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ÖZET 
 

LAOPHONTE CORNUTA PHILIPPI, 1840 (COPEPODA, HARPACTICOIDA, LAOPHONTIDAE) 
TÜR KOMPLEKSİNİN AKDENİZ REVİZYONU 

 
 

Türkiye’nin mediolittoral bölgesinde yaşayan Laophonte cornuta türünün taksonomik 
revizyonu ülkemizin Akdeniz kıyılarından farklı zamanlarda toplanmış popülasyonlara ait 
örnekler üzerinden yapılmıştır. Daha önceki çalışmalarda L. cornuta adıyla teşhis edilmiş 
bireylerin diseksiyonları yapılmış ve modern ışık ve Taramalı Elektron Mikroskopları (SEM) 
yardımıyla yeniden tanımlanmıştır. L. cornuta olarak teşhis edilmiş bireylerin temsil ettiği 
populasyonlar hem populasyoniçi hem de populasyonlararası varyasyonlar göz önüne alınarak 
analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, çalışmanın başında öngörülen "L. 
cornuta adı altında Akdeniz’den kayıt edilen popülasyonlar farklı bir tür/türleri temsil 
etmektedir" hipotezinin doğru olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Nitekim daha önce 
ülkemiz sahillerinde L. cornuta olarak teşhis edilmiş popülasyonların aslında morfolojik olarak 
birbirine benzer ancak iki farklı türe ait olduğunu ve bu türlerden birisinin gerçek L. cornuta 
iken, incelenen diğer popülasyonların L. cornuta türüne ait olmadığı, aksine bilim dünyası için 

yeni bir türe ait olduğu (L. erdemi sp. nov.) ilk defa bu çalışma ile ortaya konulmuştur. Sonuç 
olarak, günümüze kadar mevcut literatürde L. cornuta için ortaya konmuş olan tür içi varyasyon 
sınırın doğru olmayabileceği ve Dünya'nın başka bölgelerinden bildirilmiş L. cornuta 
popülasyonların da farklı türleri temsil edebileceği tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Akdeniz, Taksonomi, Harpacticoida,  Copepoda, Laophonte 
cornuta. 
 
Danışman: Prof. Dr. Süphan KARAYTUĞ, Mersin Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
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ABSTRACT 
 
TAXONOIC REVISION OF LAOPHONTE CORNUTA PHILIPPI, 1840 (COPEPODA, 
HARPACTICOIDA, LAOPHONTIDAE) SPECIES COMPLEX INHABITING IN THE 

MEDITERRANEAN 
 
 
Taxonomic revision of Laophonte cornuta was made on the basis of the populations 

collected from various shores along the Mediterranean coast of Turkey. Individuals determined 
as L. cornuta in previous studies were initially dissected and were redefined with the aid of 
modern light and Scanning Electron Microscope (SEM). Populations represented by the 
individuals identified as L. cornuta were analysed and compared in terms of intra- and 
interpopulational variations. As a conclusion of the obtained results, it was clearly 
demonstrated that the hypothesis assumed as "the populations recorded from the 
Mediterranean Sea under the name of L. cornuta represent different species" was true. Hence, 
previous populations determined as L. cornuta from the Turkish coasts were in fact belong to 
two different morphological species and it was demonstrated for the first time by this study that 
and one of these species is the true L. cornuta, on the other hand some of the other populations 
were not L. cornuta but a new species for science (L. erdemi sp.nov.). As a consequence, it was 
discussed that variations in the present literature for L. cornuta may not be in the range of 
interspecies and the populations reported from the different part of the world for L. cornuta 
may represent different species. 

 
Key Words: Biodiversity, Mediterranean, Taxonomy, Harpacticoida, Copepoda, Laophonte 
cornuta. 
 
Advisor: Prof. Dr. Süphan KARAYTUĞ, Department of Biology, University of Mersin 
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1. GİRİŞ 

Yaklaşık 4.7 milyar yıl önce oluşmaya başlayan dünya yaşam için ev sahipliği yapmaya 

bundan yaklaşık 3.85 milyar yıl önce başlamıştır. Canlılığın ortaya çıkışından bugüne 

milyonlarca defa canlı soy hatlarında dallanmalar (türleşme) olmuştur [1]. Özellikle jeolojik ve 

ekolojik farklılıklar temelinde, popülasyonların evrimsel farklılaşması yeryüzünün her 

noktasında aynı olmamıştır. Bazı coğrafik alanlar (örneğin tropikal ormanlar) diğer yerlere 

(örneğin çöl biyomları) göre biyoçeşitlilik açısından daha zengin hale gelmiştir [2]. Genelde 

Türkiye, özelde Anadolu coğrafyası bu süreçte sahip olduğu jeolojik ve ekolojik özellikleri 

nedeniyle biyoçeşitlilik açısından son derece zengin bir mirasa sahip olmuştur [3]. Ne var ki, 

gerek jeolojik tarihsel geçmişi gerekse habitat çeşitliliği nedeniyle oldukça zengin fauna 

bileşimine sahip olan ülkemizin çoğu canlı grubu hakkında ne yazık ki halen yeterli taksonomik 

çalışma yapılmamıştır [4]. Ülkemizde yeterli faunistik araştırmanın yapılamamış olması 

nedeniyle sahillerimizin meiobentik ve fital harpaktikoid faunasının neredeyse tamamı halen 

keşfedilmeyi beklemektedir ve yayınlanmış veriye dayalı çok az şey bilinmektedir. Şu ana kadar 

denizlerimizden 210 harpaktikoid türü bildirilmiştir [5]. Ancak, şu andaki veriler Türkiye 

sahillerinde yaşayan harpaktikoidlerin gerçek çeşitliliğini ortaya koymaktan halen çok uzaktır. 

 

Biyolojik ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi ve korunması konularında gerekli 

adımların atılamamasının en önemli temel nedenlerinden birisi taksonomik bilgi yetersizliğidir. 

Bu nedenle biyoçeşitliliğin sürdürülebilir korunması ve yönetiminde tür çeşitliliğinin ve tür 

sınırlarının belirlenmesi son derece önemlidir. Her türlü habitat tipinde olduğu gibi maalesef 

Türkiye sahilleri de sürekli artan kirlilik ve sahil yapılaşmalarından son derece olumsuz olarak 

etkilenmektedir. Oldukça verimli ve dinamik olan kumlu sahil ekosistemleri Dünya’nın buzla 

kaplı olmayan kıyılarının üçte ikisini oluşturmaktadır. İlk bakışta yaşamdan yoksun gibi 

görünen ve çöl biyomunu andıran kumsal alanlar aslında oldukça zengin mikro ve makroskobik 

yaşam barındırmaktadır. Denizel sahillerin mediolittoral bölgesinin mayofaunası içerisinde, 

neredeyse tüm omurgasız hayvan şubelerinin temsilcileri bulunmaktadır [6]. 

 

  Bu tez çalışmasına konu olan ve kürekayaklılar olarak bilinen Kopepod altsınıfı 

Arthropoda şubesinin, Crustacea alt şubesi, Maxillipoda sınıfına aittir ve tüm tuzlu su 

sistemlerinden tatlı sulara, sıfırın altındaki kutup sularından sıcak su kaynaklarına kadar tüm 

habitatlarda yaşayabilmektedirler [7]. Yengeç, Istakoz ve karideslerle akraba, küçük boyutlu, 

sucul (akuatik) organizmalar olan kopepodlar genelde serbest yaşamakla birlikte diğer 

organizmalarla simbiyotik veya parazit olarak da yaşarlar [8]. Serbest yaşayan kopepodlar 

temel olarak deniz ve tatlısu ortamlarında bulunmasına rağmen karasal ve yarı karasal 

ortamlarda yaşayan temsilcileri de vardır [9]. Kopepodlar sucul bitkilerin oluşturduğu 
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habitatları da işgal ederler. Gel-git zonu (intertidal) ve daha derindeki (subdital) alglerin 

üzerinde, hatta deniz çayırları gibi bazı çiçekli bitkilerle birlikte bulunurlar [10]. Fitoplanktonlar 

ile beslenen kopepodlar denizel komünitelerdeki en önemli birincil tüketicilerdir ve hemen 

hemen bütün pelajik besin zincirinin tabanını oluştururlar [8]. Tüm sediment tiplerinde ve tüm 

derinliklerde bulunmalarına rağmen kopepodların yoğunluğu sediment tipi ve derinliğine bağlı 

olarak değişir [11]. 

Bu çalışmada revizyonu yapılan Laophonte cornuta, Kopepod alt sınıfının 10 takımından 

birisi [8] olan ve boyları 0.2 mm ile 2.5 mm arasında değişen küçük kopepodları içeren 

Harpacticoida takımına dâhildir.  Harpacticoida takımı günümüzde 56 familya, 589 cins ve 

yaklaşık 4300 türle temsil edilmektedir [7]. Çoğu tuzlu su ve acı sularda serbest yüzerken bir 

kısmı mercanlarda, tunikatlarda, kafadanbacaklılarda, kabuklularda ve balinalarda dış parazit 

veya kommensal olarak yaşarlar. Takımın 3 familyasına ait 945 tür tatlı sularda yaşar. Sadece 

birkaç türü planktoniktir, diğerleri genellikle yumuşak sediment veya makroalgler üzerinde 

bulunurlar [12]. 

 

L. cornuta'nın dâhil olduğu Laophontidae familyası ilk olarak Scott tarafından [13] 

Harpacticoida takımı içerisinde bir familya olarak tanımlandıktan sonra Lang bu familyayı 

Laophontinae, Normanellinae ve Donsiellinae olmak üzere 3 altfamilyaya ayırmıştır [14, 15]. P1 

endopodunun prehensil olması nedeniyle Por 1986 yılında bu familyayı Ancorabolidae 

familyası ile birlikte Laophontoidea adını verdiği bir üst familyada gruplamıştır. Bu büyük ve 

heterojen familya, bazı cinslerinin Normanellidae familyasına aktarılmış olmasına rağmen, 

içerisindeki cinslerin çok acilen monofiletik durumlarının test edilip kapsamlı birer 

revizyonlarına gerek vardır. Esola Edwards, 1891 ve Archilaophonte Willen, 1995 gibi pek çok 

cins plesiomorfik (atasal) karakterlerle tanımlanarak parafiletik durum sergilerken 

[5], Laophonte cinsi gibi 30’un üzerinde tür içeren bazı cinsler de parafiletik durumdadır [16]. 

Laophontidae şu anda 69 cins içerisine dağılmış yaklaşık 300 tür ve alttür ile temsil 

edilmektedir [7].  Familya içerisindeki cinslerin çok sayıda tür içermesi nedeniyle tüm bu 

cinslerin kapsamlı bir revizyonunu tek bir çalışma ile tamamlamak nerdeyse imkânsız 

olduğundan, belirli cinsler içerisindeki bazı problemli türlerin tam ya da kısmi revizyonlarının 

yapılması sorunun çözülmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır.  Bu büyük ve heterojen 

familya (şu anda Normanellidae familyası içerisine aktarılmış olan bazı cinslerinin olmasına 

rağmen) çok kapsamlı bir revizyona ihtiyaç göstermektedir [17]. Modern mikroskop 

tekniklerinin kullanıldığı son yıllarda yapılan taksonomik çalışmaların sonuçları kopepod 

türlerinin tanımlamasında mikrokarakterlerin önemli olduğunu göstermiştir [16, 18].  Bu 

çalışmalar neticesinde kopepodlarda aslı olmayan yanıltıcı geniş yayılım (kozmopolitan) 
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yaklaşımının yerini türlerin oldukça sınırlı bir coğrafik alanda yaşadıkları ve hatta yüksek 

derecede endemizm sergiledikleri görüşü yer almaya başlamıştır [16. 18]. Son dönemde yapılan 

revizyon çalışmalarının tümü birbirlerinden mikrokarakterlerle ayrılabilen çok sayıda türün 

varlığını ortaya çıkarmıştır [19-21]. Dahası birbirlerinden sadece mikrokarakterlerle ayrılabilen 

türler simpatrik olarak bulunabilmekte, bu da her bir bireyin detaylı olarak incelenmesini 

gerektirmektedir.  

 

Taksonomik revizyon ya da redeskripsiyon çalışmaları sistematik çalışma süreçlerinin 

en dikkate değer olanları arasındadır. Çünkü bir alandan toplanmış olan örneklerin kesin teşhis 

işlemleri özellikle mevcut literatür yetersiz olduğu durumlarda gerçek tür çeşitliliğini ortaya 

çıkartmaya engel teşkil etmektedir [22]. Örneğin sadece derin denizlerin dip bölgelerinde 

keşfedilmeyi bekleyen harpaktikoidlerin tahmini tür sayısı toplam tür sayısına eklendiğinde 

toplam tür sayısının 5 basamaklı sayılara kolaylıkla çıkabileceği düşünülmektedir [23]. 

 

Laophonte cornuta türünün mevcut literatürüne bakıldığında tanımlandığı 1840 yılından 

[24] bugüne Akdeniz örnekleri üzerinden yapılmış yeterli modern bir deskripsiyonu henüz 

bulunmamaktadır [25]. “L. cornuta adı altında Akdeniz’den kayıt edilen popülasyonlar farklı bir 

türleri temsil etmektedir” hipotezinin test edilmesi bu yüksek lisans tezinin konusunu 

oluşturmaktadır. Diğer yandan bu çalışma hem ülkemizin henüz tam olarak ortaya konamamış 

fauna bileşimine hem de uluslararası düzeyde L. cornuta türünün çözüm bekleyen 

taksonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 
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2.KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

Laophonte cinsi familya içerisindeki en çeşitlenmiş gruptur. Cins 43 tür ile temsil 

edilmektedir [17]. Tarihsel süreç içerisinde pek çok araştırmacı bu cinsi içerisindeki türleri 

gruplamaya çalışmış ancak çok başarılı olamamışlardır [14-16, 25, 27, 31, 38]. Bu başarısızlığın 

temel nedeni başta tip türü olan Laophonte cornuta dâhil cins içerisindeki türlerin yeterli 

seviyede detaylı deskripsiyonlarının bulunmamasıdır. 

