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              1.GİRİŞ 

 

 

Apodemus Kaup, 1829 cinsine ait Anadolu’ dan bugüne kadar Danfort ve Alston (A. 

mystacinus, 1877, tip yeri: Zebil, Bolkar Dağı, Mersin) yeni bir tür; Barrett-Hamilton 

(A. sylvaticus tauricus, 1900, tip yeri: Zebil, Bolkar Dağı, Mersin), Thomas (A. 

mystacinus smyrnensis, 1903, tip yeri: İzmir), Allen (A. mystacinus euxinus, 1915, tip 

yeri: Altındere, Trabzon),  Neuhäuser ( A. flavicollis saturatus, 1936, tip yeri: İkizdere, 

Rize) , yeni birer alt  tür vermişlerdir. 

 

 

Osborn (1959) ve Kahmann (1959-1960) Belgrad Ormanları’ndan (İstanbul) A. 

agrarius (Pallas, 1771) örnekleri toplamışlar, ancak Kahmann (1961) bu türün Türkiye’ 

den ilk kaydını vermiştir. 

 

 

Morrison- Scott (1946) Palearktik  ve Hindistan Memelileri ile ilgili hazırladığı kontrol 

listesinde A. mystacinus smyrnensis’ i  A. mystacinus mystacinus’ un sinonimi olarak 

ele almış ve Türkiye için kaydedilen A. mystacinus euxinus, A. flavicollis saturatus, A. 

sylvaticus tauricus alttürlerini geçerli olarak kaydetmiştir. 

 

 

A. flavicollis ile A. sylvaticus türleri yayılış gösterdikleri bölgelerde genellikle 

birbirinden ayırt edilemediği için tartışmalara neden olmaktadırlar. Bu konuda 

Neuhäuser (1936),  Osborn (1965),  v. Lehmann (1966, 1969),  Ondrias (1966),  

Wereschtschagin (1967),  J. Niethammer (1966), Harrison (1972)  araştırmalar 

yapmışlar, A. flavicollis ile A. sylvaticus’ un yakın iki tür olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

araştırmacılar çalışmalarında tümboy, beden boyu, ardayak boyu, occipitonasal 

uzunluk, kafanın çok veya az köşeli oluşu gibi karakterleri göz önüne alarak türlerin 

birbirlerinden ayrıldığını belirtmişlerdir. Amtmann (1965) ve Rempe (1965) ise bu iki 

türün arasında melezlerin olduğunu tespit etmişlerdir. Doğramacı (1974)  bu türlerin 
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Anadolu’da farklı bölgelerde yayılış göstermesine karşın temas bölgelerinde melezlerin 

bulunduğunu kaydetmiştir. 

 

 

Doğramacı 1974 yılında Türkiye Apodemus cinsinin taksonomisini ele alarak Türkiye’ 

de dört türün A. sylvaticus (Linnaeus, 1758),  A. flavicollis (Melcihor, 1834),  A. 

mystacinus (Danford ve Alston, 1877) A. agrarius (Palas, 1771) ve bunlara ait yedi 

alttürün (A. sylvaticus tauricus, A. sylvaticus dichrurus, A. flavicollis saturatus, A. 

flavicollis brauneri, A. mystacinus mystacinus, A .mystacinus euxinus, A. agrarius 

kahmanni) bulunduğunu kaydetmesine rağmen, çalışmasında Giresun’dan herhangi bir 

tür veya alttür kaydı vermemiştir. 

 

 

Corbet (1978), hazırladığı kontrol listesinde, Türkiye için kaydedilen dört türü (A. 

sylvaticus, A. flavicollis, A. mystacinus, A. agrarius) geçerli türler olarak ele almıştır. 

 

 

Doğramacı ve Kefelioğlu (1991) Türkiye’ de yayılış gösteren 3 türün (A. sylvaticus, 

A.flavicollis, A.mystacinus ) karyolojik özelliklerini incelemişler ve morfolojik olarak 

birbirlerinden ayrılan bu üç türün karyolojik olarak da birbirlerinden ayrıldıklarını 

belirtmiştir. 

 

 

Filippucci et. al. (1996) Anadolu’daki Apodemus cinsine ait iki tür (A. sylvaticus, A. 

flavicollis) ile yine Anadolu’dan yeni kayıt olarak verdikleri iki türün (A. hermonensis, 

A. uralensis) morfolojik ve elektroforetik özelliklerini araştırmışlardır. 

 

 

Yiğit vd. (2000), Trakya’da yayılış gösteren A. agrarius’ un  karyolojik özelliklerini 

çalışmışlardır. 
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Krystufek (2001) Türkiye ve Kıbrıs Memelileri ile ilgili çalışmasında Türkiye’den altı 

tür (A. sylvaticus, A. flavicollis, A. mystacinus, A. agrarius, A. uralensis, A. iconicus) 

kaydetmiş ve A. sylvaticus tairucus (Barrett-Hamilton, 1900), Filippucci et. al. 1989 

yılında İsrail’den kaydettikleri A. hermonensis’in eski bir sinonimi olduğunu 

belirtmiştir. 

 

 

Çolak vd. (2000-2001) A. agrarius, A. flavicollis, A. hermonensis türlerinin kan serum 

protein yapısını araştırmışlardır. 

 

 

Çolak (2002) A .iconicus  Heptner 1948’un ilk kez karyotip ve phallus özelliklerini 

vermiştir. 

 

 

Çolak (2002) Karadeniz Bölgesi’ ndeki Apodemus cinsinin kan serum proteinlerinin 

elektroforetik özelliklerini inceleyerek, Karadeniz’ de bu cinsin iki farklı populasyonu 

bulunduğunu tespit etmiştir. Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Samsun’da her iki 

populasyonun, Giresun’da ise sadece populasyon ikinin bulunduğunu kaydetmiştir. 

Ancak araştırmacı bu populasyonların bilimsel adını vermemiştir.  

 

 

Çolak vd. (2004) A. mystacinus’un Türkiye’deki taksonomik durumu ve yayılışını 

araştırmışlardır. Yine Çolak vd. (2005) Apodemus’un Trakya’da bulunan üç türün (A. 

agrarius, A. flavicollis, A. sylvaticus) morfometrik, karyotipik, elektroforetik analizini 

yapmışlardır. 

