Volkmann-Rocco, 1969) (ġekil 3.16). 

 

ġekil 3.16: Tisbe pontina türünün Dünya yayılıĢı. 

Deskripsiyonu 

 Erkek (ġekil 3.17 A); vücut siklopiform. Sefalotoraksın boyu eninden uzun. 

 Antenül (ġekil 3.17 B); 9 segmentli, haploser. Ġkinci segmenti en uzun, 

dördüncü segmenti en kısa. Üçüncü ve beĢinci segment eĢit uzunlukta. BeĢinci ve 

uçtaki segment 1 estetask taĢır. 

 Antena; eksopod 4 segmentli. Eksopod segmentlerinin setal düzenleniĢi T. 

bulbisetosa ile aynı. 

 P1 (ġekil 3.18 A); koksa ve basis iyi geliĢmiĢ. Basis iç ve dıĢ spin uzun, 

bispinoz. Basis iç spinin boyu endopod birinci segmentinin yarısına kadar uzanır. DıĢ 

spinin boyu, eksopod birinci segmentin yarısını geçer. Endopod ve eksopod 3 
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segmentli. Endopodun birinci segmenti anteriyör yüzeyin proksimalinde spinler taĢır. 

Endopodun birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er plumoz seta taĢır. Üçüncü 

segment küçük, dıĢ kenarında apikalde kıvrık bir spin; iç kenarda ise ucu saçaklı bir 

spin taĢır. Eksopod birinci segmenti kısa, dıĢta 1 uzun spin ve anteriyör yüzeyinde 

spinüller taĢır. Ġkinci segment içte 1 seta ve dıĢta ucu saçaklı dıĢ spin taĢır. Üçüncü 

segment 6 setalı, seta I ve II uzun ve segmentin iç köĢesinden çıkar. Seta III-IV' nın 

uç kısımları fırça Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.18 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod segmentleri dıĢ 

kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 seta taĢır ve 

güçlü bir Ģekilde modifiye olmuĢtur. Ġkinci segmenti iç kenarda 2 plumoz seta taĢır. 

Üçüncü segmenti içte 2 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 spinüloz 

spin taĢır. Eksopodun birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er plumoz seta ve dıĢta 

1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segmenti içte 2 plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta 

ve 1 spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P3 (ġekil 3.18 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopodun 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

uzun plumoz seta taĢır. Ġkinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü 

segmenti içte 3 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin 

taĢır. Eksopodun birinci ve ikinci segmenti içte 1'er uzun plumoz seta ve dıĢta 1 

serrat spin taĢır. Üçüncü segment diğer segmentlere göre uzun, içte 3 plumoz seta 

seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P4 (ġekil 3.18 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopodun 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopodun birinci segmenti iç kenarda 1 

plumoz seta taĢır. Ġkinci segmenti iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü 

segmenti içte 2 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin 

taĢır. Eksopodun birinci ve ikinci segmenti iç kenarda 1'er uzun plumoz seta ve dıĢta 

1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segment uzun, içte 3 plumoz seta, terminalde 1 plumoz 

seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta ise 3 serrat spin taĢır. 

 P5 (ġekil 3.17 C); basis ile endopod kaynaĢık. Eksopod ince ve uzun, boyu 

eninin 3,8 katı ve 5 seta taĢır. Eksopod içte 1, terminalde 2, dıĢta ise 1 çok kısa ve 1 

uzun seta taĢır. Endopodal lob 1 kısa ve 1 uzun seta taĢır. Endopodal lobtaki en uzun 

seta eksopodun sonuna kadar uzanır. 
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Yüzme bacaklarının setal formülü; 

   Endopod   Eksopod 

P1  1 1 020  0 1 222 

P2  1 2 221  1 1 223 

P3  1 2 321  1 1 323 

P4  1 2 221  1 1 323 

 

GörüĢler 

 Tisbe pontina Volkmann (1969) tarafından tanımlanmıĢtır. Tez 

çalıĢmasındaki örnekler literatür ile karĢılaĢtırılmıĢtır (bkz. Bölüm 4 Sonuç ve 

Öneriler).  
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ġekil 3.17: Tisbe pontina, ♂. A) Habitus, lateral, B) A1, C) P5. 

  

A B 

C 

1
0
0

 µ
m

 

1
0
0

 µ
m

 

100 µm 



73 

 

  

ġekil 3.18: Tisbe pontina, ♂. A) P1, B) P2, C) P3, D) P4. 
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3.2.6 Tisbe cf. reticulata Bocquet, 1951 

Ġncelenen materyal 

 Fital; K1 (2♀♀), E46 (III) (1 ♀disekte edildi, 5♀♀, 3♂♂), E48 (III) (2♀♀), 

E50 (III) (1♀). 