L. cornuta ilk olarak Philippi tarafından [24] İtalya'nın Sorento sahilinden 

tanımlandıktan sonra neredeyse dünyanın her biyocoğrafik bölgesinden kaydı verilmiştir.  [9, 

15, 25-40]. Bu durum L. cornuta'nın kozmopolit yayılımlı bir tür olarak kabul edilmesine neden 

olmuştur. Bu kadar fazla kayıt olmasına rağmen Lang [15] ve Wells & [7] Rao hariç bu tür için 

neredeyse hiç varyasyon ortaya konulmamıştır [25, 34, 35, 38]. Yakın zamanda Gomez ve Boyko 

[25] Easter Island'dan L. cornuta kaydına rastlamış ve Easter Island'dan topladığı bireyler 

üzerinden bu türün redeskripsiyonunu yapmıştır. Ayrıca Fransız sahilinden toplanmış ve 

AMNH'de saklanan hasarlı tek bir dişi üzerinden Akdeniz örneğinin kısmi redeskripsiyonunu da 

yaparak karşılaştırma yapmışlardır. Gomez ve Boyko [25] ulaştıkları morfolojik detayları Sars 

[26], Lang [41], Carvalho [30], Lang [34], Ito [35], Pallares [36], Wells ve Rao [39] ve Huys [42] 

tarafından yapılan çalışmalarla karşılaştırmıştır. Sonuç olarak her ne kadar Gomez ve Boyko 

[25] türün taksonomik problemine önemli katkı sağlamış olsa da, türün literatürde sergilediği 

varyasyon aralığından yola çıkarak L. cornuta'nın halen bir tür kompleksi olabileceğini 

vurgulamışlardır. Gomez ve Boyko [25] Easter Island'dan detaylı bir redeskripsiyon verse de 

türün orijinal yayılış olan Akdeniz'den detaylı bir karşılaştırma yapacak deskripsiyona 

ulaşamamış ve Akdeniz popülasyonları üzerine yapılacak taksonomik bir çalışmanın türün 

taksonomik problemine önemli bir katkı yapacağını vurgulamışlardır. 

 Geniş dağılımlı harpaktikoid türlerinin durumu gibi, L. cornuta'nın sergilediği geniş 

biyocoğrafik dağılım örüntüsü bu türün “tür kompleksini” temsil ettiği hipotezinin kurulmasına 

neden olmuştur. Yeryüzünde çok az sayıda takson gerçek anlamda kozmopolit yayılış 

göstermektedir. Bu tez çalışmasının ana amacı Akdeniz’de bir “tür kompleksini” temsil ettiği 

düşünülen L. cornuta’nın morfolojik farklılıklara dayanarak revize edilmesidir. Diğer yandan, 

L.cornuta türünün mevcut literatürüne bakıldığında tanımlandığı 1840 yılından bugüne Akdeniz 

örnekleri üzerinden yapılmış yeterli modern bir deskripsiyonu henüz bulunmadığı 

görülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma ile hem uluslararası düzeyde L. cornuta türünün çözüm 

bekleyen taksonomisine hem de ülkemizin henüz tam olarak ortaya konamamış fauna 

bileşimine önemli ölçüde katkı sağlanmıştır.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 Bu tez çalışmasında Mersin Üniversitesi Zooloji Müzesi koleksiyonunda bulunan 

önceden preparat yapılmış ve yine daha önce toplanıp ayıklanmamış kavanozlarda %4’lük 

formaldehitte saklanan makroalg örneklerinin içerisindeki L. cornuta bireyleri ayıklanmak 

suretiyle kullanıldı.  

 Kavanozların içi çeşme suyu ile doldurulduktan sonra kopepodların makroalglerden 

ayrılabilmesi için kuvvetlice çalkalandı ve yaklaşık olarak 20-30 saniye beklendi ki bu süre 

büyük parçaların çökmesi, kopepodların orta kısımda asılı kalması için gerekli olan süredir. 

Daha sonra kavanozlardaki su, tortular dipte kalacak şekilde, uçlarına 50 µm göz açıklığına 

sahip ipek ağlar gerilmiş olan 10 cm çapındaki PVC borulardan süzüldü. Bu işlem birkaç defa 

tekrarlandı. Ucu süzgeçli silindirde kalan örnekler %70’lik alkolle yıkanarak petri kabına alındı. 

Olympus SZX16 marka stereo mikroskop altında pastör pipeti yardımıyla Laophonte cornuta 

olduğu düşünülen örnekler ayıklanarak daha sonra incelenmek üzere çukur lamlara alındı ve 

etiketlenerek saklandı.  

Örnekler Olympus BX51 marka ışık mikroskobunda, Wells [7] teşhis anahtarı 

kullanılarak teşhis edildikten sonra vücut parçalarının rahat görülebilmesi için disekte edildi. 

Diseksiyon için kullanılan iğneler ya 0.35 mm çapındaki tungsten bir telin ya da 00 numara 

böcek iğnesinin potasyum klorür çözeltisi içinde, 1 amper, 12 Voltluk alternatif akım altında, 

elektroliz işlemine tabii tutulması sonucunda inceltilerek yapıldı. Diseksiyon, lam üzerinde bir 

damla laktofenol içinde stereo mikroskop altında gerçekleştirildi. Disekte edilen her bir vücut 

parçası farklı bir preparat yapıldı. İnceleme sonucunda çizimleri yapılacak her bir vücut 

parçasının ezilmesini önlemek amacıyla lam ile lamel arasına kırıl lamel parçaları yerleştirildi. 

Bu sayede lam ile lamel arasındaki vücut parçaları döndürülerek istenilen açılardan çizilebildi.  

Preperatların incelenmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve şekillerinin çizilmesi için DIC 

(Differential Interference Contrast) ataçmanlı ve çizim tüplü Olympus BX51 marka mikroskop 

kullanıldı. Örneklerin elektron mikroskobu çalışmasında, Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji ve 

Araştırma Merkezinde (MEITAM) bulunan Scanning Electron Microscope (SEM) kullanıldı. 

Çizim tüpü yardımıyla çizilen orijinal şekiller WACOM marka çizim tableti ve Adobe Photoshop 

CC 2018 programı yardımıyla dijital hale getirildi.  İncelenen materyaller Mersin Üniversitesi 

Zooloji Müzesi (MUZM)’nde saklanmaktadır. 

Yayılış haritası Google maps (https://www.google.com.tr/maps/) programına ilgili 

literatürlerdeki lokalite bilgileri girilerek oluşturuldu. Şekillerdeki ölçekler µm cinsidendir. 
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3.1. Tez Kapsamında İncelenen Materyallerin Toplandığı İstasyonlar 

Tablo 3.1. Tez kapsamında incelenen Laophonte cornuta örneklerinin toplandığı istasyon 

bilgileri.  

AKDENİZ İSTASYONLARI 

İSTASYON LOKALİTE ÖRNEKLEME 
TARİHİ 

BİREY 
SAYISI 

TÜR 

İstasyon.1 Mağaracık mevkii kuzeyi / 
Hatay 
N 36° 08.315'; E 35° 54.598' 

24.11.07 1♀ Laophonte cornuta 

İstasyon.3 Kurtpınar belediye plajı / 
Hatay 
N 36° 53.409'; E 35° 56.775' 

08.04.07 
25.11.07 

3♀♀, 1♂ 

13♀♀, 5♂♂ 

Laophonte cornuta 

İstasyon.4 Yumurtalık çıkışı DSİ 
dinlenme tesisleri /Adana 
N 36° 46.133'; E 35° 46.553' 

25.11.07 7♀♀, 1♂ Laophonte cornuta 

İstasyon.5 Rıhtım pansiyon önü, Karataş 
/ Adana  
 N 36° 33.955'; E 35° 23.416' 

25.11.07 2♀♀ Laophonte cornuta 

İstasyon.6 Harbiş sahili, Karataş / Adana 
N 36° 33.937'; E 35° 19.600' 

25.11.07 4♀♀, 2♂♂ Laophonte cornuta 

İstasyon.7 Viranşehir sahili / Mersin 
N 36° 44.357'; E 34° 32.478' 

26.11.07 1♀ Laophonte cornuta 

İstasyon.8 Kızkalesi / Mersin 
N 36° 27.473'; E 34° 08.647' 

26.11.07 3♀♀, 1♂ Laophonte cornuta 

İstasyon.9 Nato iskelesi limanı/Mersin 
N 36° 17.094'; E 33° 49.928' 

27.11.07 28♀♀, 1♂ Laophonte cornuta 

İstasyon.10 Boğsak sahili / Mersin 
N 36° 16.264'; E 33° 48.842' 

27.11.07 4♀♀, 1♂ Laophonte cornuta 

İstasyon.11 Yeşilovacık köyü 
sahili/Mersin 
N 36° 11.453'; E 33° 39.363' 

27.11.07 1♀ Laophonte cornuta 

İstasyon.13 Alanya sahili (Krizantem hotel 
önü) / Antalya 
N 36° 32.066'; E 32° 02.028' 

29.11.07 2♀♀, 1♂ Laophonte cornuta 

 

EGE İSTASYONLARI 

İSTASYON LOKALİTE ÖRNEKLEME 
TARİHİ 

BİREY 
SAYISI 

TÜR 

İstasyon.14 Kayacık shl. Havalimanı mv./ 
Dalaman 
N 36° 41' 10.1"; E 28° 47' 15.8" 

21.10.2012 2♂♂ Laophonte cornuta 

İstasyon.17 Güllük 
N 37° 14' 39.4"; E 27° 36' 03.9" 

24.10.2012 3♀♀, 1♂ Laophonte cornuta 

İstasyon.18 Zeytinlik öncesi Corendon otel 
önü 
N 37° 15' 44.3"; E 27° 32' 36.8" 

23.10.2012 9♀♀ Laophonte cornuta 
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Tablo 3.2. Tez kapsamında incelenen Laophonte erdemi sp. nov. örneklerinin toplandığı 

istasyon bilgileri.  

AKDENİZ İSTASYONLARI 

İSTASYON LOKALİTE ÖRNEKLEME 
TARİHİ 

BİREY 
SAYISI 

TÜR 

İstasyon.2 Arsuz – Mağaracık arası / Hatay 
N 36° 14.008'; E 35° 50.220' 

07.04.07 
24.11.07 

1♀, 2♂♂ 

1♀ 

Laophonte erdemi 
sp. nov. 

İstasyon.4 Yumurtalık çıkışı DSİ dinlenme 
tesisleri /Adana 
N 36° 46.133'; E 35° 46.553' 

25.11.07 1♂ Laophonte erdemi 
sp. nov. 

İstasyon.12 Mamure kalesi doğusu sahil / 
Mersin 
N 36° 05.167'; E 32° 54.354' 

29.11.07 
 

1♂ 
 

Laophonte erdemi 
sp. nov. 

 

EGE İSTASYONLARI 

İSTASYON LOKALİTE ÖRNEKLEME 
TARİHİ 

BİREY 
SAYISI 

TÜR 

İstasyon.6 Küçükbük 
N 37° 08' 26.8"; E 27° 21' 28.0" 

23.10.2012 3♀♀, 3♂♂ Laophonte 
erdemi sp. nov. 

İstasyon.15 Kumlubük sahili 
N 36° 44' 47.2"; E 28° 16' 13.3" 

21.10.2012 1♀ Laophonte 
erdemi sp. nov. 

İstasyon.19 Akbük 
N 37° 23' 52.6"; E 27° 25' 54.2" 

24.10.2012 1♀ Laophonte 
erdemi sp. nov. 

İstasyon.20 Akbük sonrası / Uslu st. Önü 
37° 23' 59.0" N; 27° 22' 09.9" E 

24.10.2012 1♀, 1♂ Laophonte 
erdemi sp. nov. 

İstasyon.21 Yalıköyü 
N 37° 24' 59.2"; E 27° 13' 19.5" 

24.10.2012 1♀ Laophonte 
erdemi sp. nov. 

İstasyon.22 Doğanbey çıkışı 
N 38° 03' 47,5"; E 26° 54' 10,3" 

25.10.2012 17♀♀ Laophonte 
erdemi sp. nov. 

İstasyon.23 Urla çıkışı / Doğanay rest. Önü 
N 38° 23' 09.6"; E 26° 45' 32.9" 

26.10.2012 3♀♀, 3♂♂ Laophonte 
erdemi sp. nov. 

  

 

3.2. Harpaktikoidlerin Genel Morfolojileri  

 Tanımlayıcı terminoloji için Huys ve Boxshall [8] ve Huys ve ark. [43] temel alınmıştır. 

Bu her iki önemli ve temel çalışmaya göre terminolojik açıklamalar aşağıda detaylı 

açıklanmıştır. 

 Copepoda altsınıfının, Harpacticoida takımına ait bireyler vücut eklemlenme yapısına 

göre Gymnoplean ve Podoplean denilen iki gruba ayrılır. Bu ayrım, temel vücut 

eklemlenmesinin farklı pozisyonlarda olmasına dayandırılarak yapılmıştır. Gymnoplean vücut 
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yapısında eklemlenme beşinci somitten sonra (Platycopioida ve Calanoida) iken Podoplean 

vücut yapısında ise dördüncü ve beşinci somitlerin arasında (Harpacticoida) yer alır. Bu temel 

eklemlenme (tagmosis) vücudu iki ana bölüme ayırır. Eklemlenmenin anteriyör bölümüne 

prosom, posteriyör bölümüne urosom adı verilmektedir (Şekil 3.2).  

 Prosom kendi içinde iki bölüme ayrılır; sefalosom ve serbest somitler. Anteriyörde 

kalan sefalosom, beş çift baş üyesini olan Antenül (A1), Antena (A2), Mandibül (Md), Maksilül 

(Mx1), Maksilla (Mx) ve Maksiliped'i (Mxp) taşır (Şekil 3.3, 3.4. ve 3.5). Bu altı üyeyi taşıyan 

tergitler birbiri ile kaynaşarak devamlı bir yapı gösteren koruyucu sefalik kılıfı oluşturmuştur. 

Sefalik kılıf genellikle anteriyör ucunda, antenüller arasından ileriye doğru uzanır. Rostrum 

denilen bu çıkıntı şekil ve büyüklük bakımından oldukça değişkenlik gösterir, sefalosomla 

birleşik bir uzantı gibi görülebilirken eklemle tabana birleştiği de görülebilir. Ayrıca tüm 

gruplarda tipik olarak iki sensilla taşır (Şekil 3.1A)  

 Çoğu harpaktikoidlerde birinci çift yüzme bacağını taşıyan somit de sefalosom ile 

birleşerek sefalotoraksı oluşturur. Sefalotoraksın posteriyöründe ikinci, üçüncü ve dördüncü 

yüzme bacak çiftlerini taşıyan serbest somitler bulunur (Şekil 3.3). Ancak bazı harpaktikoid 

gruplarında (Canuellidae, Phyllognathopodidae, Chappusiidae ve Cervinioidae) birinci yüzme 

bacağını taşıyan somit sefalosom ile kaynaşmadığı için dört serbest somit bulunur.  

 Urosom beşinci bacak çiftini taşıyan somit ve abdomen olarak da adlandırılan beş 

somitin birleşmesinden oluşur. Erkek bireylerde tüm somitler birbirinden ayrı iken dişilerde 

ikinci ve üçüncü urosomitler kaynaşarak genital ikili somiti oluştururlar (Şekil 3.2). Anal somit 

denilen son urosomit üzerinde terminal ya da dorsal olarak açılan anüsü ve posteriyöründe iki 

adet kaudal rami (furka) taşır (Şekil 3.1B).  