 

 

Tüm bu çalışmalar ele alındığında Türkiye Apodemus cinsinin hala tartışmaya açık 

taksonomik problemleri olan bir konu olduğu söylenebilir. Ayrıca tüm bu çalışmalarda 

Giresun Vilayeti’ nde yayılış gösteren Apodemus cinsi ile ilgili herhangi bir taksonomik 

durum belirgin olarak ele alınmamıştır.  Bu nedenlerle yukarıda da anlatıldığı gibi 
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Giresun Vilayeti’nde yayılış gösteren Apodemus cinsi ile ilgili taksonomik bilgiler 

eksiktir.  

 

 

Bu çalışmanın amacı Giresun Vilayeti’nden elde edilecek Apodemus cinsine ait 

örnekler taksonomik olarak değerlendirilerek, cinsin taksonomisine ait eksikliklerin 

giderilmesine çalışılacaktır.  
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2-KURAMSAL TEMELLER 

 

 

2.1. Classis: Mammalia 

 

 

Yavrularını sütle besleyen hayvanlar, Mammalia sınıfında toplanmıştır. Bu grup 

hayvanların diğer bir önemli özelliği de vücutlarında az veya çok sayıda kılın 

bulunmasıdır. Mammalia sınıfı günümüzde Prototheria, Metatheria ve Eutheria olmak 

üzere üç altsınıfla temsil edilir. 

 

 

2.1.1. Ordo: Rodentia 

 

 

Dünya memeli türlerinin yaklaşık 1/3’ nü oluşturan Rodentia ordusu Kutuplar hariç tüm 

karalara yayılmış durumdadır. Bunların ortak özellikleri her çenede köksüz devamlı 

büyüyen ve yalnız ön yüzlerinde mine tabakası bulunan ikişer kesici dişe sahip 

olmalarıdır. Kemiricilerde köpek dişi bulunmadığından molar ve kesici dişler arasında 

diastema adı verilen bir boşluk bulunur. 

 

 

2.1.2.Familia: Muridae Illiger, 1815 

 

 

1815, Muridae Illiger, Abhandle. K. Akad. Wiss., Berlin for 1804-11 , p. 46,129. 

 

 

Vücut büyüklüğü, ev faresinden sıçan büyüklüğüne kadar değişir. Kuyruk uzun, 

bedenin 2/3 ve 4/3 kadar. Kulaklar, gözler ve ardayaklar nispeten büyüktür. 

Avrupa’daki diş formülü 1003/1003 (Mus’ ta istisnalar olabilir). Molarlar daima köklü 



 6 

ve çiğneme yüzeylerinin üstü kabarık çıkıntılı, çıkıntılar en iyi olarak M1 de 

tanınmaktadır. Molarlar Avrupa’da daima alçak taçlı (brachyodont)’ dır. 

 

 

Kafatasında büyük bir infraorbital kanal bulunur. Beslenme çok çeşitli olup, tohum ve 

meyveleri tercih ederler. Kış uykusuna yatmazlar. Eski dünyadan köken alırlar. Birkaç 

tür insanlar tarafından Kuzey ve Güney Amerika’ ya taşınmıştır. Niethammer ve Krapp 

(1978) 

 

 

Muridae cinsleri için teşhis anahtarı (Niethammer ve Krapp 1978) :   

 

 

A- Dış Karakterlere Göre: 

 

 

1-Ard ayak büyük, 30 mm’den fazla…………………….……………..………….Rattus 

 

 - Ard ayak daha küçük, 30 mm’ nin altında ………………………………………..…..2 

 

2- Sırtın gerisi yassılaşmış, dikenli……………………………………………....Acomys  

  

 - Kürk dikensiz…………………………………………….……………………..……..3 

 

3- Küçük 10 gr altında, kulak kısa 10 mm’nin altında……………………..….Micromys 

  

 - Daha büyük, erginler 10 gr üzerinde, kulak 10 mm’nin üzerinde……...…….....…….4 

 

4- Ardayak kısa ekseriya bedenin  % 20’ sinin altında, sırtta koyu bir çizgi bulunmaz 

………………………………………………………………………....................…..Mus 
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 - Hem sırtta koyu bir çizgi bulunur  hem de ardayak bedenin  % 25 ‘ i civarında  

………………………………….………………………………..…………….Apodemus 

 

B- Kafatası Karakterlerine Göre: 

 

 

1-Mesopterygoid alan kemik çıkıntılı…………………………………………....Acomys 

   

- Mesopterygoid alanda kemik çıkıntısı bulunmaz.. ………………………….……..….2 

 

2- Interorbital alanın kenarları pervazlı ……………………………..………………….3 

 

 - Interorbital alanın kenarları pervazsız ……………………………………….………4 

 

3- Büyük, interorbital genişlik 5,5 mm üstünde ……………………………..…....Rattus 

   

- Daha küçük interorbital genişlik 4,5 mm altında ………………..…………..Apodemus 

 

4- Foramen incisivum M1 in ortasına kadar ulaşmış, parietaller dış, önden sivri çıkıntılı 

………………………………………………………………………………..……..Mus 

  

 - Foramen incisivum M1 ‘in yalnız başlangıcına kadar ulaşır, parietaller dış, önden 

çıkıntısız 

………………..………………………………………………………………………….5 

 

5- Küçük interorbital genişlik, 3,5 mm’ nin altında ……………………..….…Micromys 

  

 - Daha büyük, interorbital genişlik 3,5 mm’ nin üzerinde ……………......….Apodemus 
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C- Diş Karakterlere Göre : 

 

 

1- M1’ de yalnız iki dış tüberkül bulunur ( t7 eksik), M1’in birinci sıra yüksekliklerinin 

önünde Sm tüberkülü bulunmaz……………………………….………………….….…2 

 

 - M1’ de en az 3 dış tüberkül bulunur ( t7 var )  keza M1’ de öndeki Sm tüberkülü 

mevcut ………………………….……………….…………..………………………….4 

 

2 -Büyük, üst diş sırası > 5 mm ; M1 genellikle 5, M1 4 köklü ……………..….....Rattus 

  

   - Daha küçük, üst diş sırası uzunluğu < 5 mm ; . M1 genellikle 3, M1 2 köklü……….3   

 

3 - Üst diş sırası uzunluğu >4,0 ...…………..…………………………...….……Acomys 

  

 - Üst diş sırası uzunluğu < 4,0 …………………………………….……….……….Mus 

 

4 - Üst diş sırası uzunluğu >3,0 M1 2 köklü ………………………..……...…Apodemus 

   

 - Üst diş sırası uzunluğu < 3,1 M1 3 köklü ..…………………….……………Micromys  

 

 

2.1.3.Genus: Apodemus Kaup, 1829 

 

 

Taksonomik Karakterler: Orta büyüklüktedir, beden 70-150mm arasıdır.  M1 de t7 

mevcuttur ve genellikle 4 köklüdür. M1 önde orta çıkıntılı (tepeli) Sm bulunur ve iki 

köklüdür. Ardayak nispi olarak uzundur ve bedenin %20- 25 arasındadır. Kuyruk derisi 

kolayca kopabilir.  
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Alt Cinsler ve Türler:  Zimmermann (1962) iki altcinsi, Apodemus (A. agrarius 

türünün dahil olduğu) ve Sylvaemus‘ u (A. sylvaticus, A. flavicollis, A. microps ve A. 

mystacinus türlerinin dahil olduğu) tanımaktadır. Sylvaemus’ un kullanımı Silvimus  

şeklinde de olmuştur. A. mystacinus, Sylvaemus’un üç türünden belirgin şekilde ayırt 

edilir. Bundan dolayı bazı araştırıcılar A. mystacinus‘u Karstomys altcinsinde 

kullanırlar (Rietschel ve Storch 1973/74 ve Storch 1975). 