Türkiye yayılıĢı 

 Yeni kayıt. 

Dünya yayılıĢı 

 Fransa; Roscoff, Ġtalya; Venedik (Volkmann-Rocco, 1973a)  (ġekil 3.19). 

 

ġekil 3.19: Tisbe reticulata türünün Dünya yayılıĢı. 

Deskripsiyonu 

 DiĢi (ġekil 3.20 A); vücut siklopiform. Sefalotoraks geniĢ. 

 Antenül (ġekil 3.20 B); 7 segmentli. Birinci segment kısa; ikinci segment en 

uzun, boyu eninin yaklaĢık 1,6 katı; üçüncü segmentin boyu eninin yaklaĢık 1,6 katı; 

dördüncü segmentin boyu eninin 1,5 katı; beĢinci segmentin boyu en kısa ve 

karemsi; altıncı segment birkaç ufak seta taĢır; yedinci segment ince ve uzun. 

 Antena (ġekil 3.20 C); endopod 2, eksopod 4 segmentli. Birinci segment 1 

küçük ve 1 uzun seta taĢır, boyu eninin yaklaĢık 1,5 katı. Eksopod ikinci ve üçüncü 
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segmentler kısa, yüzük Ģeklinde ve 1'er plumoz seta taĢır. Dördüncü segment en 

uzun, 1 kısa ve 2 uzun plumoz seta taĢır, boyu eninin yaklaĢık 2,8 katı. 

 P1 (ġekil 3.21 A); basis dıĢ spin uzun, bispinoz ve eksopod birinci segmentin 

sonuna kadar uzanır. Basis iç seta kısa, boyu endopod birinci segmentin yarısından 

biraz kısa. Endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod birinci ve ikinci segment 

hemen hemen eĢit uzunlukta. Endopod birinci segment anteriyör yüzeyde spinüller 

taĢır. Endopod birinci ve ikinci segment 1'er uzun plumoz iç seta taĢır. Üçüncü 

segment çok kısa, kıvrılmıĢ bir spin ve içte ucu fırça Ģeklinde bir spin taĢır. Eksopod 

birinci segment kısa, anteriyör yüzeyinde mikrospinüller bulunur ve dıĢta güçlü ve 

uzun spin taĢır, spinin boyu üçüncü segmente kadar ulaĢır. Ġkinci segment iç kenarda 

1 plumoz seta ve dıĢta 1 ucu fırça Ģeklinde spin taĢır. Üçüncü segment 6 setalı. Seta 

I-II uzun ve iç köĢeden çıkar. Seta III-IV'nın terminal kısımları fırça Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.21 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod segmentleri dıĢ 

kenarlarında spinüller taĢır. Endopod birinci segment iç kenarda 1 uzun plumoz seta 

taĢır. Ġkinci segment iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü segment içte 3 

plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz dıĢ spin taĢır. Eksopod 

birinci segmentin anteriyör yüzeyi süslü ve mikrospinüller taĢır. Birinci ve ikinci 

segment iç kenarda 1'er uzun plumoz seta ve dıĢta 1 serrat spin taĢır. Üçüncü 

segment içte 2 plumoz seta, terminalde 1 seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta 3 serrat 

spin taĢır. 

 P3 (ġekil 3.21 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod ve eksopod 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopod birinci segment iç kenarda 1 

uzun plumoz seta taĢır. Ġkinci segment anteriyör yüzeyde spinül sırası ve iç kenarda 2 

uzun plumoz  seta taĢır. Üçüncü segment içte 3 plumoz seta, terminalde 2 plumoz 

seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segment iç kenarda 

1'er plumoz seta ve dıĢta 1 serrat spin taĢır. Üçüncü segment içte 3 plumoz seta, 

terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin , dıĢta 3 serrat spin taĢır. 

 P4 (ġekil 3.21 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod segmentleri dıĢ 

kenarlarında spinüller taĢır. Endopod birinci segment iç kenarda 1 plumoz seta taĢır. 

Ġkinci segment iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü segment içte 2 plumoz 

seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve 

ikinci segmentlerin anteriyör yüzeyleri çok süslü ve hemen hemen tüm yüzey 
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mikrospinüller ile kaplı, içte 1 plumoz seta ve dıĢta 1 serrat spin taĢır. Üçüncü 

segment ince ve uzun, içte 3 plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun 

spinüloz spin, dıĢta 3 serrat spin taĢır. 

 P5 (ġekil 3.20 D); eksopod uzun, 5 setalı, boyu eninin 3,2 katı. Eksopod 

terminalde 3 seta ve dıĢta 2 seta taĢır. Seta IV en kısa. Endopodal lob 3 seta taĢır. 