 

Şekil 3.1. Laophonte cornuta (♀) A, Rostrum ve sensillaların ventral; B, Anal operkulum ve 
furkanın ventral SEM görüntüsü. (Orijinal). 
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Şekil 3.2. Laophonte cornuta’da (♀) tagmosis, segmentasyon ve temel vücut yapısı dorsal SEM 
görüntüsü. (Orijinal). 
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Şekil 3.3.  Laophonte cornuta (♀) ventral SEM görüntüsü. Temel vücut morfolojisi. (Orijinal). 
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Şekil 3.4. A, Sefalotoraksta bulunan üyelerin ventral görünümü. Antenüllerin her ikisi; antena, 
maksilül ve maksilipedin sağ tarafta olanları; mandibül ve maksillanın sol tarafta olanları 

gösterilmiş; P1 gösterilmemiştir [20]. B, Laophonte cornuta (♀) ventralden antena, maksiliped 
ve antenül SEM görüntüsü. (Orijinal). 

  

 

Şekil.3.5. Laophonte cornuta (♀) Ağız parçalarının SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

  Vücut yüzeyi ve/veya üyelerin yüzeyi çeşitli yapılarla donanmıştır. İntegüment içine 

kadar uzanan bir delikten çıkan esnek uzantılara seta, sert uzantılara spin denir. Pozisyonları 

türe özgüdür. Setül ve spinüller ise integümentin dış yüzeyinde bulunurlar, iç kısımla 

bağlantıları yoktur (Şekil 3.6). Bu yüzden koptuklarında delik değil sadece hafif bir iz bırakırlar. 

Spin ve setalar üzerinde bulunan setül ve/veya spinül sıra sayısına göre unipinnat (tek sıra), 

bipinnat (iki sıra), tripinnat (üç sıra) veya multipinnat (çoklu sıra) olarak adlandırılırlar. Seta 
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gövdesi boyunca genellikle iki sıra halinde karşılıklı dizilmiş setüller bulunan setalara plumoz 

seta denir. Seta gövdesinin proksimal yarısı çıplak, distal yarısının iki kenarında dizilmiş 

dişçikler var ise serrat seta denir (Şekil 3.7A). Eğer seta ince, uzun ve gövdesi setal 

çıkıntılarından yoksun ise basit seta adını alır (Şekil 3.7B).  

 

Şekil.3.6. Laophonte cornuta (♀). A, P1 ucundaki kanca üzerindeki spinüller; B, P1 EXP terminal 
seta ucundaki spinüller SEM görüntüsü. (Orijinal) (Şekildeki ölçek µm ve nm cinsindedir). 

                          

 

 

Şekil.3.7. Laophonte cornuta. A, Antena eksopod serrat seta ve ucu (♀); B, P5 (♂), basit seta SEM 
görüntüsü. (Orijinal) (Şekildeki ölçek µm ve nm cinsindedir). 

 

 Vücut yüzeyinde bulunan (sondan bir önceki somit hariç), kutikula içindeki sinirlerle 

bağlantısı olan, küçük duyu organları olarak görev yapan, zayıf uzantılara sensilla denir. Vücut 

yüzeyinde sensillalardan başka porlar, mikrosetüller ve mikrospinüller de bulunur (Şekil 3.8A). 

Somitler birbirine esnek yapıdaki artrodial membranlarla bağlanmışlardır. Bu membranlar 

somatik hiyalin saçaklarla desteklenmiştir (Şekil 3.8B). Somatik hiyalin saçaklar bazı 

familyalarda (Ectinosomatidae familyası gibi) temel taksonomik öneme sahiptir ve somitin 

posteriyör sınırında bulunan spinül sıraları ile karıştırılmamalıdır. 
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Şekil.3.8. A, Laophonte cornuta (♀) 5. somit yüzeyindeki mikrospinüller ve sensilla; B, 

Laophonte cornuta (♂) Somitlerin posteriyöründeki hiyalin saçaklar ve furkanın ucundaki 
spinüller SEM görüntüsü. (Orijinal) (Şekildeki ölçek µm ve nm cinsindedir). 

 

 Antenül (Birinci anten, A1)  dişilerde en fazla 9, erkeklerde en fazla 14 segmentlidir. 

Kural olarak dördüncü ve terminal segmentler estetask adı verilen kemoreseptör olarak görev 

yaptığı tahmin edilen, şeffaf filamentler taşırlar. Erkeklerde antenüller çiftleşme sırasında dişiyi 

kavramak için modifiye olmuştur. Her zaman genikulat (katlanabilen) yapıdadır ve 

genikulasyonun olduğu yerde bir veya daha fazla şişkin segment vardır. Erkek antenülleri 

yapısına göre üç çeşittir: 

 1. Haploser (haploser) antenül: Zayıf bir şekilde modifiye olmuşlardır. Orta 

segmentler daha az şişkindir ve genikulasyon sonrası segment sayısı değişkendir (Şekil 3.9A). 

 2. Subkiroser (subkirocer) antenül: Orta segmentleri daha şişkindir. Genikulasyon 

sonrası iki segment taşır. (L. cornuta’da olduğu gibi)  (Şekil 3.9B). 

 3. Kiroser (chirocer) antenül: Oldukça kuvvetli modifikasyon görülür. Genellikle aşırı 

derecede şişkinleşmiş, kalın duvarlı bir segmente ve uçta birer segmente daha sahiptirler  (Şekil 

3.9C).  
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Şekil.3.9. Harpaktikoidlerde erkek antenül tipleri. A, Bathycamptus eckmani (♂) (haploser); B, 

Laophonte cornuta (♂) (subkiroser); C, Paramesochra mielkei (♂) (kiroser)  (A ve C, [43]; B, 

Orijinal).  

 

 Antena (İkinci anten, A2) iki segmentli bir protopoda (koksa ve basis) sahiptir, bir 

eksopod ve bir endopoddan oluşan iki dalı yapıdadır. Koksa genellikle küçük, çıplak ve sıklıkla 

körelmiştir veya basisle birleşmiştir. Eksopod en fazla sekiz segmentli olsa da genellikle dört 

segmentten daha az, nadiren endopod ile aynı uzunlukta ve bazı türlerde tamamen 

indirgenmiştir. Endopod tipik olarak iki segmentlidir. Çoğu türlerde basis ve endopodun ilk 

segmenti kısmen ya da tamamen birleşerek allobasis (L. cornuta’da olduğu gibi) oluşturmuştur. 

Endopod distal terminalinde genellikle birçok genikulat (dirsekli) seta taşır (Şekil 3.10). 
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Şekil.3.10. Harpaktikoidlerde antena. A, Neobradya pectinifera [43]; B, Laophonte cornuta (♀) 

(Orijinal). 

 

 Ağız açıklığı anteriyörde labrum, posteriyörde çiftler halinde bulunan paragnatlar ve 

lateralde mandibüller ile çevrelenmiştir. Labrum antenayı taşıyan somitin posteriyoventralin-

den çıkar, ağız üzerinde uzanır. Çıplak olabileceği gibi değişen sayıda spinül ve/veya setül ile 

örtülü olabilir (Şekil.3.11). 

 

 

 

Şekil.3.11. Laophonte cornuta Labrum. A, (♀) ventral; B, (♂) lateral SEM görüntüsü. (Orijinal) 
(Şekildeki ölçek µm ve nm cinsindedir). 

 

 

 



Songül YURTDAŞ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

 
16 

 

Mandibül çift dallıdır ve iki segmentli bir protopoda (koksa ve basis) sahiptir. Sert 

yapılı proksimal koksa, dişli keskin bir kenara veya dorsal köşesinde ikiye kadar seta 

bulundurabilen bir gnathobase sahiptir. En fazla dört iç setaya sahip olan basis, bir endopod ve 

bir eksopod taşır (Şekil 3.12). 

 

 

 

Şekil.3.12. Harpaktikoidlerde mandibül. A, Laophonte cornuta (♀) (Orijinal). B, Neobradya 

pectinifera; C, Thompsonula hyaenae; D, Leptastacus corsicaensis [43]. 
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Maksilül, distal kenarında çok sayıda seta ve spin taşıyan, genellikle anteriyör 

yüzeyinde iki seta bulunduran medial arthritin geliştiği bir prekoksaya sahiptir. Koksa bir 

koksoendite ve beş setayla temsil edilen koksa içerisinde birleşmiş bir epipodit (eksite) taşır. 

Basis oldukça yakın yerleşmiş iki basiyoendit (sıklıkla kaynaşmıştır), bir segmentli eksopod ve 

bir segmentli endopod taşır (Şekil 3.13B). 

Maksilla tek dallıdır (eksopod yoktur) ve atasal olarak her biri iki endit taşıyan 

prekoksa ve koksa birleşerek sinkoksa adını almıştır. Harpaktikoidlerin çoğunda basis ve 

endopodun proksimal segmenti kaynaşarak allobasisi oluşturur. Allobasis sıklıkla kıvrık bir 

pençeye dönüşen bir endite sahiptir. Endopod en fazla dört segmentlidir (Şekil 3.13A). 

 

Şekil.3.13. Harpaktikoidlerde maksilül ve maksilla yapısı.  Laophonte cornuta (♀). A, maksilla; 

B, maksilül (Orijinal). 

 

Maksiliped takımlara göre büyük çeşitlilik gösterir. Prekoksa ve koksa kaynaşarak 

sinkoksayı oluşturmuştur. Sinkoksa ve basis, spin ve seta bulundururlar. Endopod atasal olarak 

iki segmentlidir fakat bu durum sadece Cerviidae, Chappuisiidae, Tisbidae ve Paramesochridae 

familyalarında görülür. Familyaların çoğunda endopod bir segmentlidir ve bazılarında güçlü bir 

pençe (prehensil) şeklinde modifiye olmuştur (L. cornuta’ da olduğu gibi). Bunlar subkelat 

(subchelate) tiplerdir. (Şekil 3.14)   

Yüzme bacaklarının (pereyepod olarak da adlandırılırlar) ilk dört çifti (P1-P4) endopod 

ve eksopod olmak üzere çift dallıdır. Küçük bir prekoksa, iyi gelişmiş bir koksa ve bir dış 

seta/spine sahip bir basis bulundururlar. Her bir bacak çiftinin iki üyesi fonksiyonel ünite 
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oluşturacak şekilde interkoksal sklerit denilen bir parça ile birleşmiştir. Her dal en fazla üç 

segmenttir ve bu segmentler proksimalden başlayarak numaralandırılırlar. Bacaklar aynı 

zamanda eşeysel dimorfizmin yaygın olduğu yapılardır. Bacak dallarındaki segment sayısı, seta 

ve spin/spinüllerin dizilişi tür tanımlamasında kullanılan yaygın karakterlerdendir.  

 

Şekil. 3.14. Laophonte cornuta (♀). Maksiliped ve P1 SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

Setal formül bacaklardaki seta ve spinlerin düzenlenişini gösterir. Eksopodun birinci 

(Exp-1) ve ikinci (Exp-2) segmenti daima bir seta veya spin taşıdığı için bunlar formüle dâhil 

edilmezler. Setal formül oluşturulurken, proksimal segmentten başlanarak önce her bir 

segmentin iç kısmında kalan seta/spin sayısı yazılır, sonra distal segmentin terminalindeki en 

sonda distal segmentin dış kısmında kalan seta/spinlerin sayısı yazılır. Yazarken her bir 

segment nokta ya da sütunla ayrılır. Bu işlem önce eksopod sonra endopod için yapılır (Şekil 

3.15). 

Beşinci bacak çifti (pereyopod 5 ya da P5) yaprak benzeridir ve temelde çift dallıdır 

(Şekil 3.16A-B). Çoğunlukla endopod ve basis kaynaşarak baseyoendopodu oluşturur 

(Longipedia gibi birkaç tür hariç). Baseoendopod uzamıştır ve dış proksimal köşesinde bazal bir 

dış seta taşır. Endopod ise endopodal lob olarak görülebilir. Koksa genellikle kaybolmuştur. Bazı 

türlerde bacak çiftini birbirine bağlayan küçük bir interkoksal sklerit bulunurken bazı türlerde 
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ise iki bacağın baseyoendopodları birbirine kaynaşarak urosomun ventral kısmı boyunca 

uzanan devamlı bir levha oluştururlar. Seta sayımı P1-P4’te olduğu gibi içten dışa doğru önce 

eksopod sonra endopod yazılır fakat dış bazal seta ortak olduğu için hesaba katılmaz.   

 

Şekil. 3.15. Laophonte cornuta (♀) P2’de setal formülün hesaplanması. (Orijinal). 

 

 Altıncı bacak çifti (pereyopod 6 ya da P6) son bacaktır ve erkeklerde dişiye oranla 

daha belirgindir. Erkeklerde her bacak ilkel olarak 3 setalı birer plak ile temsil edilir ve en 

dıştaki seta P1-P5’teki dış bazal seta ile homologtur (Şekil 3.16A). Dişilerde ise altıncı bacak 

kalıntı halindedir ve genital açıklığı örten kapatma aparatı ile birleşmiştir. Çift halindeki genital 

porlar (gonopor) altıncı bacak levhası ile kapatılmıştır. P6 levhası yumurtlama sırasında 

promotor kasların etkisi ile ileri ve dışa doğru itilir. Kopulasyon (çiftleşme) sırasında erkekler 

tarafından spormatoforlar, ventral urosom duvarı ile kısmen kapalı olan kopulasyon 

açıklığından içeri itilir.  
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 Anal somitin dorsalinde bulunan anüs, spinüller veya setalarla kaplanmış belirgin bir 

operkulum ile kapatılmıştır. Anal somit yarığı derince olan türlerde gerçek bir operkulum 

yerine sonraki somitin posteriyör kenarından bir çıkıntı şeklinde yalancı operkulum gelişmiştir. 

 Anal somitin posteriyöründen çıkan iki kaudal dala furka adı verilir. Furkanın şekil ve 

yapısında önemli modifikasyonlar bulunabilirken taşıdığı setaların sayısı, yerleşimi ve temel 

yapısı benzerlik gösterir. Üçü lateral, biri dorsal ve üçü terminal olmak üzere toplam yedi seta 

taşır. Anterolateral yardımcı seta (I) sıklıkla indirgenmiş ya da yoktur ve genellikle anterolateral 

setanın (II) yakınında yer alır.  Posterolateral seta (III) dış subdistal köşede bulunur.  Dış 

terminal seta (IV) ve iç terminal seta (V) tipik olarak taban kısmında ortak bir eklemden çıkar.  

Terminal yardımcı seta (VI) iç subdistal köşede yerleşmiştir.  Dorsal seta (VII) çok 

karakteristiktir çünkü bu daima tabanda üç eklemlidir (Şekil 3.17A-B).  