 

 

Apodemus türlerinin teşhisi için tür anahtarı: 

 

 

A- Dış Karakterlerine Göre 

 

 

1- Sırt kısmı yılan balığı şeklinde siyah; dişi 8 memeli ……..………….………agrarius 

 

  - Sırt kısmı yılan balığı şeklinde siyah değil ( orta kısım sınırsız koyu renkli olabilir ) , 

dişi yalnız 6 memeli …………………………………………………………………….2 

 

2- Büyük ardayak ekseriya > 26mm ; en uzun duyu kılları > 40mm ; sarı göğüs lekesi 

asla bulunmaz ……………………………………………...…...…………….mystacinus 

 

  -Daha küçük ardayak ekseriya < 27mm; en uzun duyu kılları <40mm  

………………………………………………………..…...………………………….….3 

 

3- Orta ve Kuzey Avrupa’da ardayak 24mm, sarı göğüs lekesi %70-100 arası 

……………………………………………………………………………….…flavicollis 

 

  -Orta ve Kuzey Avrupa’da ardayak istisna 24mm, asla göğüs lekesi bulunmaz 

…………………………………………………………………….....microps,  sylvaticus 
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B- Kafatasına Göre  

 

 

1- Supraorbital kenar mevcut…………………………………………………....agrarius 

 

  - Supraorbital kenar eksik yada yok ……………………..……………………………2 

 

2- Anteorbital tepe göze çarpacak şekilde eğik; erginde condylobasal uzunluk ekseriya 

>27mm ……………………………………………………………………….mystacinus 

 

  - Anteorbital tepenin serbest kısmı dik açı oluşturacak şekilde çıkıntılı; condylobasal 

uzunluk ekseriya <27mm……………………………...…microps, sylvaticus, flavicollis 

 

  

C- Molarlarına Göre  

 

1- M2 t3 ‘süz …………………………………………………………………….agrarius 

 

  - M2 t3’lü …………………………………………………..……….……………….....2 

 

2-M2’deki t9’da cingulum caudal ilaveli…………………..…….….…….….mystacinus 

 

 - M2’ ‘deki t9’da genelikle cingulum caudalsız ……........microps, sylvaticus, flavicollis 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

 

Bu araştırma ile ilgili arazi çalışmaları Haziran 2005 tarihinden Ekim 2005 tarihine 

kadar Giresun sınırları içinde sürdürüldü ve araştırmada 5 farklı lokaliteden on dört ölü 

yirmi iki canlı örnek değerlendirildi. Ayrıca A.Ü.F.F. Zooloji Anabilim Dalında 

bulunan on altı örnek de kullanıldı.  

 

 

Araziden yakalanan ölü örnekler tahnit edilmeden önce dört standart dış vücut ölçüsü 

mm olarak ( tümboy, kuyruk, ardayak, kulak) ve ağırlığı gr olarak alındı. Ayrıca tahnit 

edilen örnekler standart müze örneği tipinde doldurularak, önceden hazırlanan etiketleri 

bağlandı. Tahnit edilemeyen örneklerin sadece baş iskeleti alındı. Canlı yakalanan 

örnekler A.Ü.F.F. omurgalılar araştırma laboratuarına getirilerek kafeslere alındı ve 

biyolojik özellikleri günlük tutularak izlendi. Bazıları ise karyotip özellikleri 

araştırılmak üzere kullanıldı. 

 

 

Baş iskeletleri  % 15 amonyak çözeltisinde 70 oC deki su banyosunda kaynatılıp etli 

kısımlar pens ile temizlendi. Kuruyan baş iskeletleri, eşeyi ve arazi kayıt numaraları 

yazılı etiketiyle birlikte plastik kaplarda koruma altına alındı. Bu baş iskeletlerinin 

literatürde verilen karakter ölçüleriyle birlikte gerekli görünen toplam 30 karakter 

ölçüsü alınarak çizelge 4.1 de verildi. 

 

 

Değişik lokalitelerden toplanan örneklerdeki yaşa bağlı varyasyonları mümkün olduğu 

oranda bertaraf etmek amacıyla, örneklerde yaş tayini yapıldı. Yaş tayininde tahnit 

edilmeden saptanan testis, uterus ve gebelik durumu varsa embriyo sayısı, meme yapısı, 

ayrıca molarların aşımı ve kürk yapısı, yaş kriterleri olarak ele alındı. Böylece 

değerlendirilen örnekler ergin ve ergin olmayan şekilde iki yaş grubuna ayrıldı. Erkek 

örneklerin phallus’ ları Lidiker (1968)’ e göre hazırlandı.  
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Karyotip preparatlarının hazırlanmasında Ford ve Hamerton (1956)’ un ‘’colchicine-

hypotonic citrate’’ yöntemi kullanıldı. Karyolojik karşılaştırmalarda kullanılmak üzere 

diploid kromozom sayısı (2n), temel kromozom sayısı (NF), metasentrik (m), 

submetasentrik (sm), telosentrik (t)  subtelosentrik (st) veya akrosentrik (a) 

kromozomlar Patton (1967)’ a göre belirlendi. Karyotipleri yapılan örnekler standart 

müze araştırma materyali tipinde dolduruldu. 

 

 

Saptanan takson, bugünkü geçerli adı, ilk orijinal adı, tanımlayan yazar adı, tarihi ve 

yayını, tip yeri, yayılış alanı ve habitatı, dış morfolojik karakterleri, kafatası karakterleri 

ve diş yapısı, çizelgeler, beslenme ve üreme biyolojisi, incelenen örnek sayısı ve yayılış 

kayıtları adı altında verildi.  