Endopodal lobtaki seta I küçük, seta II en uzun, eksopodun boyunun 2 katı kadar ileri 

uzanır. Seta III eksopodun boyunu geçer.  

Yüzme bacaklarının setal formülü; 

   Endopod   Eksopod 

P1  1 1 020  0 1 222 

P2  1 2 221  1 1 223 

P3  1 2 321  1 1 323 

P4  1 2 221  1 1 323 

 Erkek; antenül 9 segmentli, haploser. 

 P5; basis ile endopod kaynaĢık. Endopodal lob 1 küçük ve 1 uzun seta taĢır. 

Eksopodun boyu eninin yaklaĢık 2,8 katı. Eksopod içte 1 uzun seta, terminalde 1 

uzun seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta 1 küçük ve 1 uzun seta taĢır. 

GörüĢler 

 Tisbe reticulata Bocquet (1951) tarafından tanımlanmıĢtır. Literatür ile 

karĢılaĢtırıldığında Bocquet (1951) ve Volkmann-Rocco (1973a) çalıĢmalarında 

antenülün 8 segmentli olduğunu belirtmiĢtir. Tez çalıĢmasındaki örneklerde 

antenülün 7 segmentli olduğu tespit edilmiĢtir (bkz. Bölüm 4 Sonuç ve Öneriler).  
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ġekil 3.20: Tisbe cf. reticulata, ♀. A) Habitus, lateral, B) A1, C) A2, D) P5. 
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ġekil 3.21: Tisbe cf. reticulata, ♀. A) P1, B) P2, C) P3, D) P4. 
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3.2.7 Tisbe sp. n. 

Tip lokalitesi 

 A9(I); Türkiye, Akdeniz, Adana, Gölovası sahili, fital habitat (36,855483º 

Kuzey; 35,906483° Doğu), 08.04.2007. 

Ġncelenen materyal 

 Holotip ♀, 6 preperat halinde disekte edildi. Paratipler 2♀♀. 

Deskripsiyonu 

 DiĢi (ġekil 3.24 A); vücut siklopiform. Prosom ve urosom ayrımı belirgin. 

 Antenül (ġekil 3.24 B); 7 segmentli. Birinci segment kısa, boyu eninin 1,3 

katı; ikinci segment iri boyu eninin 2,3 katı; üçüncü segment ikinci segmente göre 

ince, boyu eninin 2,5 katı; dördüncü segmentin boyu eninin 1,7 katı ve 1 estetask 

taĢır; beĢinci segment en kısa ve karemsi; altıncı segmentin ortasının anteriyör 

yüzeyinden setalar çıkar. Yedinci segment ince, boyu eninin 3,3 katı ve 1 estetask 

taĢır. 

 Antena (ġekil 3.24 C); endopod 2 segmentli. Eksopod 4 segmentli. Birinci 

segment iri, 1 küçük ve 1 uzun seta taĢır. Ġkinci ve üçüncü segment yüzük Ģeklinde. 

Ġkinci segmentin boyu ile eni hemen hemen eĢit. Üçüncü segmentin boyu eninden 

biraz kısa ve 1'er spinüloz seta taĢır. Dördüncü segment uzun, boyu eninin 2,7 katı, 

uçta 3 spinüloz seta ve segmentin iç anteriyör yüzeyinde setüller taĢır. 

 P1 (ġekil 3.25 A); koksa ve basis iyi geliĢmiĢ. Basis dıĢ spin uzun bispinoz, 

boyu eksopodun birinci segmentinin hemen hemen sonuna kadar ulaĢır. Basis iç spin 

iyi geliĢmiĢ, bispinoz, boyu endopodun birinci segmentinin yarısına kadar ulaĢır. 

Endopod ve eksopod 3'er segmentli. Endopod birinci ve ikinci segment iç kenarda 

1'er plumoz seta taĢır. Birinci segment dıĢ anteriyör yüzeyde mikrospinüller ile süslü 

ve içte spinüller taĢır. Ġkinci segment birinci segmente göre ince ve iç kenarda 1 

plumoz seta taĢır. Üçüncü segment çok küçük, dıĢta bir kıvrılmıĢ spin ve içte ucu 

fırça Ģeklinde bir spin taĢır. Eksopod birinci segment dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır 

ve spinin boyu eksopod üçüncü segmentin neredeyse sonuna kadar ulaĢır. Ġkinci 
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segment iç kenarda 1 seta ve dıĢta ucu fırça Ģeklinde 1 spin taĢır. Üçüncü segment 6 

setalı, seta I ve II uzun ve iç köĢeden çıkar. Seta III-IV'nın terminali fırça Ģeklinde. 