 

  

Şekil.3.16.  Laophonte cornuta.  A, (♂) P5 ve P6 genel yapısı; B, (♀) P5 SEM görüntüsü. 
(Orijinal). 

 

  

Şekil.3.17.  Laophonte cornuta (♀) furkal setaların konumu. A, lateral; B, ventral SEM 
görüntüsü. (Orijinal). 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Laophonte cornuta Türünün Redeskripsiyonu ve Sistematiği 

Domain: Eukarya 

Regnum: Animalia 

Phylum: Arthropoda Latreille, 1829 

 Subphylum: Crustacea Brünnich, 1972 

 Superclass: Multicrustacea Regier ve ark., 2010 

 Class: Hexanauplia Oakley ve ark., 2013 

 Subclass: Copepoda Milne-Edwards, 1840 

 Infraclass: Neocopepoda Huys ve Boxshall, 1991 

 Superorder: Podoplea Giesbrecht, 1882 

 Order: Harpacticoida Sars, 1903 

Suborder: Polyarthra Lang, 1944 

Superfamily: Laophontoidea T. Scott, 1905 

Family: Laophontidae T. Scott, 1905 

Subfamily: Laophontinae T. Scott, 1905 

Genus: Laophonte Philippi, 1840 

Species: Laophonte cornuta Philippi, 1840 

(Şekil 4.1 – 4.20) 

Sinonim listesi: 

Harpacticus fortificationis n. sp.  Fischer 1860 

Cleata fortificationis, Claus 1863 

Laophonte forcipata, Norman 1886 

Laophonte serrata, Brady 1880 (not Claus) 

Laophonte cornuta dentioperculata, Lang 1936 

Laophonte cornuta nigrocincta, Nicholls 1944 



Songül YURTDAŞ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

 
22 

 

Orijinal Deskripsiyon: Philippi, A. “Zoologische Bemerkungen (Fortsetzung). IV. Kurze 

Charakteristik mehrerer neuer Genera aus der Familie der Copepoden”. Archiv fur 

Naturgeschichte 6(1):181-195. (Copepoda:188-191, pl.3 figs.12-13, pl.4 figs.1-2.) page(s): 195, 

(1840). 

 

Tip Lokalitesi: İtalya'nın Sorento sahili [24] 

 

İncelenen Materyaller   

Akdeniz: ist. 2 (1♀),  ist 8 (16♀♀, 6♂♂) , ist. 11 (7♀♀, 1♂) , ist. 15 (14♀♀, 2♂♂) , ist. 17 (1♀) , ist. 

20 (3♀♀, 1♂) , ist 27 (28♀♀, 1♂) , ist. 28 (4♀♀, 1♂), ist. 30 (1♀), ist. 49(2♀♀, 1♂) , ist. Y9 (2 ♀♀). 

Ege: ist. 13 (2 ♀♀), ist. 46 (3♀♀, 1♂), ist. 48 (9 ♀♀). 

 

Dişi (♀) Redeskripsiyonu: Habitus, toplam vücut uzunluğu, rostrumun baş kısmından 

başlayarak kaudal ramiye kadar (furkal seta hariç) ölçülmüş ve 722 µm (n=4) olduğu 

görülmüştür. Sefalotoraks uzunluğu toplam vücut uzunluğunun ¼’ü kadar. Sefalotoraks 

üzerinde şekildeki gibi por ve sensillalar ile donanmış. Vücut ay yüzeyindeki kraterler gibi 

çukurlu bir görünüme sahiptir (Şekil. 4.3). Gövde oldukça ince, subsilindirik ve fusiformdur (iğ 

şeklinde). Somitler arası geçiş oldukça belirgindir ve merdivensi görünümde lateral görünümde, 

sefalotoraksın ardından gelen ilk dört segment birbirleri ile derin çapraz bir daralma ile birleşir. 

Bu daralmadan dolayı sırt kısmı hafif çıkıntılıdır (Şekil. 4.1, 4.2 ve 4.3). İlk dört segmentin 

ardından gelen genital-ikili somit ve sonraki somitler (anal somit hariç) genişleyerek uzanır. 

Anal somit dikdörtgen şeklindedir ve anal operkulum küçük bir dikensi çıkıntı ile sonlanır. Bu 

dikensi çıkıntının altındaki bölgede üçgen şeklinde dizilmiş iki setül sırası mevcuttur. Anal 

operkulumun spinsi çıkıntısının iki yanında birer adet sensilla bulunur. 

Tüm somitler dorsal kısmın (anal somit hariç) posterior kenarlarında, aralarında 

spinüller bulunan krenulat (diş diş) çıkıntılarla kaplı, ventralde ise anal somit ve bir önceki 

somitin posterior kenarlarında hiyalin saçaklar bulunur. 

Genital ikili-somit orijinal segmentasyona işaret eden somit yüzeyinde ventral 

konumlu bir şerit bulunur; somit dorsalde ayrık ancak ventralde tamamen kaynaşıktır. Genital 

bölgede orta konumlu küçük bir kopulasyon açıklığı bulunur; kopulasyon açıklığı bombeli tüp 

benzeri uzantılı; altıncı bacaklardan türemiş operkulum ile örtülmüş genital açıklıklar medialde 

kaynaşarak genital yarık şeklini almıştır. 
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Şekil.4.1. Laophonte cornuta (♀) Habitus. A, lateral; B, dorsal. (Orijinal). 
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Şekil.4.2. Laophonte cornuta (♀) Habitus. A, dorsal; B, lateral SEM görüntüsü. (Orijinal). 
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Şekil.4.3. Laophonte cornuta (♀). Sefalotoraks lateral SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

Rostrum, sefalotoraksın anterioventral ucunda yer alır, antenülün birinci segmentinin 

yarısına kadar uzanır, oldukça geniştir ve kavisli bir şekilde son bulur. İki yanında bir çift 

sensilla ve uçta tüp şeklinde bir por yer alır (Şekil.4.4A). 

Tüm somitler dorsal kısmın (anal somit hariç) posterior kenarlarında, aralarında 

spinüller bulunan krenulat (diş diş) çıkıntılarla kaplı, ventralde ise anal somit ve bir önceki 

somitin posterior kenarlarında hiyalin saçaklar bulunur. 

Kaudal rami, yaklaşık olarak anal somit ile aynı boyda, uca doğru biraz incelir, 

distalde tek ve güçlü bir spiniform seta (Seta V) ile sonlanır. Furkanın sonlanıp seta V’in 

başladığı yerde ventralde ve dorsalde bir sıra spinül mevcut. Boyu eninin yaklaşık iki katı ve 

ventralde iki tüp pora sahiptir. 7 setalıdır: Seta I, küçük ve seta II’nin ventralinde; Seta II, seta 

I’in lateralinde ve yaklaşık 3 katı uzunluğunda; Seta III, dış distal köşede bulunur. Boyu yaklaşık 

seta II kadar; Seta IV, furkanın dorsoposteriyöründen çıkar, seta V’in bazalına yakın; Seta VI iç 

distal köşeden çıkar, boyu yaklaşık seta IV kadar; Seta VII tabanda üç segmentli, dorsalde 

furkanın 1/3’lik alt kısmından çıkar (Şekil.4.4E, 4.5 ve 4.6).  
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Şekil.4.4. Laophonte cornuta (♀). A, Urosom, ventral; B, Rostrum, dorsal; C, Maksiliped; D, 

Anal somit, dorsal; E, Furka lateral. (Orijinal). 
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Şekil.4.5.  Laophonte cornuta (♀). Anal somit ve furka lateral SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

 

Şekil.4.6. Laophonte cornuta (♀) Furka. A, lateral; B, ventral SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

Antenül 4 segmentli. Birinci segmentte küçük, ikinci segmentte daha büyük dikensi bir 

çıkıntı bulunur. 1. ile 2. segment ve 3. ile 4. segment birbiriyle kaynaşık. 3. ve 4. segment 

estetask mevcut. 1. segmentin tek, 3. segmentin iki kenarında parçalı ve küçük spinüller 

bulunur. Setal formül: 1-[1]; 2-[8]; 3-[11+(1+ae)]; 4-[9 + akrotek] (Şekil.4.7B, 4.8). 



Songül YURTDAŞ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

 
28 

 

 

 

 

Şekil.4.7. Laophonte cornuta (♀). A, P5 lateroventral; B, Antenül ve rostrum dorsal; C, P1 
anteriyör. (Orijinal). 
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Şekil.4.8. Laophonte cornuta (♀) Antenül. A, anteriyör; B, ventral; C, dorsal SEM görüntüsü. 
(Orijinal). 

  

Antena güçlü yapıdadır. Endopod iki segmentlidir. Allobasis (Basis + End-1) bir setalı ve 

bu seta altında dört adet kaba spinül bulunur. Eksopod bir segmentlidir, küçük, yapraksı bir 

yapıdadır ve 4 adet pinnat setaya sahiptir. Endopod lateralinde bir spinül sırası, iki pinnat spin 

ve spinlerden birinin bazalından çıkan bir mevcut; distal yüzeyde 2 saçak ve dış kenar boyunca 

spinül sırası bulunur. Apikalde ise iki pinnat spin, üç genikulat (dirsekli) seta ve içteki genikulat 

setanın bazalından çıkan ince, kısa bir setaya sahiptir (Şekil.4.9). 



Songül YURTDAŞ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

 
30 

 

  

Şekil.4.9. Laophonte cornuta. A, (♂) Antena; B, (♂) Antena ve eksopod; C, (♀) Antena; D. (♀) 
Antena eksopod lateral SEM görüntüsü. (Orijinal) (Şekildeki ölçek µm ve nm cinsindedir).  

 

Labrum distal kenar ve anteriyör bölgenin etrafı şekilde görüldüğü gibi ince uzun veya 

küçük spinülllerle kaplı (Şekil 4.10B).  

Mandibül koksal gnatobase biküspit ve multiküspit dişli ve 1 lateral pinnat setalı; palp 

tek segmentli ve iyi gelişmiş 5 setalı (bir çıplak seta bazala yakın, eksopoda ait olan unipinnat ve 

endopodal orijinli 3'ü çıplak) (Şekil 4.10E). 

 Maksilül arthritin anteriyör yüzeyinde seta bulunmaz; lateral 2 element, apikalde 5 spin 

ve 2 spinül sıralı. Koksal endit 1 unipinnat setalı. Basis güçlü bir unipinnat spin ve 2 uzun çıplak 

setalı. Endopod basisle kaynaşık ve 2 seta ile temsil edilir. Eksopod küçük bir tek segmentle 

temsil edilir; 2 seta ve birkaç küçük spinüllü (Şekil.4.10C). 

Maksilla sinkoksa şekildeki gibi spinül sıralı; 3 enditli, proksimal endit tamamen 

körelmiş ve küçük 1 seta ile temsil edilmekte; ortadaki ve distaldeki enditlerin her birisi 3 setalı. 

Allobasis pençe şekline dönüşmüş ve 3 setalı. Endopod 2 uzun ve çıplak seta ile temsil edilir 

(Şekil.4.10D). 



Songül YURTDAŞ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

 
31 

 

 

Şekil.4.10. Laophonte cornuta (♀) A, Antena; B, Labrum; C, Maksilül; D, Maksilla, E, 
Mandibül. (Orijinal). 
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Maksiliped güçlü yapıda. Sinkoksanın (prekoksa + koksa) proksimaline yakın iki sıra, 

distalinde bir sıra spinül ve küçük bir plumoz seta bulunur. Basiste distal iç kenarda 

uzunlamasına dizilmiş spinül sırası vardır. Endopod basisten uzun ve kanca şeklinde, iç 

kısmında spinüller bulunur. Proksimalinde de ince, küçük bir seta mevcut (Şekil.4.11). 

 

 

Şekil.4.11. Laophonte cornuta (♀) maksiliped SEM görüntüsü. (Orijinal). 

P1’de koksanın boyu basisten daha uzun ve daha geniş. Koksada birkaç sıra spinül 

mevcut. Basiste iç kısımda uzunlamasına iki sıra, dış kenarında bir sıra dizilmiş spinüller 

mevcut. Distalde ve iç lateralde iki setaya sahip. Eksopod iki segmentli ve endopodun yarısına 

kadar uzanır. Exp-2, Exp-1’in iki katı kadar. Exp-1’de bir, Exp-2’de iki tane spin ve üç genikulat 

seta bulunur. Endopod iki segmentli, sağlam yapılı ve uzamış. Enp-1’in boyu eninin yaklaşık 3.5 

katı. Enp-1 çıplak ve Enp-2’nin 4 katı. Enp-2 küçük bir apikal setaya ve güçlü bir kancaya sahip. 

Kanca Enp-2’nin iki katı uzunlukta ve iç kısmında spinler mevcut. (Şekil.4.12 ve 4.7C). 

 P2-P4 prekoksa küçük, üçgen şeklinde ve çıplak. İnterkoksal sklerit yarım ay şeklinde, iç 

kısmında uçları şişkin yay şeklinde bir parça mevcut ve ornamentasyon taşımaz. Eksopod üç, 

endopod iki segmentli. Eksopodun üç segmenti birbiri ile kıyaslandığında en uzun segment Exp-

3, en kısa segment Exp-2’dir. Endopodun iki segmenti birbiri ile kıyaslandığında Enp-2’nin boyu 

Enp-1’den daha uzun (Şekil.4.13). 
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Şekil.4.12. Laophonte cornuta P1 SEM görüntüsü. A, (♀); B, (♂). (Orijinal). 

P2’de koksanın dış kenarında uzunlamasına iki sıra spinül mevcuttur. Basiste proksimal 

uca yakın uzun bir dış seta, iki adet tüp por, dış kenarda bir sıra ve endopodun başladığı yerde 

birkaç spinül bulunur.  Exp-P1’in boyu eninin yaklaşık iki katı, iç kenarı boyunca dizilmiş ince 

spinüllere, dış kenarında da kaba spinüllere sahip, dış distal köşeden bir adet spin mevcut. Exp-

2’nin boyu eninin yaklaşık iki katı kadar, iç kenarında iki tane ince uzun spinül, dış kenarı 

boyunca bir sıra kaba spinüller bulunur, dış distal köşeden bir adet spin ve tüp por, iç distal 

köşeden bir adet plumoz seta çıkar. Bu setanın boyu Exp-3’ü biraz geçer. Exp-3 ince uzun, boyu 

eninin 4 katı, iç kenarda üç adet ince, dış kenarda bir sıra spinül bulunur. Dış kenarında ayrıca 

üç adet spin vardır, terminale yakın olanı daha uzun. İç kenarın ortasından bir adet plumoz, 

apikalden bir plumoz ve bir de semispinüloz seta çıkar.  Enp-1’in iç kenarında birkaç setül ve 

küçük, ince bir iç seta, dış kenarı boyunca dizilmiş bir sıra ince setüller mevcut. Enp-2’nin iç 

kenarında setüller ve dış kenarında ince spinüller sıralanmış. İç kenarın distalinde biri kısa 

diğeri uzun iki plumoz seta, apikalinde de iki uzun plumoz seta mevcut. Enp-2’nin boyu Enp-1’in 

boyunun yaklaşık 1.4 katı (Şekil.4.13A). 