 

 

Ölçüleri Kullanılan Dış Karakterler:  

 

 

1. Tüm boy (TL): Burun ucundan kuyruk ucuna kadar olan mesafe 

2. Ardayak uzunluğu (HF): Ardayağın en uzun parmağının tırnak ucundan patellanın 

başlangıcına kadar olan mesafe 

3. Kuyruk uzunluğu (T) : Kuyruk kaidesinden kuyruk ucuna kadar olan mesafe 

4. Kulak uzunluğu (E) : Kulak uzunluğunun en alt ve en üst noktası arasındaki mesafe. 

5. Ağırlık (W)  

 

 

Ölçüleri Kullanılan İç Karakterler: 

 

 

1. Occipito-nasal uzunluk: Occipitalcondyl’in en art noktası ile nasal kemiğin en uç 

noktası arasındaki mesafe. 

2. Condylo-basal uzunluk: Occipitalcondyl’ lerden kesicinin alveolünün en ön 

noktasına kadar olan en kısa mesafe. 
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3. Diastema uzunluğu: Kesicinin alveolünden M1’ in alveolüne kadar olan mesafe. 

4. İnterorbital genişlik: Frontal kemiklerin orbitleri arasındaki en kısa mesafe. 

5. Zygomatic genişlik: Zygomatic yayların en dış noktasındaki mesafe. 

6. Kafatasının bullalı yüksekliği: Bullanın ventralindeki en dış noktada teğet geçen 

doğru ile kafatası çatısına teğet geçen doğru arasındaki dik mesafe. 

7. Mandibul uzunluğu: Alt  kesicilerin alveollerinin ön kenarı ile condyloid çıkıntının 

en art noktası arasındaki mesafe. 

8. Üst molarların taçtan uzunluğu: Sol üst molardan M1 tacının ön kenarı ile M3 tacının 

en arka noktası arasındaki mesafe. 

9. Üst molarların alveol uzunluğu: Sol üst molar alveollerinin en ön noktası ile en arka 

noktası arasındaki mesafe. 

10. Alt molarların taçtan uzunluğu: Alt molardan M1 tacının en ön noktası ile M3 

tacının en arka noktası arasındaki mesafe. 

11. Alt molarların alveolden uzunluğu: Alt molar alveollerinin en ön noktası ile en arka 

noktası arasındaki mesafe. 

12. Basal uzunluk: Foremen magnumun alt en ön noktasıyla premaksilla kemiğinin, 

kesici dişlerin art noktalarındaki en ileri noktası arasındaki mesafe.  

13. Nasal uzunluk: Başın median çizgisine dik duran nasallerin en ön ve en art 

noktalarına değen iki yüzey arasındaki en kısa mesafe. 

14. Nasal genişlik: Nasal kemiklerin en geniş yerinin uzunluğu 

15. Kafatasının yüz bölgesinin uzunluğu: Maksilla kemiklerinin en uç noktası ile M3 

alveolünün arka noktaları arasındaki mesafe. 

16. Beyin kapsülü uzunluğu: M3 alveolünün arka kenarından occipital condyllere olan 

mesafe. 

17. Mastoid genişlik: Paramastoid çıkıntılar arasındaki mesafenin uzunluğu 

18. Bullasız beyin kapsülü yüksekliği: Basioccipital kemiğin orta noktasından parietal 

kemiklerin en üst noktasındaki mesafenin uzunluğu  

19. Beyin kapsülü genişliği: Parietal kemiklerin laterale doğru yaptığı çıkıntılar 

arasındaki mesafe 

20. Occipital genişlik: Occipital kemiğin lateral yüzeylerde meydana getirdiği iki 

çıkıntı arasındaki mesafe 
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21. İncisiva uzunluğu: Foremen incisiva’nın en ön noktalarını birleştiren doğru ile en 

art noktalarını birleştiren mesafe  

22: Timpanik bulla uzunluğu: Timpanik bullanın en uzak iki noktası arasındaki mesafe  

23. Palatal uzunluk: Post incisiva’dan ön kesicilerin art noktasına kadar olan mesafe.  

24. Ön kesici dişlerin uzunluğu: Kesici dişlerin en kalın iki noktası arasındaki mesafe  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

 

4.1. Apodemus flavicollis (Melcihor, 1834) 

 

 

Mus flavicollis Melcihor, 1834, Danske staat og Norges Pattordya, s. 99. 

Apodemus flavicollis Miller, 1912. Brit. Mus, Nat. Hist. London, s. 828. 

 

 

4.1.1. Tip Yeri 

 

Sielland, Danimarka 

 

 

4.1.2. Yayılış Alanı 

 

A. flavicollis’ in Giresun Vilayeti’ndeki yayılış alanı Şekil 4.1’ de verildi. 

 

 

                   

  

Şekil 4.1. A. flavicollis’in Giresun Vilayeti’nden alınan örneklerin lokaliteleri 

1) Yenice Köyü 2) Karadere Köyü 3) Barça 4) Bicik 5) Görele 
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               4.1.3. Habitat        

 

 

Bu türe genel olarak 0-1900m yükseklikteki yaprağını döken veya dökmeyen orman 

veya çalılık alanlarda, fındık bahçesi-orman sınırı arası ve fındık bahçesi-tarla sınırında 

rastlanır (Şekil 4.2.). 

 

 

 

 

Şekil 4.2. A. flavicollis’in genel habitat görünümü 

 

 

4.1.4. Dış Morfolojik Karakterler  

 

 

Ergin örneklerde sırt koyu kahverengi veya kahverengimsi deve kılı rengindedir. Karın 

grimsi beyaz renkte olup sırt ile karın bölgesi yanlarda kızılımsı portakal rengi ile kesin 

sınırla ayrılmaktadır (Şekil 4.3.). Yeni doğan yavrularda bu sınır belirli değildir ve 

karın rengi erginlere nazaran daha koyudur. Yavrular erginleşirken renk açılır ve sırt ile 

karın rengi kesin hatla birbirinden ayrılır. 
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Genellikle kuyruk, baş ve vücuttan daha uzundur. Ortalama kuyruk uzunluğu 92,74 

mm’dir (Çizelge 4.1). Kuyruğun üstü koyu kahve veya siyaha yakın renkte olup üstü 

seyrek kısa kıllarla kaplıdır. Kuyruğun alt tarafı ise gri renktedir. Ayakların üstü 

beyazımsı gri renktedir ve üstü seyrek kıllarla örtülüdür. Ayakların altı çıplak ve koyu 

kahverengidir. Ardayağın uzunluğu ortalama 22,6 mm dir (Çizelge 4.1). 