 P2 (ġekil 3.25 B); endopod ve eksopod 3 segmentli. Basis dıĢta 1 seta ve içte 

setüller taĢır. Endopod segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopod birinci 

segment iç kenarda 1 uzun plumoz seta taĢır. Ġkinci segment iç kenarda 2 uzun 

plumoz seta ve anteriyör yüzeyde spinül sırası taĢır. Üçüncü segment içte 2 plumoz 

seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 uzun spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve 

ikinci segment iç kenarda 1'er uzun plumoz seta ve dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü 

segment diğer segmentlere göre uzun, içte 2 plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta 

ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta 3 serrat spin taĢır. 

 P3 (ġekil 3.25 C); endopod ve eksopod 3 segmentli. Basis dıĢta 1 ince seta ve 

içte setüller taĢır. Endopod segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopod 

segmentleri dıĢ kenarlarında spinüller taĢır. Endopod birinci segment iç kenarda 1 

uzun plumoz seta taĢır. Ġkinci segment iç kenarda 2 uzun plumoz seta taĢır. Üçüncü 

segment uzun ve ince, içte 3 plumoz seta, terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 

spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve ikinci segment iç kenarda 1'er plumoz seta ve 

dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Üçüncü segment diğer segmentlere göre uzun, içte 3 

plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun spinüloz spin, dıĢta 3 serrat spin 

taĢır. 

 P4 (ġekil 3.25 D); endopod ve eksopod 3 segmentli. Endopod segmentleri dıĢ 

kenarlarında spinüller taĢır. Endopod birinci segment iç kenarda 1 plumoz seta taĢır. 

Ġkinci segment iç kenarda 2 plumoz setalı. Üçüncü segment ince, içte 2 plumoz seta, 

terminalde 2 plumoz seta ve dıĢta 1 spinüloz spin taĢır. Eksopod birinci ve ikinci 

segmentleri içte 1'er plumoz seta ve dıĢta 1'er serrat spin taĢır. Birinci ve ikinci 

segmentlerin anteriyör yüzeyleri çok süslü ve mikrospinüller ile kaplı. Üçüncü 

segment ince ve uzun, içte 3 plumoz seta, terminalde 1 plumoz seta ve 1 uzun 

spinüloz spin, dıĢta 3 serrat spin taĢır. 

 P5 (ġekil 3.26); eksopod uzun, 5 setalı, boyu eninin 4,8 katı. Eksopodun 

anteriyör yüzeyi spinüller ile kaplı. Eksopod terminalde 3 uzun seta ve dıĢta 2 seta 

taĢır. Seta IV en kısa ve çıplak. Endopodal lob 3 seta taĢır. Endopodal lobtaki seta I 

en kısa, seta II en uzun ve boyu eksopodun boyunu geçer. Seta III eksopodun boyunu 

biraz geçer.  
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Yüzme bacaklarının formülü; 

   Endopod   Eksopod 

P1  1 1 020  0 1 222 

P2  1 2 221  1 1 223 

P3  1 2 321  1 1 323 

P4  1 2 221  1 1 323 

GörüĢler 

 Tisbe sp. n. genel morfolojisi ve bacak formülleri ile (P2-P4) T. 

brigittevolkmannae, Tisbe ianthina, Tisbe carolinensis, Tisbe gurneyi sensu Pallares 

1970 türleri ile benzerdir. 

 Maksilipedin sinkoksası T. ianthina türünde bazal kısmı ĢiĢkin 4 uzun seta, 

basisi ise anteriyörünün iç kenarında 2 küçük spinül sırası taĢır; T. carolinensis'de 

sinkoksa çıplak, basis iç kenarda spinüller taĢır; T. brigittevolkmannae türünde 

maksiliped sinkoksada 2 küçük seta taĢır, basisin iç kenarındaki spinüller T. 

carolinensis ile benzerdir. Tisbe gurneyi sensu Pallares 1970 türünde sinkoksa 

elementsiz, basis anteriyör yüzeyinde setüller taĢır. Tisbe sp. n. türünde ise 

maksiliped sinkoksanın anteriyör yüzeyin proksimalinde setüller ve basis iç kenarda 

spinüller taĢır.  

 Yüzme bacaklarının (P2-P4 ) eksopod üçüncü segmentinde iç distal ve iç 

apikal setaların diplerinde T. brigittevolkmannae hiyalin fril taĢır; T. ianthina, T. 

carolinensis, Tisbe sp. n. türlerinde hiyalin fril bulunmaz. 