P3’te koksa dikdörtgenimsi, dış kenarda iki sıra, iç proksimal köşede birkaç spinül ve 

bir adet tüp pora sahip. Basisin dış proksimal köşesinde bir adet uzun dış spin ve birkaç spinül, 

iç kenara yakın bir tüp por, endopodun başlangıç kısmında da birkaç kaba spinül mevcut. Exp-

1’in boyu enini yaklaşık 2 katı. İç kenarında bir sıra ince spinül, dış kenarında bir sıra kaba 

spinül ve distal köşede bir spin mevcut. Exp-2’nin boyu eninin yaklaşık 2 katı. İç kenarında bir 

plumoz seta, dış distal köşede bir spin bulunur. Exp-3’ün boyu eninin yaklaşık 4 katı. İç 

kenarında birkaç setüle ve iki iç plumoz setaya, dış kenarında bir sıra kaba spinül ve üç spine, 

apikalde de bir plumoz bir de semispinüloz setaya sahip. Enp-1’in iç kenarı çıplak, küçük ve ince 

bir seta bulunur. Dış kenarında ise bir sıra ince setüle sahip. Enp-2’nin boyu Enp-1’in boyunun 

yaklaşık 2 katı. İç kenarında üç setül ve üç plumoz seta, dış kenarında bir sıra ince spinül ve bir 

plumoz seta, apikalinde de iki plumoz seta bulunur. Terminalde bir adet tüp pora sahip 

(Şekil.4.13AB). 
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P4’te koksa dikdörtgenimsi, dış kenarda bir sıra spinül mevcut. Basiste dış proksimal 

köşede çıplak bir seta, endopodun başlangıç bölgesine yakın da dört kaba spinül bulunur. Exp-

1’in boyu eninin yaklaşık 2 katı; iç kenarında bir sıra ince spinül, dış kenarı boyunca bir sıra 

kaba spinül ve distal köşede bir spin mevcut. Exp-2’nin boyu eninin yaklaşık 2 katı; iç kenarında 

üç ince spinül, dış kenarı boyunca bir sıra kaba spinül ve distal köşede bir adet spin bulunur. 

Exp-3’ün boyu eninin yaklaşık 4 katı; iç kenarda iki ince spinül, iki plumoz seta, dış kenarı 

boyunca bir sıra spinül ve üç spin, apikalde de bir plumoz, bir de semispinüloz seta mevcut. 

Enp-1’in iç kenarında boyu Enp-2’yi biraz geçen bir adet plumoz seta, dış kenarında iki ince 

spinül mevcut. Enp-2’nin iç kenarında iki ince spinül, iki plumoz seta, dış kenarında setül sırası 

ve bir plumoz seta, apikalinde de iki plumoz seta bulunur. Enp-2’nin boyu Enp-1’in boyunun 

yaklaşık 1.6 katı (Şekil.4.13C). 

 Eksopod Endopod 

P2 0.1.123 1.220 

P3 0.1.223 1.321 

P4 0.1.223 1.221 

 

 
Şekil.4.13. Laophonte cornuta (♂). A, P2; B, P3; C, P4. (Orijinal). 

P5’te baseyoendopodal lop tabanda geniş, distale doğru incelen üçgenimsi yapıda. Dış 

proksimal köşede çıplak bir dış seta, iç kenarda ise sırası ile iki adet unipinnat, bir çıplak seta, 

apikalde de bir çıplak, bir plumoz setaya sahip. İç kenarın terminalindeki çıplak seta ile 

apikaldeki çıplak seta arasında bir tüp por mevcut. Baseyoendopodal lobun yüzeyin distal 
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yarısında retikulasyon alanı (cinse özgü lamellar yapı) mevcuttur. İç kenarın tamamı, dış 

kenarın distal yarısı spinüllerle kaplı. Eksopod eliptiktir, iki kenarı spinüllerle kaplı, boyu 

baseyoendopodal lobun boyunu biraz geçer. Proksimalden başlayarak sırasıyla çıplak, 

semiplumoz, plumoz, çıplak, çıplak ve plumoz olmak üzere altı setaya sahip (Şekil.4.14A-B). 

 P6 küçük bir şişkinlik şeklinde ve iki çıplak setalı; dıştaki seta küçük bir sap üzerine 

oturmuş (Şekil.4.14B). 

  

Şekil.4.14. Laophonte cornuta. A, (♀) P5; B, (♂) P5 ve P6 SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

Erkek (♂) Redeskripsiyonu: Boy uzunluğu (n=2) 583 µm’dir. Dişiye göre daha kısa 

ve ince. Vücut ornamentasyonu daha süslü. Dişide olduğu gibi 2. ve 3. urosomitlerin laterindeki 

genişleme alanları, erkek bireyde görülmez. Anal operkulumun sonundaki spinsi çıkıntının 

altındaki bölgenin ornamentasyonu dişidekine göre daha sadedir. Urosomun ventralinde 2. ve 3. 

segmentin ucundaki hiyalin firiller (saçaklar) dişide bulunmaz.  Furkanın, seta II ve seta VII’nin 

boyu dişininki ile kıyaslandığında erkek bireyde daha kısa. 

Antenül 7 segmentli ve subkiroser yapıda. Birinci ve ikinci segmentteki spinsi çıkıntı 

dişidekine göre daha küçük; üçüncü ve dördüncü segmentler kısmen kaynaşık, beşinci segment 

şişkin yapıda; altıncı ve yedinci segment arasındaki ayrımı yapmak zor.  Setal formülü: I-(1); II-

(9); III-(7); IV-(2); V-(9+(1+ae)); VI-(1); VII-(7+akrotek). 

Antena, mandibül, maksilül, maksilla, maksiliped, P1, P2 ve P4 dişideki gibi. 

P3 endopod hariç dişideki gibi. Endopod dimorfik ve 3 segmentli. Enp-1’in boyu enine 

yakın ve küçük setalı. Enp-2’nin dış kenarının distalinde boyu Enp-3’ü aşan uzun spinsi bir 

uzantı bulunur.  
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P5, dişiden daha küçük. Eksopod iki çıplak, iki bipinnat, toplam dört setaya sahip.  

Baseyoendopod içe doğru hafif genişlemiş. Baseyoendopodda eksopodun çıktığı bölgede tek sıra 

halinde 6 spinüle, dış kısmında bir çıplak seta, iç kısmın distalinde iki pinnat setaya ve iki adet 

tüp pora sahip.  

 

              

Şekil.4.15. Laophonte cornuta (♂) Antenül. A, ventral; B, Lateroventral SEM görüntüsü. 
(Orijinal). 

 

 

Şekil.4.16. Laophonte cornuta (♂). A, Antenül; B, P3; C, P5. (Orijinal) 
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Şekil.4.17. Laophonte cornuta (♂). A, habitus lateral; B, habitus, dorsal. (Orijinal). 
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Laophonte cornuta Türünün Dünyadaki yayılışı: Kozmopolit [15, 25, 27].  

 

Şekil.4.18. Laophonte cornuta’nın dünyadaki yayılış haritası. 

 

 

Şekil.4.19. Laophonte cornuta’nın Türkiye’deki yayılış haritası. 

 

Ekolojisi: Bu çalışmada incelenen örneklerin tümü mediolittoral bölgenin kayalık 

biyotoplarından toplanmıştır. Örnekler Corallina sp., Padina sp., Halopteris sp. algleri arasında 

bulunmuştur. 1948 yılına kadar olan ekolojik diğer bilgiler Lang [15] tarafından derlenmiştir. 

Lang'a göre çoğu veriler bu tür Laminaria kırmızı alg zonunda 40 m derinliğe kadar 

yaşamaktadır [44]. Lang'a [15], Monard'ın [44] 30 m derinlikte Amphioxus türünün yaşadığı 

kumlar üzerindeki bildiriminin doğru olabileceğini düşünmüştür. Lang'a [15] göre bu tür 0-26 
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°C sıcaklıklarda, çeşitli zemin alt katlarında da görülebilirken, özellikle yosunların yetişme 

alanlarını tercih etmektedir. 

Varyasyon: İlgili literatür [15, 26] ve kişisel gözlemler L. cornuta tür grubunda diğer 

Laophontid türlerinde pek rastlanmayan bir özellik olarak urosomitlerde bant şeklinde 

renklenmelere rastlanmaktadır. İncelenen materyaller değerlendirildiğinde, bu renk 

bantlanmalarının genelde birinci, ikinci ve üçüncü urosomitlerde olduğu görülmüştür. Ancak bu 

renklenmelerin tür içerisinde taksonomik açıdan ayırt edici derecede olacak şekilde sabit 

olmadığı belirlenmiştir. Nitekim 46. istasyonda 1. ve 3. urosomitler koyu renkli iken 2. urosomit 

renklenmesi bazı bireylerde görülürken bazılarında görülmemiştir. Diğer yandan 27. istasyonda 

bir dişinin P5 eksopodunda seta sayısı 7 olarak gözlemlenmiştir. 

 

4.2. Laophonte erdemi sp. nov. Deskripsiyonu ve Sistematiği 

 

Laophonte erdemi sp. nov. 

  (Şekil 4.20 – 4.30) 

Tip Lokalitesi: ist. 71, N 38° 23' 09.6"; E 26° 45' 32.9",  (26.10.2012). 

 

Tip materyali: Holotip, dişi (disekte edilerek 8 lam/lamel arası preparasyon yapıldı) ve allotip 

(disekte edilerek 8 lam/lamel arası preparasyon yapıldı). İncelenen materyaller Mersin 

Üniversitesi Zooloji Müzesi (MÜZM)’nde saklanmaktadır. 

 

İncelenen materyal: Akdeniz ist. 3 (2♀♀, 2♂♂),  ist 11 (16♀♀, 6♂♂) , ist. 41 (1♂); Ege ist. 18 

(1♀), ist. 36 (3♀♀, 3♂♂), ist. 50 (1♀), ist. 51 (1♀, 1♂),  ist 53 (1♀), ist 68 (17♀♀)  , ist 71 (3♀♀, 

3♂♂).  

  

Etimoloji: Yeni tür ismi Prof. Dr. Cahit ERDEM (Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü) adına 

atfen verilmiştir. 

 

Dişi (♀) Deskripsiyonu: Genel görünümü Laophonte cornuta’ ya benzer. Habitus, toplam vücut 

uzunluğu, rostrumun baş kısmından başlayarak kaudal ramiye kadar (furkal seta hariç) 833 µm 

(n=6). Gövde ince, subsilindirik ve fusiform, fakat L. cornuta türüne göre daha iri yapılı. Somitler 

arası geçiş oldukça belirgin ve merdivensi bir görüntü sergiler. Sefalotoraksın ardından gelen ilk 

dört segment birbirleri ile derin çapraz bir daralma ile birleştiği için sırt kısmı hafif çıkıntılı. 
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Ardında gelen genital-ikili somit ve sonraki somitler (anal somit hariç) genişleyerek uzanır. Anal 

somit dikdörtgen şeklindedir ve anal operkulum L. cornuta’ ya göre daha büyük spinsi bir çıkıntı 

ile sonlanır. Anal operkulumun spinsi çıkıntısının iki yanında birer adet sensilla bulunur 

(Şekil.4.20 ve 4.22). 

 

Şekil.4.20. Laophonte erdemi sp. nov. (♀) Habitus, dorsal SEM görüntüsü. (Orijinal). 
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Rostrum sefalotoraksın anterioventral ucunda yer alır, antenülün birinci segmentin 

bitimine kadar uzanır. İki yanında bir çift sensilla yer alır (Şekil.4.21).  

Kaudal rami yaklaşık olarak anal somit ile aynı boydadır, uca doğru biraz incelir. 

Furkanın setalarının formülü ve yerleşimi Laophonte cornuta türündeki gibi (Şekil.4.22). 

 

Şekil.4.21. Laophonte erdemi sp. nov. (♀) Rostrum SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

 

Şekil.4.22. Laophonte erdemi sp. nov. (♀). A, furka ve anal somit çıkıntısı, dorsal; B, furka, 
ventral SEM görüntüsü. (Orijinal). 
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Antenül 4 segmentli. Birinci segmentte ve ikinci segmentte olmak üzere iki spinsi 

çıkıntıya sahip. İkinci segmentteki çıkıntı birinci segmentteki çıkıntıya göre daha büyük. Spinsi 

çıkıntıların büyüklüğü Laophonte cornuta türündeki çıkıntılara oranla da daha büyük. Ayrıca 

üçüncü segmentte L. cornuta türünde olmayan çok sayıda spinüle sahip. Setal formülü L. cornuta 

ile aynı (Şekil.4.23). 

 

 

Şekil.4.23. Laophonte erdemi sp. nov. (♀). Dişi Antenül SEM görüntüsü. (Orijinal). 

 

Antena 4 pinnat setalı yapraksı eksopodu ve iki segmentli endopodu ile L. cornuta’ ya 

benzer (Şekil.4.24).  

 

 

Şekil.4.24. Laophonte erdemi sp. nov. Antena SEM görüntüsü. A. (♀); B, (♂). (Orijinal). 
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Ağız parçaları maksiliped hariç Laophonte cornuta ile benzer. Maksiliped Laophonte 

erdemi sp. nov.’da sinkoksa ve basisdeki seta ve spinüller daha büyük, endopod basisden daha 

uzun (4.25A-B). 

 

  

Şekil.4.25. Laophonte erdemi sp. nov. (♂) SEM görüntüsü. A, Maksiliped, lateral; B, Ağız 
parçaları genel görünüm, ventral. 

 

P1’de L. cornuta türündekinden daha küçük üçgen şeklinde bir prekoksa ve daha 

yuvarlağımsı bir koksa bulunur. Ayrıca koksa üzerindeki ornamentasyon L. cornuta’da sıralı 

spinüller şeklinde iken, Laophonte erdemi sp. nov.’da setüller şeklinde (Şekil. 4.26A). 

 

P2 –P4 endopod ve eksopod segment sayısı ile setal formülleri L. cornuta ile aynı. Yalnız 

Enp-1’in iç setası L. cornuta’da daha kısa ve çıplak, Laophonte erdemi sp. nov.’da ise daha uzun 

ve plumoz (Şekil.4.26B-D). 