 

 

Göğüste bütün örneklerde yaprak şeklinde hatta omuzlarla birleşerek yaka şeklini almış 

kızılımsı portakal rengi göğüs lekesi bulunmaktadır (Şekil 4.4.). Bu leke, yavrularda 

belli belirsiz görülürken erginleşmeye başladıkça koyulaşmakta ve büyümektedir. 

 

 

Tümboy uzunluğu ortalama 182,6 mm’dir (Çizelge 4.1). Kulakları iyi gelişmiş ve üst 

tarafı yuvarlak biçimde genişlemiştir. İri siyah gözlerin etrafını koyu kahverengi ince 

bir bant çevrelemektedir. 

 

 

 

 

Şekil 4.3. A. flavicollis’de sırt ve karın bölgesi arasındaki kesin hat (örnek no: 948) 
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Şekil 4.4. A. flavicollis’de göğüs lekesi  (örnek no: 948) 

 

 

KARAKTERLER ÖS S ORT SS 

Tümboy  15 158-217 182,6 14,88 
Kuyruk 15 65-115 92,74 12,32 
Ardayak 15 21-26 22,6 1,41 
Kulak 15 13-20 16,08 2,65 
Ağırlık 15 12,40-34,25 20,21 6,25 
Zygomatik genişlik 13 11,04-13,20 12,33 0,84 
İnterorbital genişlik 16 4,01-4,60 4,23 0,14 
Condylobasal uzunluk  14 21,92-26,66 23,95 1,38 
Occipitonasal uzunluk 14 23,37-26,83 25,26 1,44 
Basal uzunluk  14 19-23,69 20,99 1,48 
Basilar uzunluk 14 18,14-22,31 20,07 1,36 
Nasal uzunluk 16 9,20-12,06 9,85 0,76 
Nasal genişlik 16 3,09-4,01 3,50 0,25 
Kafatasının yüz bölgesinden 
uzunluğu  

16 12,47-16,18 13,73 0,10 

Kafatası genişliği 14 9,38-11,69 10,62 0,64 
Bulalı kafatası yüksekliği 14 8,29-9,63 8,97 0,51 
Bullasız kafatası yüksekliği 14 6,55-8,18 7,57 051 
Beyin kapsülü uzunluğu 14 11,55-14,72 12,54 0,85 
Beyin kapsülü genişliği 15 10,42-12,19 11,46 0,50 
Occipital genişlik 14 9,711,67 10,50 0,55 
Mastoid genişlik 14 6,50-7,85 6,98 0,38 
Diastema uzunluğu 16 5,79-7,79 6,82 0,48 
Palatal uzunluk 16 10,59-12,96 11,64 0,63 
İncisiva uzunluğu 16 4-5,45 4,83 0,37 
Timpanik bulla uzunluğu 16 3,45-5,56 4,67 0,48 
Mandibul uzunluğu 16 12,58-16,06 13,91 0,99 
Üst molarların taçtan uzunluğu 15 2,78-3,78 3,50 0,29 
Üst molarların alveolden 
uzunluğu 

16 3-4,34 3,80 0,33 
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Alt molarların taçtan uzunluğu 16 3-3,88 3,51 0,27 
Alt molarların alveolden 
uzunluğu 

16 3,23-4,12 3,66 0,28 

Üst kesici dişlerin kalınlığı 16 1,11-1,56 1,32 0,12 
 
Çizelge 4.1. A. flavicollis’de iç ve dış karakter ölçüleri. ÖS: örnek sayısı S: sınırlar 
ORT: ortalama değer SS: standart sapma değeri 
 

 

4.1.5. Kafatası Karakterleri 

 

 

Kafatası kemikleri ince ve narin yapıdadır. Rostral kısım sivrilmiştir. Zygomatik yaylar 

geniş bir şekilde dışa çıkıntı yapmaktadır ve yay kemikleri çok incedir. Anteorbital 

tepenin serbest kısmı dik açı oluşturacak şekilde çıkıntılıdır. Foramina incisiva uzun ve 

geniştir, arka uçları M1 ‘e ulaşmaz. Pyteriygoid çıkıntılar timpanik bullaya kadar uzanır 

ve bunlarla temas halindedir. Timpanic bullalar occipital condyllere ulaşmadan sonlanır 

(Şekil 4.5.). Baş iskeletine ait ölçüler Çizelge 4.1 de verildi. 

 

 

  

 

Şekil 4.5. A. flavicollis de kafatasının dorsalden, ventralden ve lateralden görünüşü. 
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4.1.6. Dişler 

 

 

A. flavicollis’in kesici dişleri orthodant olup molarlar brachyodonttur. Diş formülü 

1003/1003’dür. 

 

 

A. flavicollis’ de üst moların çiğneme yüzeyleri düz olmayıp tepe şeklinde çıkıntılar 

bulunmaktadır. M1’ de daha çok gençlerde görülen t12 vardır. t4 - t5 – t6 – t9- -t12 – 

t18 – t7 taç şeklinde köprülerle bağlıdır. Gençlerde t8 ile t9, t12 aracılığıyla 

bağlanırken, yaşlılarda direk bağlantılıdır. M1’de t1 – t5 ve t3 – t5 bağlantıları 

görülmemektedir. M2’ de t9 daha küçüktür ve genç örneklerde t12 görülmektedir (Şekil 

4.8.). M1 ve M2 dört köklü M3 üç köklüdür. Alt molarların çiğneme yüzeylerinde, üst 

molarlardaki gibi tepecikler görülmektedir. M1, M2, M3 iki köklüdür (Şekil 4.6.). 

 

 

 

            M1                                       M2                M3 

 

        

 

             M1                               M2                    M3 

 

Şekil 4.6. A. flavicollis’de üst ve alt molarların köklerinin yandan görünüşü.  
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Şekil 4.7. A. flavicollis’ de üst ve alt molarların alveollerinin görünüşü. 

 

 

A                                           B 

 

 

                Şekil 4.8. A. flavicollis’ de M1 ve M2 deki tüberküllerin konumuna göre                                                             

                isimlendirilmesi.(t1-t12) A: Labial B: Lingual 
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               4.1.7. Phallus  

 

10 günlük örneğin phallusu morfolojik olarak çıplak yani dikensiz olup, yaklaşık 3,3 

mm boyunda 1,54 mm enindedir (Şekil 4.9.). 