 P5 baseyoendopod yüzeyi T. brigittevolkmannae türünde posteriyör yüzeyde 

spinüller ve iç kenarda uzun setüller taĢır (ġekil 3.23 A); T. ianthina türünde 

endopodal lobtaki setalara yakın anteriyör yüzeyde spinüller, iç kenarda 1 uzun ve 1 

kısa setül sırası taĢır (ġekil 3.23 B); T. carolinensis türünde iç kenarda uzun setüller 

taĢır, baseyoendopodun yüzeyinde spinül bulunmaz (ġekil 3.23 C); Tisbe gurneyi 

sensu Pallares 1970 baseyoendopodun anteriyör yüzeyi çıplak, iç kenarında setüller 

taĢır (ġekil 3.23 D); Tisbe sp. n. baseyoendopodun anteriyör yüzeyinin eksopoduna 

yakın kısmında spinüller ve iç kenarda uzun setüller taĢır (ġekil 3.23 E). 

 P5 endopodal lobtaki seta III’ün boyu T. brigittevolkmannae ve T. 

carolinensis türlerinde eksopodun boyunun yarısını geçer fakat sonuna kadar 

uzanmaz (ġekil 3.23 A, C) ; T. ianthina ve Tisbe sp.n türlerinde ise bu seta 
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eksopodun boyunun sonuna kadar uzanır (ġekil 3.23 B, E), Tisbe gurneyi sensu 

Pallares 1970 türünde ise kısadır ve eksopodun boyunun yarısına kadar uzanmaz 

(ġekil 3.23 D). 

 P5 eksopod yüzey ornamentasyonu T. brigittevolkmannae türünde 

posteriyör yüzeyde ufak spinüller taĢır (ġekil 3.23 A); T. ianthina türü anteriyör 

yüzeyde 5 veya 6 spinül sırası taĢır (ġekil 3.23 B); T. carolinensis türü anteriyör 

yüzeyde 6 spinül sırası taĢır (T. ianthina'dan daha iri spinüller) (ġekil 3.23 C); Tisbe 

gurneyi sensu Pallares 1970 türünde anteriyör yüzeyde 6'lı enine spinül sırası 

bulunur (ġekil 3.23 D); Tisbe sp. n. türünde ise spinüller anteriyör yüzeyin büyük bir 

kısmını kaplar, sıralı bir biçim izlemez ve iç kenardaki spinüller daha iridir. (ġekil 

3.23 E). 

 P5 eksopodun boyunun enine oranı T. brigittevolkmannae türünde yaklaĢık 

5 katı; T. ianthina türünde 4,4-4,9 katı; T. carolinensis ve Tisbe gurneyi sensu 

Pallares 1970 türünde 4 katı; Tisbe sp. n. türünde 4,8 katıdır. 

 Tisbe sp. n. yukarıda belirtilen morfolojik özellikler ile T. 

brigittevolkmannae, T. ianthina, T. carolinensis ve Tisbe gurneyi sensu Pallares 1970 

türlerinden ayrılır. Türlerin zoocoğrafik yayılıĢları da birbirlerinden farklıdır (ġekil 

3.22). 
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 ġekil 3.22: T .brigittevolkmannae (Kırmızı), T .ianthina (Sarı), T. carolinensis (YeĢil), Tisbe gurneyi (Beyaz) ve Tisbe sp. n. (Mor) zoocoğrafik yayılıĢları. 
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ġekil 3.23: P5, ♀. A) T. brigittevolkmannae (Gomez,  Puello-Cruz, ve Gonzalez-Rodriguez, 2004) B) T. ianthina (Volkmann-Rocco, 1979a), C) T. caroliniensis (Volkmann-

Rocco, 1972a), D) Tisbe gurneyi sensu Pallares 1970 E) Tisbe sp. n. 
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ġekil 3.24: Tisbe sp. n., ♀. A) Habitus, lateral, B) A1, C) A2. 
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ġekil 3.25: Tisbe sp. n., ♀. A) P1, B) P2, C) P3, D) P4. 
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ġekil 3.26: Tisbe sp. n., ♀ P5. 