 

 Eksopod Endopod 

P2 0.1.123 1.220 

P3 0.1.223 1.321 

P4 0.1.223 1.221 
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Şekil.4.26. Laophonte erdemi sp. nov. (♀). A-D, P1-P4 anteriyör. (Orijinal). 
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P5, Laophonte cornuta’daki gibi baseyoendopod baseyoendopod üçgenimsidir ve 

terminal bölgesinde bulunan retikulasyon alanı L. cornuta’ daki gibi iki kenara yaslı değil ve 

tıpkı bir havlunun yüzeyi gibi çıkıntılı. Dış proksimal köşede çıplak bir dış seta, iç kenarda ise 

sırası ile iki adet pinnat, bir plumoz seta, apikalde de proksimal yarısı plumoz distal yarısı 

semiplumoz iki adet olmak üzere beş setaya sahip. İç kenarın tamamı, dış kenarın distal yarısı 

spinüllerle kaplı. Eksopodu eliptik, iki kenarı spinüllerle kaplı, boyu L. cornuta’da 

baseyoendopodal lobun boyunu geçerken, Laophonte erdemi sp. nov.’da daha uzundur. 

Proksimalden başlayarak sırasıyla çıplak, plumoz, plumoz, çıplak, çıplak ve proksimal yarısı 

plumoz distal yarısı semispinüloz olan altı setaya sahip (Şekil.4.27C).  

P6 iki çıplak setalı (Şekil.4.27B).  

 

Erkek (♂) Deskripsiyonu: Boy uzunluğu (n=2) 726 µm. Dişiye göre daha kısa. Dişide bulunan 

2. ve 3. urosomitlerin laterindeki genişleme alanları, erkek bireyde görülmemekte (Şekil.4.27A) . 

Kaudal ramide L. cornuta’ya göre furkaların birbirine olan uzaklığı daha fazla ve 

furkalar daha ince uzundur. Bunun yanında setal formülleri aynıdır. 

Antenül Genel olarak L. cornuta’ya benzer.  7 segmentli ve subkiroser. Birinci ve ikinci 

segmentteki spinsi daha büyük; üçüncü ve dördüncü segmentler kısmen kaynaşık, beşinci 

segment oldukça şişkin yapıda; altıncı ve yedinci segment arasındaki ayrımı net. Beşinci ve 

altıncı segment üzerinde şekilde görüldüğü gibi modifiye setal yapılar mevcut. Setal formülü: I-

(1); II-(9); III-(7); IV-(2); V-(9+(1+ae));VI-(1)-VII-(7+akrotek) (Şekil.4.28A). 

P3 eksopodu dişideki gibi. Fakat endopodu dimorfik ve 3 segmentli (dişide 2 segmentli). 

Enp-1’in boyu enine yakın ve iç setası dişidekinden daha kısa ve çıplak. Enp-2’nin dış kenarının 

distalinde boyu Enp-3’ü aşan uzun spinsi bir uzantı bulunur (Şekil.4.28B).  

P5 hafif üçgenimsi bir baseyoendopoda sahip. Baseyoendopodun dış kısmında bir çıplak 

seta, iç kısmında iki bipinnat seta, eksopodun çıkış bölgesinde bir sıra spinüle ve üç adet tüp 

pora sahip. Eksopodda ise ikisi çıplak, ikisi bipinnat, toplam dört seta mevcut (Şekil.4.27B). 

P6 dişiye oranla daha belirgin ve uzun ola iki setalı bir yapıya sahip (Şekil.4.27B). 

 

 

 



Songül YURTDAŞ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

 
46 

 

 

 
 

Şekil.4.27. Laophonte erdemi sp. nov. A, Urosom, ventral; B, (♂) P5 ve P6 ventral; C, (♀) P5 
anteriyolateral. (Orijinal). 
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Şekil.4.28. Laophonte erdemi sp. nov. (♂). A, Antenül; B, P3 anteriyör. (Orijinal). 
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Laophonte erdemi sp. nov.’un Dünyadaki Yayılışı: Şu anda sadece Türkiye’den kaydı 

bilinmektedir. 

 

Şekil.4.29. Laophonte erdemi sp. nov.’un Türkiye’deki yayılış haritası. 

 

Varyasyon: L. erdemi sp. nov. açısından varyasyon değerlendirildiğinde istasyon 11 de bir 

erkekte antenül 1. segment çıkıntısı asimetrik olarak gözlenmiştir, bir tarafta çift çıkıntı diğer 

tarafta tek çıkıntı gözlenmiştir.  

 

4.3. Laophonte erdemi sp. nov.’un Ayırıcı Tanısı (Differential Diagnosis) 

L. erdemi sp. nov. 4 segmentli antenüle, P1 eksopod segment sayısının 2, P2-P4 yüzme 

bacaklarının 3 segmentli eksopod ve 2 segmentli endopoda, beşinci bacak endopodunda 5 

eksopodunda 6 setalı olması ile Laophonte cinsi içerisindeki L. cornuta tür grubuna aittir [7]. 

 

Tablo 4.1. Wells 2007’ye göre cornuta grubu teşhis anahtarı. (L. similicornuta Gomez & Boyko 

2006; L. paradduensis Gomez & Boyko 2006; L. erdemi sp. nov. tabloya sonradan eklenmiştir). 

Antenül 
2. segmentte 
çıkıntı 

Antenül 4. 
segment 

Antenül 3. 
segment 

P1 END2 
ucundaki 
Kanca 

P2-P4 
EXP3 Seta 
Sayısı 

 

Mevcut Uzun Basit Uzun 6:7:7 L. cornuta 
Mevcut Uzun Basit Kısa 5:6:6 L. ciliata 
Mevcut Kısa Kompleks Kısa 6:7:7 L. plana 
Mevcut Kısa Dişçikli Kısa 6:7:7 L. expansa 
Yok Uzun Basit Orta 5:7:7 L. adduensis 
Mevcut Uzun Basit Uzun 6:7:7 L. similicornuta  
Mevcut Uzun Kompleks Uzun 6:7:7 L. erdemi sp. nov. 
Mevcut Uzun Kompleks Uzun 6:7:7 L. paradduensis 
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L. erdemi sp. nov türü L. adduensis ve L. ciliata türlerinden P1 Enp-2 ucundaki kancanın 

uzun olması, P2-P4 Exp-3 seta sayısının 5:6:6 değil 6:7:7 olması ile kolayca ayrılabilmektedir. 

Ayrıca L. ciliata’da antenül 1. segmentteki çıkıntı olmaması, anal somit ucunda sipin 

bulunmaması, somit uçlarındaki krenulasyon oldukça küçük olması gibi karakterlerle L. erdemi 

sp. nov’dan kolayca ayırt edilebilmektedir. Laophonte adduensis’den farkı olarak antenül 2. 

segmentte çıkıntının bulunması, antenül 3. segmentinin kompleks olması, P1 Enp-2 ucundaki 

kanca uzunluğu uzun olması, Ayrıca iki tür arasında dişi P5 genel şekli ve baseyoendopoddaki 

retikulasyon alanı da farklıdır. 

L. erdemi sp. nov Laophonte plana’dan P1 Enp-2 ucundaki kancanın uzun olması ile 

ayrılmaktadır. Ayrıca L. plana’nın genel vücut yapısının basık olması, Anal somit ucunda spin 

bulunmaması, P1 Enp-1 boyunun kısa olması, sefalotoraks ve rostrumun genel şekilleri ayırt 

edici karakterler olarak gösterilebilir. 

L. erdemi sp. nov türü Laophonte cornuta’dan antenül 3. segmentinin kompleks yapılı 

olması, sefalotoraks ornamentasyonun daha sade olması, rostrum yapısı daha sivri ve ileri 

doğru çıkıntılı olması, dişi antenül 2. segmentindeki çıkıntının daha büyük olması, anal somit 

ucundaki spinsi çıkıntının daha büyük ve sivri olması, somit uçlarındaki krenulasyon daha iri 

dişli olması, furkaların daha ince uzun olması ve birbirinden daha ayrık durması, dişi P5 

baseyoendopod üzerindeki retikulasyon alanın konumunun farklı yerde olması ile 

ayrılmaktadır. 

Yeni tür morfolojik benzerlik temelinde değerlendirildiğinde filogenetik olarak en yakın 

akrabasının Laophonte expansa türü olduğu anlaşılmaktadır. Her iki tür yüzme bacak setal 

formülasyonu, genel vücut morfolojisi açısından oldukça benzerlik göstermektedir. Ancak L. 

expansa antenül 4. segmentinin uzun olması, antenül 3. segmentinin lateralde dişçikli olması,  

P1 Enp-1 boyunun kısa olması, rostrumun üstten basık olması, vücut ornamentasyonu, furka 

şekillerinin ve dişi P5 genel şeklinin farklı olması ile L. erdemi sp. nov.'dan ayrılmaktadır.   

    Philippi 1840 yılında İtalya’nın Sorento sahilinden Laophonte cornuta türünü ilk kez 

tanımlamıştır. Kitabında verdiği çizim günümüzde Laophonte cornuta sensu lato türü olarak 

kabul edilen popülasyonlardan çok farklı özelliklere sahiptir. Ancak, bu farklılıkların zamanının 

imkânlarına göre pek çok özelliğin Philippi [24] tarafından görülememiş ya da yanlış 

yorumlanmış olmasından kaynaklandığı aşikârdır. Diğer yandan antenül segment sayısı açık ve 

kesin bir şekilde 6 segmentli olarak verilmiştir (Şekil. 4.33). Bu durum günümüzde kabul gören 

L. cornuta’ da 4 segmentlidir.  L. cornuta aynı zamanda cinsin tip türü olma özelliğindedir ve 
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maalesef tip materyali kayıp durumdadır. Nomenklatürel stabilite açısından tavsiye edilen 

(ICZN Madde 75.5) L. cornuta için herhangi bir işlem yapılmamıştır.   

 

 

Şekil.4.30. Laophonte cornuta. Habitus, lateral [24]. 

Sars 1907 yılında [26] Norveç kıyılarından topladığı örneklerle, Philippi [24]'den sonra 

ilk detaylı deskripsiyon ve çizimleri yapmıştır ve daha sonra yapılan çalışmalarda Sars'ın 

çalışması referans olarak alınmaya başlanmıştır. Ne yazık ki Sars tarafından tanımlanan 

popülasyon gerçek L. cornuta değildir bunun en net kanıtı orijinal deskripsiyonda antenül 

segment sayısının altı, Sars'ın materyalinde dört olmasıdır [26]. Sars'dan sonra gelen 

araştırmacılar Sars'ı [26] takip etmiş ve günümüze kadar gelmiştir (Tablo.4.2).  

İlgili literatür incelendiğinde Sars [26]'dan sonra yapılan ilk detaylı çalışma Sewell 

[27]'indir. Sewell 1940 yılında Maldiv Adalarından iki dişi teşhis etmiştir. Ayrıntılı 

deskripsiyon ve şekil vermemiş olmasına rağmen, incelediği bireylerin Sars [26] ve Monard [44] 

ile uyuştuğunu belirtmiştir.   

 Nicholls 1941 Güney Avustralya’dan teşhis ettiği örneklerin deskripsiyonunu ve şeklini 

vermemiş fakat Sars 1911’de verilen tanımla aynı olduğu belirtilmiştir [28]. Yine Nicholls 1945 

Batı Avustralya kıyılarından teşhis ettiği materyaller için “ Dünya çapında yayılışa sahip olan bu 

türün bu kıyılarda da çıkması sürpriz değildir” diye belirtmiştir [29]. 

 Lang 1948 yayınında o zamana kadar Laophonte cornuta ile ilgili yapılan tüm 

çalışmaları, dünya üzerindeki yayılış alanını ve sinonim listesini bir araya toplamıştır. Sars [26]’ 

ın şekillerini vermiştir. 

 Carvalho 1952 yılında Brezilya’dan teşhis ettiği bireyler üzerinden deskripsiyon 

yapmış ve urosom dorsal, dişi P5 (metinde lamellar yapıdan bahsedilmiştir), P1 ile antenül şekli 
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vermiştir. Carvalho, bu türün; boyu, koyu rengi, antenin uzun dikensi çıkıntısı ve anal 

operkulumun çıkıntısının tipik karakterleri olduğunu belirtmiştir [30] (Tablo.4.3).  

 

Tablo.4.2. Laophonte cornuta türünün bu çalışmada incelenen materyali (Türkiye, Akdeniz 
kıyısı, Mersin materyali)  ile Sars 1907 çiziminin karşılaştırılması. 

Karşılaştırılan Karakter Aralarındaki Farklar 

1. Anal operkulumdaki spinsi 
çıkıntının büyüklüğü  

Mersin materyalinde yok denecek kadar küçük 
Sars’ın çiziminde daha büyük ve sivri 

2. Vücut segmentlerinin distal 
kenarındaki çıkıntılar 

Mersin materyalinde daha iri dişli ve sıralanışı düzenli 
değil 
Sars’ın çiziminde daha ince dişli ve bir çıkıntı-bir spin 
şeklinde düzenli bir örüntü şeklinde dizilmiş 

3. Dişide Antenülün 1. ve 2. 
segmentinin birbirine göre 
uzunluğu, 4. segmentin şekli 

Mersin materyalinde A2 daha uzun, A4 dikdörtgen 
şeklinde 
Sars’ın çiziminde A1 daha uzun, A4 kenarları girintili 
çıkıntılı 

4. Antenülün 2. segmentindeki 
çıkıntı 

Sarsın çiziminde daha geniş ve büyük 

5. Dişi P5 baseyoendopodal 
loptaki retikulasyon alanı 

Mersin materyalinde distal yarıyı kaplamakta 
Sars’ın çiziminde baseyoendopodun tamamını kaplamakta 

6. Dişi P5 baseyoendopod 
proksimalden distale doğru seta 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde unipinnat, unipinnat, çıplak, çıplak, 
plumoz 
Sars’ın çiziminde çıplak, plumoz, plumoz, çıplak, çıplak, 
plumoz 

7. Dişi P5 eksopodunun şekli ve 
proksimalden distale doğru seta 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak, semiplumoz, plumoz, çıplak, 
çıplak, plumoz 
Sars’ın çiziminde çıplak, plumoz, plumoz, çıplak, çıplak, 
plumoz 

8. Erkekte P5 eksopodun seta 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak, çıplak, semispinüloz, 
semispinüloz 
Sars’ın çiziminde çıplak, çıplak, çıplak, çıplak 

9. Erkekte Antenül segment 
sayısı ve şişkin segmentin yeri 

Mersin materyalinde toplam 7 segmentli, 5. segment şişkin 
Sars’ın çiziminde toplam 6 segmentli, 4. segment şişkin  

10. P1’in basisinin lateralinden 
çıkan setanın ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak 
Sars’ın çiziminde plumoz 

11. Maksilipedin basisinin 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde iç kenarın distalinde spinler mevcut 
Sars’ın çiziminde dış kenarın orta kısmında birkaç spin 
mevcut 

12. Maksilla koksanın iç 
kenarında seta varlığı 

Mersin materyalinde bulunmaz 
Sars’ın çiziminde mevcut 

13. Rostrum Mersin materyalinde daha yayan ve az çıkkın 
Sars’ın çiziminde sivri ve belirgin 

14. Antena endopodun 
apikalinde; içteki genikulat seta 
ve dıştaki spinlerin bazalinden 
çıkan iki setanın varlığı 

Mersin materyalinde mevcut 
Sars’ın çiziminde bulunmaz 
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Tablo.4.3. L. cornuta türünün bu çalışmada incelenen materyali (Türkiye, Akdeniz kıyısı, Mersin 
materyali)  ile Carvalho 1952 çiziminin karşılaştırılması. 