 

 

                                          

 

Şekil 4.9. A. flavicollis’de phallusun  lateral, ventral ve dorsalden görünüşü 

 

 

4.1.8. Karyoloji 

 

A. flavicollis’in incelen karyotiplerinde diploid kromozom sayısı 2n=48 temel 

kromozom sayısının da NF=48 olduğu tespit edilmiştir. Bütün otozomlar akrosentriktir 

ve farklı büyüklüktedir. X kromozomu büyük akrosentrik, Y kromozomu küçük 

akrosentriktir (Şekil 4.10.). 

 

 

      

Şekil 4.10. A. flavicollis’de erkek ve dişi örneğin karyotipi 
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               4.1.9. Biyolojisi 

 

 

4.1.9.1. Beslenme  

 

 

Türe ait beslenme biyolojisi ancak laboratuarda canlı olarak beslenen örneklere göre 

saptandı. Canlı örneklere her gün kıvırcık, elma, portakal, salatalık, ayçekirdeği, mısır 

(taze ve kuru),buğday, palet tavuk yemi verildi. Örneklerin daha çok taze verilen 

kıvırcık, elma, portakal, salatalık ve taze mısırı tükettiği, diğer kuru tohumları, ise 

stoklanmak amacıyla yattığı kutu içinde ve dışarıdaki diğer kutular içinde biriktirdiği 

görüldü. Yalnız kuru tohumlardan ayçekirdeğini zaman zaman yediği saptandı. 

Bunlardan başka karalahana, maydanoz, armut yediği buna karşılık verilen nohut, kuru 

fasulye, mercimek gibi kuru tohumları yemediği görüldü. Örneklerden farklı kafese 

konulan iki erkek örneğin 40 gün içersinde besin stoğu yaptığı kutuda 380gr kadar 

verilen besini stokladığı saptandı. 

 

 

 

4.1.9.2 Yuva 

 

 

Arazi gözlemlerinde canlı örneklerde yuva yapısına rastlanmadı. Ancak laboratuarda 

gözlenen canlı örneklerin kağıt, karton, naylon gibi dışardan verilen materyali 

kemirerek oluşan küçük parçalarla bir yuva altlığı yaptığı saptandı. Kafese konulan 

kutunun içine verilen malzemeyle, yavruların barındırıldığı ve doğumun gerçekleştiği 

küre şeklinde bir yuvanın oluşturulduğu görüldü. Ayrıca kutu yuvaların içini bölümlere 

ayırdığı, yatacak yer ve stokların uzağındaki köşeyi tuvalet olarak kullandığı saptandı. 
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              4.1.9.3 Üreme Biyolojisi 

 

 

Üreme Zamanı 

 

 

Wachtendorf (1951) üreme zamanını, ilk gebeliğin başlangıcından son yavruların 

yuvadan ayrılıp serbest yaşamaya başladıkları süre olarak tarif etmektedir. Bu tarife 

göre A. flavicollis’ in üreme zamanı Şubat ayından başlamaktadır. Laboratuarda tespit 

edilen en erken doğum tarihi 16-17 Mart 2006 dır.Ancak çalışmalar devam ettiğinden 

en son üremenin gerçekleşeceği henüz bilinmemektedir. Fakat literatürde üreme 

zamanının Şubat ya da Mart ayından Ekim ayına kadar devam ettiği kaydedilmekte 

olup laboratuarda son üreme olarak 8-9 Temmuz 2006 tarihi saptandı. 

 

 

Yavru ve Yavrulama Sayısı 

 

 

A. flavicollis için kaydedilen embriyo sayısı 4 - 7’dir. Niethammer (1978) Frankfurt’da 

embriyo sayısını 4 – 9 (ort:5,5), Güney Marovya’ da 2 – 8 (ort:5,1) olarak vermektedir. 

9 Haziran’da gebe olarak araziden alınan örnek 12 Haziran’da dört yavru doğurdu, 

ancak yavrular annenin devamlı ilgi göstermemesi sonucu bir süre sonra öldüler. Daha 

sonra laboratuara getirilen dişi örnek, Ekim ayında yakalanan erkek örnekle bir araya 

kondu. Laboratuarda ilk doğumu 16-17 Mart 2006 olarak tespit edildi ve Temmuz 

ayına kadar toplam 5 doğum gerçekleşmiş olup yavru sayısının ise 3-7 ortalama 4,8 

arasında değişmekte olduğu saptandı. Dişilerdeki meme sayısı dördü kasıkta ikisi 

koltuk altında olmak üzere altı tanedir (Şekil 4.11.). Doğum tarihleri ve yavru sayıları 

tablo halinde verildi (Çizelge 4.2.). 
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 Tarih Yavru        

Sayısı 

Gebelik   

Süresi 

Doğumun Gözlendiği 

yer 

1.Doğum 12 Haziran 2005 4 - Arazi 

2.Doğum 16-17 Mart 2006 3 - Laboratuar 

3.Doğum 9-10 Nisan 2006 6 24-25 Laboratuar 

4.Doğum 14-15 Mayıs 2006 4 24-25 Laboratuar 

5.Doğum 9-11 Haziran 2006 7 24-25 Laboratuar 

6.Doğum 7-8 Temmuz 2006 5 24-25 Laboratuar 

               Çizelge 4.2. Doğum tarihleri ve yavru sayıları 

 

 

 

Şekil 4.11. A.flavicollis’ de göğüs ve kasık memelerinin görünüşü. p: pektoral a: 

abdominal i: inguinal 

 

 

Doğum Öncesi ve Sonrası Davranışlar 

 

 

10 Haziran’ da araziden alınan örnek 12 Haziran’ da doğum yaptı. Doğumdan bir gün 

önce hareketsiz ve çok durgundu. Doğum sırasında kapan içerisinde olan örneğin 

doğum olayı izlendi. Doğum sabah başladı ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. İlk yavruyu 

doğurduktan hemen sonra yavrunun her yerini parmak aralarına kadar yaladı. Yaklaşık 

15dk sonra ikinci yavru doğdu ve aynı işlemi bu yavruya da uyguladı. Daha sonra aynı 

şekilde üçüncü ve dördüncü yavruyu doğurdu ve yalamak suretiyle temizledi. En son 
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doğum olayından sonra gelen mercimek büyüklüğünde, kan pıhtısı gibi görülen 

plasentayı yedi ve daha sonra kendisini de temizledi. Temizlik hareketi dişlerle veya 

dille vücut tüylerinin dışa doğru çekilerek arasının temizlenmesi, önayakların dille 

temizlenerek kulak hizasından başa sürülmesi veya ardayakların böğürlere vurulması 

şeklinde olduğu görüldü. Yavruları tek tek emzirdi ve daha sonra her bir yavruyu ön 

ayağın üstüne yüzüstü yatırarak kapan içinde dolaştı. Bütün gün yavrularla ilgilendi. 