1
0
0

 µ
m

 

5
0
µ

m
 



88 

 

3.3 Türkiye Kıyıları Tisbidae Türlerine Anahtar 

1. ─ P1 eksopod birinci segment ikinci segmentten uzun. P1 eksopod üçüncü 

segment 6 seta/spin taĢır. Seta I ve II setiform, seta II iç distal köĢeden çıkar, 

uzun ve genellikle plumoz. Seta I üçüncü segmentin iç proksimal kenarından, 

sıklıkla ikinci segmentin sınırına yakın posteriyör yüzeyden çıkar. Seta III-IV 

daima spiniform ve dıĢ kenarının uç yarısı yoğun saçak 

Ģeklinde.....................................................................................Scutellidium (2) 

─ P1 eksopod birinci segment ikinci segmentten kısa. Seta I ve II iç distal 

köĢeden ve iç distal kenarın sonundan çıkar, çoğunlukla setiform. Seta III-IV 

daima spiniform ve uç kısımları saçak 

Ģeklinde.................................................................................................Tisbe (3) 

2. ─ P1 basis dıĢ spin setiform, uzun ve bisetoz. DıĢ spinin boyu eksopod birinci 

segmentin neredeyse sonuna kadar uzanır. Basis iç spin iyi geliĢmiĢ ve 

bispinoz. Ġç spinin boyu endopod birinci segmentin ortasına kadar uzanır. 

DiĢi P5 eksopod 6 setalı. Erkek P5 eksopod 5 seta/spin 

taĢır..............................................................................Scutellidium ligusticum 

─ P1 basis dıĢ spinin bazal kısmı ĢiĢkin uca doğru incelir. Basis iç spin kısa 

ve sıklıkla kıvrılmıĢ ve bispinoz. Ġç spinin boyu endopod birinci segmentin 

yarısından biraz kısa. DiĢi P5 eksopod 5 setalı, uzamıĢ ve oval. Erkek P5 

eksopod 4 seta/spin taĢır..........................................Scutellidium longicaudum 

3. ─ Maksiliped'in endopodu 2 segmentli. P1 endopod distal segment iki spin 

taĢır. Spinler benzer uzunlukta, her iki spinin uçları saçak Ģeklinde. DiĢi P5 

eksopod iç proksimalde 1 tüberkül taĢır.........................................................(4) 

─ Maksiliped'in endopodu 1 segmentli. P1 endopod distal segment iki spin 

taĢır. DıĢ spin kıvrılmıĢ, iç spinin ucu saçak Ģeklinde. DiĢi P5 eksopod iç 

proksimalde tüberkül taĢımaz.........................................................................(5) 

4. ─ DiĢi P5 eksopodun boyu eninin 2.5-3 katı. P5 endopodal lobun en uzun 

setasının boyu, eksopodun sonuna kadar ulaĢır. Erkek P5 eksopod 4 filiform 

seta (I-III ve V) ve 1 ufak seta (IV) taĢır....................................Tisbe perplexa 
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─ DiĢi P5 eksopodun boyu eninin iki katından daha kısa. P5 endopodal lobun 

en uzun setası eksopodun boyunu geçer. Erkek P5 eksopod 6 seta/spin 

taĢır.............................................................................................Tisbe histriana 

5. ─ DiĢi P5 eksopodun boyu eninin 3,5-4 katı. P5 eksopod setalarının (I-IV) 

bazal kısımları ĢiĢkin. P5 endopodal lobun en uzun setası eksopodun boyunu 

geçer. Erkekte maksiliped'in endopodunda kanca Ģeklinde yapı bulunur, 

Erkek P5 eksopod 3 filiform seta, 1 spatülat seta(III) ve 1 ufak seta 

taĢır....................................................................................Tisbe cf. bulbisetosa 

─ DiĢi P5 eksopodun boyu eninin 3,2 katı. P5 eksopod setaları filiform. P5 

endopodal lobun en uzun setası eksopodun boyunu geçer ve iki katı kadar 

ileri uzanır. Erkek P5 eksopod 4 filiform seta ve 1 spiniform seta (III) 

taĢır.......................................................................................Tisbe cf. reticulata 

─ DiĢi P5 eksopodun boyu eninin 4,8 katı.  P5 endopodal lobun en uzun 

setası eksopodun boyunu geçerfakat eksopodun iki katından daha az ileri 

uzanır................................................................................................Tisbe sp. n. 

─ Erkek P2 endopod birinci segmentteki iç seta kalın ve modifiye olmuĢtur. 

P5 eksopod 4 filiform seta ve 1 ufak seta (IV) taĢır.....................Tisbe pontina  
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Bu çalıĢmanın sonucunda Türkiye'nin Karadeniz (66 istasyon), Akdeniz (89 

istasyon) ve Ege Denizi kıyılarında (119 istasyon) daha önce örneklenmiĢ olan 

toplam 274 istasyondan elde edilen bireylerden Tisbidae familyasına ait olanlar 

ayıklanmıĢ, 47 istasyonda 2 cinse (Scutellidium ve Tisbe) dahil 8 tür tespit edilmiĢtir. 