Karşılaştırılan Karakter Aralarındaki Farklar 
1. Anal opekulumdan çıkan spinsi 
çıkıntı 

Mersin materyali oldukça küçük 
Carvalho çizimi büyük ve sivri  

2. Dişide Antenül’deki çıkıntılar Carvalho çizimindeki çıkıntılar Mersin materyaline 
kıyasla 1. segmentteki çok daha küçük iken 2. 
segmentteki çok daha büyüktür 

3. Dişide Antenül 1. ve 4. segmenti Carvalho çiziminde Mersin materyaline oranla 1. 
segment daha uzun, 4. segment daha kısa 

4. Dişide P5 baseyoendopod 
setalarının ornamentasyonu 

Mersin materyali unipinnat, unipinnat, çıplak, çıplak, 
plumoz  
Carvalho çizimi çıplak, çıplak, plumoz, plumoz, plumoz 

5. P1 basisden çıkan seta 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak 
Carvalho çiziminde plumoz 

6. P1 basis dış lateralden çıkan 
setanın varlığı 

Mersin materyali mevcut 
Carvalho çiziminde yok 

7. P1 EXP1 ve EXP2’den çıkan 
spinlerin varlığı 

Mersin materyali mevcut 
Carvalho çiziminde yok 

   

Krishnaswamy 1957 yılında Hindistan'ın güneydoğusunda topladığı materyallerin 

deskripsiyonunu yapmış fakat şekil vermemiştir [31]. Verilen deskripsiyonda L. cornuta ile 

örtüşmeyen özellikler bulunmaktadır. Bu bariz farklılıklar incelenen materyalin L. cornuta olup 

olmadığı hakkında şüphe yaratmaktadır (Tablo.4.4).  

 

Tablo.4.4. Laophonte cornuta türünün bu çalışmada incelenen materyali (Türkiye, Akdeniz 
kıyısı, Mersin materyali)  ile Krishnaswamy 1957 çiziminin karşılaştırılması. 

Karşılaştırılan Karakter Aralarındaki Farklar 
1. Antenül 1. ve 2. segmentteki çıkıntılar Mersin materyali ikisi de mevcut 

Krishnaswamy çizimi 2. segmentte belirgin 
bir çıkıntı var, 1. segmenttekinden 
bahsedilmemiş 

2. Dişi P5 baseyoendopod seta sayısı Mersin materyalinde 5 seta mevcut 
Krishnaswamy deskripsiyonunda 6 seta 
mevcut 

3. Erkekte Antenül segment sayısı ve şişkin 
segmentin yeri 

Mersin materyali 7 segmentli, 5. şişkin 
Krishnaswamy deskripsiyonunda 6 
segmentli, 4. segment şişkin 

4. Erkekte P5 seta sayısı Mersin materyali 4 seta mevcut 
Krishnaswamy deskripsiyonunda 1 apikal, 2 
dış seta (3 seta) mevcut 

 

 Pesta 1959 yılında İtalya, Napoli’den materyal incelemiştir. Deskripsiyon ya da şekil 

bulunmamaktadır. Türün ekolojisi ile ilgili kısa bir bilgi vermektedir. Ayrıca Bodin 1997 
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yayınında, Pesta [32]’nın sadece bir abdomen bulduğunu ve sonuç olarak, bu örneğin 

taksonomik konumunun çıkarılmasının kesinlikle mümkün görünmediğini belirtmiştir. 

Gerçekten de Pesta tarafından sadece abdomen şekli temelinde sunulan verilerden L. 

cornuta'nın kimliği taksonomik bir çıkarım yapmak son derece zordur. 

 Noodt 1964 yılında Kızıldeniz sahilinden topladığı materyalleri incelemiştir. Ayrıntılı 

bir deskripsiyon ve şekil vermemiştir. İncelediği materyallerin Lang’ın [15] tarif ettiği gibi somit 

uçlarında kaba dişlere, dişi P5’inde yüzeyinde bir petek yapısına (retikulasyon alanına) sahip 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu türün büyük ölçüde kozmopolit dağılım gösterdiği ve 

çoğunlukla fital yaşasa da kum içinde de bulunduğundan bahsetmiştir [45].  

 Lang 1965 yılında Kaliforniya’da (Dillon Beach, Hopkins Marine) gel-git zonundaki 

algler üzerinden topladığı çok sayıda bireyi incelemiştir. Bu bireylerin anal operkulum çıkıntısı 

ve sondan üç somit uçlarının krenulasyonunda çeşitlilik görmüş, çizmiş ve tüm bu bireylerin 

hepsini aynı ortam ve tek bir popülasyondan topladığını belirtmiştir. Monterey körfezinde 26 m. 

derinlikte ince kum-çöküntü karışımı içinde bulduğu bir dişi, bir erkek bireyin abdominal 

somitleri üzerinin çok garip ornamentasyonlu olduğunu belirtmiş ve urosomun dorsal 

görünümünü çizmiştir [34]. Türkiye, Akdeniz ve Ege sahillerinden toplanan bireylerle 

karşılaştırıldığında;  somit dorsal ornamentasyonlarının çok farklı, anal operkulum çıkıntısının 

daha büyük ve farklı şekilde olduğu, 2. ve 3. urosom somitlerinin yanal çıkıntılarının oldukça 

büyük olduğu görülmüştür.  

Lang, İsveç ve Norveç’e ait farklı yerleşim yerlerinden topladığı yüzlerce örneği 

incelemiş ve bu çalışmalarının sonucunda; Kuzey Pasifik ve Antarktik bölgesinindeki türlerin 

yoğun bir evrim sürecinde olduğu sonucuna varmıştır. Lang çalıştığı örneklerin Laophonte 

cornuta’nın bir varyetesi olduğunu düşünmüştür [34]. 

Bodin ise L. cornuta dentioperculata alttürünün [34] L. cornuta’nın sinonim listesine 

dâhil edilmesi gerektiğini belirtmiştir [46]. 

Ito 1968 yılında Japonya (Oshoro)’dan topladığı bir dişi, bir erkek bireyle L. cornuta 

türüne ait Japonya’daki ilk kaydı vermiş ve beraberinde ayrıntılı bir deskripsiyon ve çizim 

yapmıştır. İncelediği iki bireyin Lang [15] tarafından yapılan açıklamalarla birkaç fark dışında 

neredeyse aynı olduğunu ifade etmiştir. Farklılık olarak da: Maksilül armatüründe bazı küçük 

farklılıkları (Prekoksa artriti 4 değil 5 adet, Eksopodit seta sayısı 2 yerine 1 ve Endopodit 

segmentini çok kısa) göstermiştir [35] (Tablo.4.5).  
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Tablo.4.5. L. cornuta türünün bu çalışmada incelenen materyali (Türkiye, Akdeniz kıyısı, Mersin 
materyali)  ile Ito 1968 çiziminin karşılaştırılması. 

Karşılaştırılan Karakter Aralarındaki Farklar 

1. Dişide antenül 3. segmentin 2. 
segmente göre uzunluğu 

Mersin materyalinin iki segmentin boyu eşit 
Ito çiziminin 3. segment daha uzun 

2. Antenül 2. segmentteki çıkıntının 
büyüklüğü 

Mersin materyalinde daha küçük 
Ito çiziminde daha büyük 

3. Antenül 4. segmentinin şekli Mersin materyalinde dikdörtgenimsi (ince-uzun) 
Ito çizimi üçgenimsi 

4. Dişi P5 baseyoendopodal 
setalarının ornamentasyonu 

Mersin materyalinde unipinnat, unipinnat, çıplak, 
çıplak, plumoz 
Ito çiziminde çıplak, çıplak, plumoz, plumoz, plumoz 

5. Dişi P5 baseyoendopodal lobdaki 
retikulasyon alanı 

Mersin materyalinde distal yarının tamamını 
kaplamakta 
Ito çiziminde distal yarının lateralinde bulunmakta 

6. Dişi P5 eksopod setalarının 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak, semiplumoz, plumoz, 
çıplak, çıplak, plumoz 
Ito çiziminde çıplak, plumoz, plumoz, çıplak, çıplak, 
plumoz 

7. Dişi P5 eksopodu Mersin materyalinde boyu eninin 2 katı, 
baseyoendopod bitimine yakın bitmekte, 
Ito çiziminde boyu eninin 3 katı, baseyoendopod 
eksopodun yarısında bitmekte 

8. Anal operkulumun sonundaki 
çıkıntı 

Mersin materyalinde oldukça küçük 
Ito çiziminde daha büyük ve sivri 

9. Erkekte Antenül toplam segment 
sayısı ve şişkin segmentin yeri 

Mersin materyalinde 7 segmentli, 5. segment şişkin 
Ito çiziminde 6 segmentli, 5. segment şişkin 

10. Erkek P5 eksopodun genel şekli Mersin materyalinde eni boyunun 2 katı 
Ito çiziminde eni boyunun 3 katı (daha ince-uzun) 

11. Erkek P5 eksopodun seta 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak, çıplak, serrat, serrat 
Ito çiziminde çıplak, çıplak, serrat, çıplak 

12. Erkekte P3 END1’in dış seta 
ornamentasyonu ve uzunluğu 

Mersin materyalinde kısa ve çıplak 
Ito çiziminde daha uzun ve plumoz 

13. P1 END1 ‘in iç lateralinde spinül 
sırası 

Mersin materyalinde yok 
Ito çiziminde mevcut 

14. P2-P4 END2’nin dış lateral 
setasının boyu  

Mersin materyalinde daha kısa  
Ito çiziminde daha uzun 

 

 

Pallares 1968 yılında Arjantin (Santa Cruz) ‘den bir dişi bir erkek birey tanımlamıştır. 

Makalesinde şekiller ve çok ayrıntılı olmayan bir deskripsiyon mevcuttur [36] (Tablo.4.6).  
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Tablo.4.6. L. cornuta türünün bu çalışmada incelenen materyali (Türkiye, Akdeniz kıyısı, Mersin 
materyali)  ile Pallares 1968 çiziminin karşılaştırılması. 

Karşılaştırılan Karakter Aralarındaki Farklar 

1. Anal operkulumdaki spiniform çıkıntı Mersin materyalinde oldukça küçük 
Pallares çiziminde büyük ve sivri 

2. Dişi Antenül 1. segmentteki çıkıntı Mersin materyalinde büyük 
Pallares çiziminde çok büyük ve sivri 

3. Dişi P5 eksopod kenarlarının 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde iki kenar setül kaplı 
Pallares çiziminde çıplak 

4. Dişide P5 baseyoendopod retikulasyon 
alanı 

Mersin materyalinde distal yarıyı kaplar 
Pallares çiziminde yok 

5. Erkek Antenül 2. segmentindeki çıkıntı Mersin materyalinde segmentin ortasından 
çıkmakta 
Pallares çiziminde segmentin proksimalinden 
çıkmakta 

6. Furka setalarının boyları Mersin materyalinde seta II ve seta III daha 
uzun, ayrıca Seta IV ile VI aynı boyda  
Pallares çiziminde seta II ve seta III daha kısa 
ayrıca seta IV seta VI’dan daha uzun 

7.  P1 basis proksimalinden çıkan setanın 
varlığı 

Mersin materyalinde mevcut 
Pallares çiziminde yok 

8.  Maksiliped sinkoksa distalinden ve 
endopod proksimalinden çıkan seta sayısı 

Mersin materyalinde 1-1 
Pallares çiziminde 2-0 

 

  

Wells & Rao 1987 yılında Hindistan  (Andaman ve Nicobar Adaları) ’da 7 farklı 

istasyondan 56 birey incelemişlerdir. İnceledikleri bireyler üzerinde beş karakter varyasyonu 

tespit etmişlerdir. İncelenen bu materyallerin Lang [34]’ ın Kaliforniya’daki anal operkulum 

varyasyonunu tamamen kanıtladığını bildirmişlerdir. Hatta Lang’ın tek bir popülasyon 

içerisinde bildirdiği bu varyasyona karşılık, kendi çok büyük bir örneklem alanından 

topladıkları materyallerinin neredeyse sonsuz varyasyon gösterdiğini, hiçbirinin birbirinin 

aynısı olmadığını paylaşmışlardır [39]. Lang [34], somitlerin posterior kenarının 

krenulasyonunda çok geniş bir varyasyon bildirirken, Wells & Rao kendi örneklerinde bir 

istisna hariç tamamının sefalotoraksının düz kenarlı olduğunu, diğer tüm somitlerin (son somit 

hariç) posterior kenarının düzenli bir krenulasyona sahip olduğunu bildirmişlerdir. ( İstisna 

olarak bir dişi bireyde düzensiz krenulasyon görülmüştür). Wells & Rao [39] diğer yandan 

önemli birtakım karakterlerde varyasyonlar tespit etmişlerdir. Varyasyon kaydı verilen 

karakterler: kaudal rami uzunluk/genişlik oranı; proksimal lateral setanın çıkış noktası; 

ramus (furka) genel olarak daha önce bildirilenlerden daha uzun olması (bir dişi istisna); 

P1 endopod kancasının göreceli uzunluğu varyasyonu; dişi antenülü 3. segmentin 

nispeten uzunluğu ve birkaç çapraz spinül sırası bulundurması. İnceledikleri örneklerin 

çoğunun Antenül 3. segment uzunluğunun önceki literatürlerde bildirildiği gibi görüldüğü ancak 
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üçte birinin daha uzun olduğu ve çarpaz spinül sıraları bulundurduğu görülmüştür. Ancak, bu 

varyasyon kaynakları arasında bir korelasyonun yok gibi göründüğünü, Lang [34]’ ın bunu 

“yoğun bir evrim süreci” ne bağladığı, bunun doğru olabileceği fakat öncelikle genetik ve 

çevresel etmenlerin değişkenlik üzerindeki nisbi öneminin anlaşılabilmesi için bir dizi deneyler 

yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

 Apostolov 1990 yılında Monako’dan tespit ettiği iki yetişkin dişiyi incelemiş, 

deskripsiyon yapmamış fakat Antenül, P1, P5, furka ve anal somitin şeklini vermiştir [40].  