Ertesi gün yavruların üçünün ölü olduğu saptandı. Annenin dördüncü yavruyla 

ilgilenmediği ve emzirmediği görüldü. Bu yavruda bir süre sonra öldü. Laboratuarda 

gözlenen diğer doğumlarda annenin üç hafta kadar yavrularla ilgilendiği ve emzirdiği, 

daha sonra bu yavruları yuvadan uzaklaştırdığı belirlendi. Bunun nedeninin bir sonraki 

doğum olduğu görüldü. Gebelik süresinin yaklaşık 24-26 gün olduğu saptandı. 

 

 

Yavru Gelişimi  

 

 

Yeni doğan yavruların gözleri kapalı, parmak araları bitişik, tüysüz, kulak kepçeleri 

kapalı ve pembe renkli olduğu görüldü (Şekil 4.12.). 12 günlükken kulak kepçelerinin 

açıldığı, vücudun tamamen kıllarla kaplı olduğu ve ürkütüldüğünde gözlerin kapalı 

olmasına rağmen yuvadan rasgele istikamete kaçmaya çalıştıkları gözlendi (Çizelge 

4.3.). 10-12 günlük ölü olarak bulunan yavruların dişleri incelendiğinde molarların yeni 

çıkmaya başladığı tespit edildi. Anne ve yavrularının tedirgin olmaması için yaklaşık 

12 gün yuva açılmadı. Bu nedenle yavrunu post gelişimi takip edilemedi. 15 günlükken 

gözlerinin açıldığı ve kendi başına hareket edip yuvadan çıktığı tespit edildi. Annenin 

yaklaşık üç hafta yavrularını emzirdiği belirlendi. 16 günlük yavrunun anneyi emdiği, 

kendi başına hareket etmeye başladığı ve 21 günlük yavrunun dışarıda beslendiği 

görüldü. A. flavicollis ‘in karakteristik göğüs lekesinin 15 – 20 günlükken belli belirsiz 

oluştuğu ve erginleşinceye kadar göğüs lekesinin belirginleşerek kesin sınırlarının 

oluştuğu saptandı. 
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Şekil 4.12. A. flavicollis’ de iki günlük yavrular 

 

 

9-11 Haziran’da doğan yavrulardan bir tanesinin 30 Haziran günü yuvadan çıkıp 

gezindiği, kafes içinde bulunan salatalığı yediği görüldü. 14-15 Mayısta doğan 

yavruların 3 Haziran günü kafesin altına inmeye zorlandığı saptandı.  Bu durum 

yavruların tamamen tüylenip, gözlerinin açılmasıyla birlikte yuvadan gezinmek ve 

beslenmek amaçlı çıktıklarını fakat tamamen serbest kalışın, sütten kesilme ile eş 

zamanlı olduğu belirlendi. 

 

Ölçüm 
Tarihi 

Yavru 
Sayısı 

Tümboy  
Uzunluğu 

Kuyruk 
Uzunluğu 

Ardayak 
Uzunluğu 

Kulak 
Uzunluğu 

Ağırlık 
(gr) 

Yaş 
(gün) 

Doğum 
Yeri 

18-03- 
2206 

3 51 
50 
53 

14 
13 
13 

7 
7 
6 

0 
0 
0 

3 
3 

3,5 

2-3 Lab. 

 11-06-
2006 

7 44 
45 
45 
46 
46 
45 
46 
 

9 
10 
11 
10 
11 
10 
11 
 

6 
6 
5 
5 
6 
5 
6 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,5 
2 

1,5 
1,5 
2 
2 

1,5 
 

1-2 Lab. 

27-06-
2006 

1 101 45 17 8 8 15-16 Lab. 

03-06-
2006 

1 110 52 16 10 12 20-21 Lab. 

17-06-
2006 

1 152 80 22 12 14 34-35 Lab. 

22-05-
2006 

1 167 82 26 16 18 62-63 Lab. 

               Çizelge 4.3. Laboratuarda doğan yavruların iki aylık oluncaya kadarki ölçüleri    
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İncelenen örnek sayısı: 52 

 

Yayılış kayıtları: Giresun; Bulancak, Bicik 6 (5 ♂♂, 1 ♀); Merkez, Barça 9 (6 ♂♂, 3 

♀♀); Görele 1 ♀; Keşap, Karadere Köyü 4 (3 ♂♂, 1 ♀); Yağlıdere, Yenice Köyü 7 (3 

♂♂, 4 ♀♀);                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

               5.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

 

5.1. Tartışma  

 

 

Harrison (1991) yaptığı çalışmada A. flavicollis ‘in büyük A. mystacinus ile küçük A. 

sylvaticus arasında orta büyüklükte; kulakların iyi gelişmiş, postun yumuşak ve sık 

kıllarla kaplı olduğunu; sırt renginin parlak kahverengi ve median hatta hafif siyah 

noktalardan oluşan bir bölgenin bulunduğunu; karın bölgesinin saf beyaz renkte olup 

sırt bölgesinden kesin şekilde ayrıldığını belirtmiştir. Doğramacı (1974) Türkiye 

Apodemus’ları ile ilgili çalışmasında, Karadeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren A. 

flavicollis’in ergin fertlerinde sırt renginin kahverengimsi deve kılı, karın bölgesinin ise 

beyazımsı gri renkte olduğunu, sırt ile karın renginin ergin ve gençlerde yanlarda kesin 

hatla ayrıldığını; yavruların ve çok gençlerin bir kısmında vücudun üst ve alt 

taraflarındaki rengin diğer yaş grubundakilere göre daha koyu olduğunu, sırt ve karın 

renginin kesin hatla ayrılmadığını kaydetmiştir. Araştırıcı kuyruk üst tarafının koyu 

kahve veya siyaha yakın kahverenginde, alt tarafın ise beyaz veya koyu gri renkte 

olduğunu, kısa ve seyrek kıllarla örtüldüğünü, kuyruğun bu iki renginin alttürden 

birinde kesin olarak ayrıldığını; diğer alttürde ise kesin olarak ayrılmadığını, ayakların 

altının çıplak üstünün beyazımsı gri seyrek ve kısa kıllarla örtüldüğünü belirtmiştir. 

Filippucci et. al. (1996) Türkiye’de yaptığı çalışmada, örneklerin yaklaşık %42’sinde 

karın tarafın saf beyaz, %58’inde grimsi beyaz ve sırt renginde sarıdan kırmızıya kadar 

değişen bir renkliliğin görüldüğünü; ardayak uzunluğunun 22,9 mm ve kuyruğun 

bedenden daha uzun olduğunu kaydetmişlerdir.  