Bu türlerden 3 tanesi (S. ligusticum, S. longicaudum ve T. perplexa) Türkiye 

kıyılarında daha önceden Muğla ve Aydın illerinde yapılan çalıĢmalardan (Alper, 

2010; Alper vd., 2015) kaydı verilmiĢ olup, 4 tanesi (Tisbe cf. bulbisetosa, Tisbe 

histriana, Tisbe pontina ve Tisbe cf. reticulata) Türkiye kıyıları için yeni kayıt 

niteliğinde olup, 1 tanesi ise bilim dünyası için yeni türdür. Scutellidium ligusticum, 

Tisbe cf. bulbisetosa ve Tisbe cf. reticulata türleri Karadeniz'den ilk kez rapor 

edilmiĢtir. Bu çalıĢma neticesinde Türkiye kıyılarındaki Tisbidae familyasına ait 

türlerin sayısı 8'den 13'e çıkarılmıĢtır. 

 Tisbe cinsinin bu güne kadar 72  tanımlı türü/alttürü bulunmaktadır (Wells, 

2007). Literatürde bu türler arasında sibling grupların olduğu (Örneğin: Tisbe 

clodiensis grubu, Tisbe holothuriae grubu, Tisbe reluctans grubu ve Tisbe reticulata 

grubu ) rapor edilmiĢtir (Bergmans, 1979). Bu sıkıntıları aĢmak amacıyla Volkman 

(1979c) tarafından Tisbe cinsinin kısmi revizyonu yapılmıĢ, sonucunda özellikle eski 

literatürlerde (Lang (1948) gibi) verilen coğrafi dağılımların güvenilirlik 

derecelerinin düĢük olduğu, kozmopolit olarak tanımlanan türlerin çoğunun aslında 

sınırlı bir dağılımı gösterdiği ve gerçekten kozmopolit olan çok az sayıda tür 

bulunduğu (Örneğin: Tisbe holothuriae gibi) bildirilmiĢtir.  Bunun yanı sıra aynı 

çalıĢmada bazı türlerde endemizmin görüldüğü ancak bu bulgunun desteklenmesi 

için yeterli verinin mevcut olmadığı, sibling olan Tisbe türlerinin doğru olarak 

tanımlanmasında ayrıntılı morfolojik gözlemlerin (genital açıklık morfolojisi ve 

integümentteki pigmentasyon gibi) yanı sıra canlı kültür ve çaprazlama deneyleri 

gibi bazı çalıĢmaların da yapılması gerektiği belirtilmiĢtir.   

 Tez çalıĢmasında Scutellidium ve Tisbe türlerinin teĢhisinde kullanılan 

literatürlerin günümüz Ģartları ile kıyaslandığında çoğunda deskripsiyonların detaysız 

olduğu, çizimlerin ise yeterli bilgi vermekten uzak olduğu görülmüĢtür. Yakın 
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zamanda yapılan çalıĢmalarda bile morfolojik incelemelerde fikir ayrılıkları 

görülmektedir. Örneğin; Dahms vd., (1991) Tisbe cinsindeki diĢi antenülün 7 ya da 8 

segmentli olup olmadığı hakkında anlaĢmazlıkların olduğunu belirtmiĢtir. Lang 

(1948) da bu konuyu tartıĢmıĢtır. Volkmann (1979a; 1979b; 1979c) ise diĢilerin 

antenüllerinde daima 8 segment bulunduğunu belirtmiĢtir. Dahms vd., (1991) 

çalıĢmasında 6. segmentin ortasında bir sütür çizgisi tespit etmiĢ ve bunu daha önceki 

çalıĢmalarda iki ayrı segment olarak tanımlanan tek bir segmentin üzerindeki sınır 

kalıntısı olarak yorumlamıĢtır. Dolayısıyla diĢilerin antenüllerinin 7 segmentli olduğu 

sonucuna varılması gerektiğini belirtmiĢtir. Tez çalıĢmasında incelenen diĢi 

örneklerde de antenüller 7 segmentli olarak görülmektedir. Bu sebeple Volkmann'nın 

(1979a; 1979b; 1979c) 8 segmentli olarak belirttiği bireylerin detaylı olarak yeniden 

incelenmesi gereklidir. 