 

Tablo.4.7. Laophonte cornuta türünün bu çalışmada incelenen materyali (Türkiye, Akdeniz 
kıyısı, Mersin materyali)  ile Apostolov 1990 çiziminin karşılaştırılması. 

Karşılaştırılan Karakter Aralarındaki Farklar 
1. Dişide P5 baseyoendopod retikulasyon 
alanı 

Mersin materyalinde mevcut 
Apostolov çiziminde yok 

2. Dişide P5 eksopodun 2. , 3. ve 6. setalarının 
ornamentasyonu 

Mersin materyalinde semiplumoz, plumoz, 
plumoz 
Apostolov çiziminde plumoz, çıplak, çıplak 

3. Anal operkulumdaki çıkıntı Mersin materyalinde küçük 
Apostolov çiziminde büyük 

4. Anal operkulumdaki çıkıntının üst 
bölgesinin ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak 
Apostolov çiziminde bir spinül sırası mevcut 

5. P1 basisin dorsal ve dış lateralindeki seta 
varlığı 

Mersin materyalinde ikisi de mevcut 
Apostolov çiziminde ikisi de yok 

6 P1 END2 ve ucundaki kanca şeklindeki 
spinin uzunluğu 

Mersin materyalinde kanca Endopodun 
yaklaşık 2 katı uzunluğunda 
Apostolov çiziminde kanca Endopodun 9 katı 
uzunluğunda (Endopod çok minik, kanca 
uzun ve kalın) 

 

 Rao 1993 yılında Hindistan (Küçük Andaman Adası)’dan topladığı örnekler üzerinden 

yaptığı deskripsiyonda [9]; Antenanın eksopodunu bir segmentli ve 2 setalı olarak tanımlamıştır 

fakat L. cornuta’ da eksopod 4 adet pinnat seta taşımaktadır. İncelediği örnekler için “Türün 

karakteristik özelliklerine uyum sağlasa da somit krenulasyonu, antenül ve kaudal rami 

varyasyon göstermektedir lakin bu tür kozmopolit olduğu için bu varyasyonlar yerel olarak 

değerlendirilmelidir”  demiştir. 

Bu çalışmaya kadar L. cornuta türü ile ilgili en detaylı redeskripsiyon Gomez ve Boyko 

[25] tarafından yapılmıştır. Gomez ve Boyko 2006 yılında Şili (Paskalya Adası)’den kendi 

topladığı bir dişi, bir erkek ve Doğa tarih müzesine kayıtlı 1925 yılında R. Gurney tarafından 

Fransa’dan toplanmış hasarlı bir dişi üzerinden oldukça ayrıntılı bir deskripsiyon ve çizimler 

yapmıştır (Tablo.4.8). 
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Tablo.4.8. L. cornuta türünün bu çalışmada incelenen materyali (Türkiye, Akdeniz kıyısı, Mersin 
materyali)  ile Gomez ve Boyko 2006 çiziminin karşılaştırılması. 

Karşılaştırılan Karakter Aralarındaki Farklar 

1. Dişide Antenül 1. ve 2. segmentteki 
çıkıntıların büyüklüğü 

Mersin materyalinde küçük 
Paskalya Adası materyalinde büyük 
Fransa materyalinde 2. segment kopuk 

2. Somit uçlarındaki krenulasyonlar Mersin materyalinde küçük 
Paskalya Adası materyalinde iri 
Fransa materyalinde iri 

3. Anal operkulumdaki çıkıntı Mersin materyalinde küçük 
Paskalya Adası materyalinde büyük ve sivri 
Fransa materyalinde büyük ve ucu kırık 

4. Anal operkulumdaki çıkıntının üst 
bölgesinin ornamentasyonu 

Mersin materyalinde çıplak 
Paskalya Adası materyalinde bir spinül sırası mevcut 
Fransa materyali iki spinül sırası mevcut 

5. 2. ve 3. urosomitlerin lateralindeki 
çıkıntılar (Dorsal çizimde) 

Mersin materyali belli belirsiz 
Paskalya Adası materyali oldukça belirgin ve büyük 
Fransa materyali oldukça belirgin ve büyük 

6. Dişide P5’te baseyoendopodal 
loptaki retikulasyon alanı varlığı 

Mersin materyali mevcut 
Paskalya Adası materyali yok 
Fransa materyali mevcut 

7. Dişide P5’te baseyoendopod seta 
ornamentasyonu 

Mersin materyali semiserrat, semiserrat, çıplak, çıplak, 
plumoz 
Paskalya Adası materyali plumoz, semiserrat, plumoz, 
plumoz, plumoz 
Fransa materyali serrat, serrat, plumoz, plumoz 

8. Dişide P5’te baseyoendopodun 
eksopoda göreceli uzunluğu 

Mersin materyali baseyoendopodun boyu eksopoddan 
biraz kısa 
Paskalya Adası materyali baseyoendopodun boyu 
eksopodun yarısı kadar 
Fransa materyali baseyoendopodun boyu eksopodun 
yarısı kadar 

9. Furkada seta VII’nin çıkış yeri Mersin materyali iç lateralden 
Paskalya Adası materyali daha yukarıdan ve ortaya 
yakın bir yerden 
Fransa materyali dorsal çizimi yok 

10. Furkada seta II’nin 
ornamentasyonu 

Mersin materyali çıplak 
Paskalya Adası materyali plumoz 
Fransa materyali P1 çizimi çıplak  

11. P1 koksa iç lateralindeki spinül 
sırası varlığı 

Mersin materyali yok 
Paskalya Adası materyali mevcut 
Fransa materyali P1 çizimi yok 

12. P1 basis distalinden çıkan seta 
ornamentasyonu 

Mersin materyali çıplak 
Paskalya Adası materyali plumoz 
Fransa materyali P1 çizimi yok 

13. P2-P4 END2’nin boyunun enine 
oranı 

Mersin materyali boyu eninin 2 katı 
Paskalya Adası materyali boyu eninin 6 katı 
Fransa materyali boyu eninin 2 katı 

15. Erkekte P5 eksopodu dıştan 2. 
seta ornamentasyonu 

Mersin materyali çıplak 
Paskalya Adası materyali serrat 
Fransa materyali erkek birey yok 
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Sonuç olarak Laophonte cornuta türünü inceleyen yayınların bazıları tür içi yüksek 

morfolojik varyasyon gözlendiğini [34, 38, 39, 41] iddia etmiş olsalar da bu tez çalışması 

kapsamında ülkemiz sahillerinin farklı kesimlerinden toplanmış onlarca popülasyona ait 

yüzlerce bireyin detaylı incelenmesi sonucunda L. cornuta için tür içi varyasyonun çok geniş 

olmadığını net bir şekil de ortaya koymuştur. Nitekim diğer bazı yazarlar da [25, 26, 34, 35, 38] 

ise kendi çalışmalarında varyasyon gözlenmediğini ortaya koymuşlardır. Diğer yandan, bu 

çalışmanın sonuçları ülkemizde L. cornuta türüne morfolojik olarak çok yakın akraba ve bilim 

dünyası için yeni olan başka bir türün daha var olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda L. 

cornuta’ nın kozmopolit bir tür olma durumuna şüphe ile yaklaşılması gerekliliği açıkça ortaya 

konmuştur. Yazarlar tarafından eşzamanlı değerlendirilme yapılmaması ve karşılaştırma için 

sınırlı sayıda morfolojik karakter kullanılması gibi etmenler göz önüne alınırsa, yüksek 

derecede değişkenliğin bildirildiği yerlerde bir değil birden fazla türün var olduğu ortadadır.  

Yakın zamanda Gomez ve Boyko [25] Paskalya Adası’ndan (Easter Island) topladıkları bireyler 

üzerinden bu türün redeskripsiyonunu yapmıştır. Ayrıca Fransız sahilinden toplanmış hasarlı 

tek bir dişi üzerinden Akdeniz örneğinin kısmi redeskripsiyonunu da yaparak karşılaştırma 

yapmışlardır. Her ne kadar Gomez ve Boyko [25] türün taksonomik problemine önemli katkı 

sağlamış olsa da, türün literatürde sergilediği varyasyon aralığından yola çıkarak Laophonte 

cornuta' nın halen bir tür kompleksi olabileceğini vurgulamışlardır. Gomez ve Boyko [25] türün 

orijinal lokalitesi olan Akdeniz'den detaylı bir karşılaştırma yapacak deskripsiyona ulaşamamış 

ve Akdeniz popülasyonları üzerine yapılacak taksonomik bir çalışmanın türün taksonomik 

problemine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulamışlardır. Beklenen katkı bu çalışma ile 

yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar L. cornuta’ nın bir tür kompleksi olduğunu net bir şekilde 

ortaya koymuştur. Öyle ki, Gomez ve Boyko [25] tarafından ortaya konulan veriler bu çalışma da 

kimliği netleşen türlerin yanı sıra Paskalya Adası popülasyonu ve Fransa popülasyonlarının da 

ayrı birer tür olduğuna işaret etmektedir. 

Laophontidae familyası ilk olarak Scott tarafından [13] Harpacticoida takımı içerisinde 

bir familya olarak tanımlandıktan sonra Lang [14, 15] bu familyayı Laophontinae, 

Normanellinae ve Donsiellinae olmak üzere 3 altfamilyaya ayırmıştır. P1 endopodunun 

prehensil olması nedeniyle Por [47] bu familyayı Ancorabolidae familyası ile birlikte 

Laophontoidea adını verdiği bir üst familyada gruplamıştır. Esola Edwards, 1891 ve 

Archilaophonte Willen, 1995 gibi pek çok cins plesiomorfik karakterlerle tanımlanarak 

parafiletik durum sergilerken [5], Laophonte gibi 30’un üzerinde tür içeren bazı cinsler ise 

parafiletik durumdadır [16]. Laophontidae şu anda 69 cins içerisine dağılmış yaklaşık 300 tür ve 

alttür ile temsil edilmektedir [7].  Familya içerisindeki cinslerin çok sayıda tür içermesi 

nedeniyle tüm bu cinslerin kapsamlı bir revizyonunu tek bir çalışma ile tamamlamak nerdeyse 
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imkânsız olduğundan, belirli cinsler içerisindeki bazı problemli türlerin tam ya da kısmi 

revizyonlarının yapılması sorunun çözülmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır.  Bu büyük ve 

heterojen familya (şu anda Normanellidae familyası içerisine aktarılmış olan bazı cinslerinin 

olmasına rağmen) çok kapsamlı bir revizyona ihtiyaç göstermektedir [17]. Bu tez kapsamında L. 

cornuta tür grubunun dünya revizyonun yapılması imkânsızdır ancak, bundan sonra yapılacak 

çalışmalarla dünyada L. cornuta türüne yakın akraba çok sayıda yeni türün ortaya 

çıkarılabileceği kolaylıkla öngörülebilir. Nitekim Fiers 1986 yılında Meksika ve Venezuela 3 

farklı istasyonlardan 14 birey incelemiştir. Bu incelemeler sonucunda normal anal operkulum 

spinleri ile modifiye anal operkulum spinlerini bir arada gözlemlediğini fakat Kuzey ve Güney 

Atlantik, Akdeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarındaki popülasyonlarda çeşitlilik eksikliğini de 

belirtmiştir. Fiers [38]  makalesinde Laophonte cinsinin tip türü olan L. cornuta’ nın, hatta dâhil 

olduğu tüm cornuta grubunun cinsten çıkarılması gerektiği ve geri kalanların yeniden 

düzenlenmesi gerektiğini, ancak cinste geriye kalanların da tek kişinin düzenleyemeyeceği 

kadar heterojen olduğunu, bu nedenle cornuta grubunun geçici olarak cinste kalması gerektiğini 

belirtmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, Fiers [38] tarafından ortaya atılan öngörülerin doğru 

olduğunu ortaya koymuştur. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Cinsin tip türü olan Laophonte cornuta' nın taksonomik revizyonu ülkemizin Akdeniz 

kıyısının farklı istasyonlarından toplanmış popülasyonlara ait örnekler üzerinden yapılmıştır. 

Wells’in [39] teşhis anahtarına göre L. cornuta olarak teşhis edilmiş bireylerin diseksiyonları 

yapılmış ve modern ışık ve Taramalı Elektron Mikroskopları (SEM) yardımıyla yeniden gözden 

geçirilerek tanımlanmıştır. Bu bireylerin temsil ettiği popülasyonların, hem popülasyon içi hem 

de popülasyonlarası varyasyonları analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. 

 Daha önce ülkemiz sahillerinde L. cornuta olarak teşhis edilmiş popülasyonların aslında 

morfolojik olarak birbirine benzer iki farklı türe ait olduğunu (bu türlerden birisinin gerçek L. 

cornuta iken, incelenen diğer popülasyonların L. cornuta türüne ait olmadığı, aksine bilim 

dünyası için yeni bir türe ait olduğu; L. erdemi sp. nov.) ilk defa bu çalışma ile ortaya 

konulmuştur. Sonuç olarak, günümüze kadar mevcut literatürde L. cornuta için ortaya konmuş 

olan tür içi varyasyon sınırının doğru olmayabileceği ve dünya'nın başka bölgelerinden 

bildirilmiş L. cornuta popülasyonlarının da farklı türleri temsil edebileceği tartışılmıştır. Diğer 

yandan ileride moleküler, çiftleşme deneyi ve filogeni temelli bir çalışma ile sonuçların test 

edilmesi faydalı olacaktır. 

Ülkemiz coğrafyası sahip olduğu jeolojik ve ekolojik özellikleri nedeniyle biyoçeşitlilik 

açısından son derece zengin olduğu bilinmektedir. Ne var ki, gerek jeolojik tarihsel geçmişi 

gerekse habitat çeşitliliği nedeniyle oldukça zengin fauna bileşimine sahip olan ülkemizin çoğu 

canlı grubu hakkında ne yazık ki halen yeterli taksonomik çalışma yapılmamıştır. Ülkemizde 

yeterli faunistik araştırmanın yapılamamış olması nedeniyle sahillerimizin meiobentik ve fital 

harpaktikoid faunasının neredeyse tamamı halen keşfedilmeyi beklemektedir ve yayınlanmış 

veriye dayalı çok az şey bilinmektedir. Şu ana kadar denizlerimizden 210 harpaktikoid türü 

bildirilmiştir. Ancak, şu andaki veriler Türkiye sahillerinde yaşayan harpaktikoidlerin gerçek 

çeşitliliğini ortaya koymaktan halen çok uzaktır. Bu bağlamda, ilerde harpaktikoid kopepodlar 

üzerine yapılacak çalışmalar sonucunda ülkemiz coğrafyasında yaşamakta olan yeni türlerin 

bulunacağı rahatlıkla öngörülebilir.  
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