Tisbe cinsindeki diğer bir problem de cins içerisinde sibling grupların tanımlı 

olmasıdır. Volkmann (1979c) çalıĢmasında Tisbe dilatata, Tisbe bulbisetosa ve Tisbe 

inflatiseta türlerinin sibling olduğunu belirtmiĢtir. Volkmann (1979c) T. bulbisetosa 

ile T. inflatiseta türlerinin simpatrik yayılıĢ gösterdiğini (Venedik-Pesaro bölgesinde) 

ve birbirine morfolojik olarak çok benzediğini belirtmiĢtir. Volkmann-Rocco (1972), 

Klie (1949)'nin tanımladığı T. dilatata türünün deskripsiyonundan yola çıkarak bu 

tür ile T. bulbisetosa türü arasında farklar bulunduğunu belirtse de (maksilipedde 

eĢeysel dimorfizm görülmemesi ve genital bölgedeki setal farklar gibi) daha sonra 

Klie (1949)'nin tip materyaline ulaĢarak T. dilatata olarak tanımlanan örneği 

incelediğinde erkek eĢeyde T. bulbisetosa türünde olduğu gibi eĢeysel dimorfizm 

bulunduğunu gözlemlemiĢ ve T. dilatata'nın, T. bulbisetosa ile aynı morfolojik 

özellikleri taĢıdığını tespit etmiĢtir. Yine Volkmann-Rocco (1979c) Venedik ve 

Pesaro’da Tisbe bulbisetosa türüne benzeyen bir tisbidin çok sayıda örneğini toplayıp 

bunları Tisbe bulbisetosa ile çaprazlasa da çiftleĢmenin gerçekleĢmediğini 

gözlemlemiĢtir. Üstelik bireylerdeki renklenmelerin de T. bulbisetosa’dan farklı 

olduğunu fark etmiĢtir. Bu yüzden topladığı örnekleri yeni bir tür olarak (Tisbe 

inflatiseta) tanımlamıĢtır. Hali hazırda T. dilatata olarak tanımlanmıĢ olan Klie 

(1949)'nin örneklerinin T. bulbisetosa, T. inflatiseta ya da bunlardan farklı yeni bir 

türe mi ait olabileceğine ise canlı bireyler ve renklenme bilgisi olmadığı için karar 

verememiĢtir. Bu yüzden T. dilatata türünü incertae sedis olarak kabul etmiĢtir. Tez 

çalıĢmasındaki örnekler bu sibling gruptaki türlerin genel morfolojisi ile uyumludur 
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fakat fikse edilmiĢ örneklerin renkleri kaybolduğundan ve grubun diğer üyeleri ile 

çiftleĢtirmek gibi bir ihtimal olmadığından bireyler "cf. bulbisetosa" olarak 

tanımlanmıĢtır.  

Tez çalıĢmasında teĢhis edilen T. pontina türü de T. holothuriae, T. battagliai 

ve T. remanei türleri ile aynı sibling gruptadır. DiĢi bireyler birbirlerine morfolojik 

olarak çok benzemektedirler. Türler ancak erkek eĢeyden ayırt edilebilmektedirler. 

Erkek bireylerde  P2 endopod segmentlerinin iç kenarındaki setalar türler arasında 

birbirlerinden farklılık göstermekte ve bu setada güçlü modifikasyonlar 

görülmektedir. Bergmans (1979) çalıĢmasında Venedik'ten (Ġtalya) ve Oostende'den 

(Belçika) topladığı canlı bireyleri laboratuvarında kültüre alıp yetiĢtirmiĢ ve birbirleri 

arasında çiftleĢtirme deneyleri yapmıĢtır. Sonuçta Tisbe holothuriae (Venedik) ve 

Tisbe battagliai (Oostende) olarak teĢhis ettiği türlerin çaprazlanmasında  yavru 

bireyler elde edememiĢtir. Tez çalıĢmasında da bu gruba ait olduğu tespit edilen 4 

erkek birey ikinci bacaklarının morfolojisine göre teĢhis edilmiĢtir. 

Tez çalıĢmasındaki Tisbe reticulata türü, Tisbe aragoi, Tisbe marmorata, 

Tisbe pentaenia türleri ile sibling grupta yer almaktadır. Tespit edilen diĢilerin 

genital bölge morfolojisi ve antenül segment yapısı benzerlik gösterdiğinden bireyler 

"cf. reticulata" olarak tanımlanmıĢtır. 

 GerçekleĢtirilen tez çalıĢmasında ülkemiz kıyılarından toplanan Tisbidae 

familyasına ait bireyler incelenerek Türkiye faunasına yeni kayıtlar kazandırıldığı 

gibi bir de yeni tür tespit edilerek dünya biyoçeĢitliliğinin açığa çıkmasına katkıda 

bulunulmuĢtur. Elde edilen verilerden Tisbidae familyasının taksonomisinde ve 

zoocoğrafyasında bazı problemlerin mevcut olduğu anlaĢılmaktadır. Bu problemlerin 

çözümü genetik materyalin incelenmesi ve çiftleĢtirme deneyleri gibi laboratuvar 

çalıĢmalarıyla da desteklenecek olan detaylı morfolojik incelemelerin kullanılacağı 

revizyon çalıĢmaları ile mümkün olabilecektir. 
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