 

 

Bu çalışmada post renginin yukarıda belirtilen literatür bulgularıyla uyum içinde 

olduğu, ergin olmayan örneklerle ergin örneklerin post renginin farklılık gösterdiği 

saptandı.  
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Niethammer (1978) göğüs lekesinin sarı, enine band veya yuvarlak leke şeklinde 

olduğunu; sırt renginin A. sylvaticus’a nazaran daha kahverengi; kuyruğun bedenden 

daha uzun; ardayağın genellikle 24 mm’nin üzerinde olduğunu kaydetmiştir. Filippucci 

et. al. (1996), örneklerin %9’unda tüm yakayı kaplayan, %68’inde oval veya kama 

şeklinde geniş boyun lekesi tarzında, %15’inde küçük belli belirsiz bir leke olarak, 

%8’inde göğüs lekesinin bulunmadığını kaydetmiştir (n=44). Harrison (1991), göğüs 

lekesinin birkaç örnekte tamamen bulunmadığını, diğerlerinde ise portakal renginde A. 

sylvaticus’a nazaran daha gelişmiş bir leke bulunduğunu belirtmiştir. Doğramacı 

(1974), göğüs lekesinin bütün fertlerde yaprak şeklinde hatta bazen omuzlarla birleşik 

yaka şeklini almış deve kılı renginde ve genişliğinin 4,5-10,0mm arasında değişmekte 

olduğunu kaydetmiştir.  

 

 

Bu çalışmada ergin örneklerin tümünde göğüs lekesinin bulunduğu (n=27) yavrularda 

(n=25) belli belirsiz olan göğüs lekesinin erginleşmeğe başlamasıyla birlikte yaka 

şeklini aldığı saptandı.  

 

 

Harrison (1991), A. flavicollis’in molar yapısının A. sylvaticus’ dan yapı olarak farksız 

ve M1’in ortalama uzunluğunun 4.1mm olduğunu kaydetmiştir. Filippucci et. al. (1996) 

çalışmasında, M1’in t12’sinin gelişmiş olduğunu ve uçları arasındaki bağlantıların 

karakteristik özellikler gösterdiğini; t4-t5-t6-t9-t12-t8-t7’nin taç şeklinde köprülerle 

bağlandığını, örneklerin (n=44) %54’ünde t8 ile t9’un t12 aracılığıyla bağlandığını, 

diğerlerinde t8 ve t9 arasında direkt bağlantı kurulduğunu, bu iki yapı bağlantıları 

arasında mine formlarının bulunduğunu kaydetmişlerdir. Araştırıcılar M1’de bir örnek 

hariç t1 bis’in olmadığını, t1-t5 ve t3-t5 bağlantıların genellikle eksik; M2 üstünde t9’un 

daha küçük ve t12’nin normal olduğunu saptamışlardır. Niethammer (1978), ön kesici 

dişlerin A. sylvaticus’a göre daha kalın 1,45-1,85 (ort:1,64 n=35); kafatası profili, 

molarların morfolojisi ve kök yapısının A. sylvaticus’a karşılık hemen hemen farksız 

olduğunu kaydetmiştir. 
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Bu araştırmada dişler incelendiğinde genç örneklerde M1 ve M2’de t12’nin bulunduğu, 

yaşlılarda aşınma sebebiyle t12’nin kaybolduğu,  t1-t5 ve t3-t5 bağlantıların eksik 

olduğu saptandı. Ön kesici dişlerin gençlerde daha ince yaşlılarda kalın olduğu görüldü 

(Çizelge 4.1).  

 

 

Niethammer (1978), A. flavicollis’in karyotipinin A. sylvaticus’daki gibi olduğunu 

ancak Sar-Planina’dan üç örnekte sapma görüldüğünü (2n=50); Bonn’da bir örnekte 

2n=49 olduğunu kaydetmiştir. Doğramacı ve Kefelioğlu (1991), A. flavicollis’in 

incelenen karyotiplerinde diploid kromozom sayısının 2n=48 temel kromozom 

sayısının NF=48, tüm otozomların akrosentrik ve farklı büyüklükte, X kromozomu 

büyük akrosentrik, Y kromozomu orta büyüklükte akrosentrik olduğunu 

kaydetmişlerdir. Çolak vd. (2005), A. flavicollis’in 2n=48 fundamental kromozom 

sayısının NF=48, otozomal kollarının sayısının NFa=46 ve otozomal dizinin 46 

akrosentrik kromozom içerdiğini, X kromozomunun büyük akrosentrik, Y 

kromozomunun küçük akrosentrik olduğunu kaydetmişlerdir.  

 

 

Bu çalışmada yapılan karyotip  literatür bulguları ile aynı sonuçları vermektedir.  

 

 

5.2 Sonuç               

 

 

Bu çalışmada Giresun Vilayeti’nin 5 lokalitesinden alınan 52 örnek morfometrik, 

biyometrik ve karyolojik olarak değerlendirildi ve bu lokalitelerde tek bir türün (A. 

flavicollis) yayılış gösterdiği saptandı.  

 

Bu çalışmada kullanılan 30 iç ve dış karakter ölçüsü, literatürde verilen ölçülerle 

karşılaştırıldığında, üst molarların taçtan uzunluğu, timpanik bullanın uzunluğu, 

(Filippucci et. al. 1996); zygomatik genişlik, mandibul uzunluğu (Harrison 1991); 

standart dört dış karakter ölçüsü, ağırlık, incisiva foramina uzunluğu, bullalı ve bullasız 
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kafatası uzunluğu, üst ve alt molarların taçtan ve alveolden uzunluğu (Çolak vd. 2005) 

değerlerinin, bu araştırmada ele alınan aynı ölçülere nazaran daha büyük olduğu 

saptandı. Ön kesici dişlerin kalınlığı erginlerde Niethammer (1978)’in 1numaralı yaş 

grubu, yaşlılarda ise 4numaralı yaş grubu ile uyum gösterdiği görüldü.   

 

Araştırmada karyolojik analiz yapıldı ve Niethammer (1978) , Doğramacı ve Kefelioğlu 

(1991), Çolak vd. (2005)’ın yaptıkları çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirildi, 

sonuçların özdeş olduğu saptandı.  

 

Laboratuara canlı olarak getirilen bir dişi ve bir erkek örneğin beslenme, yuva yapımı, 

üremesi bir yıl süreyle gözlendi. Bu süre içinde örneklerin laboratuardaki diyeti, yuva 

yapımı, besin stoğu saptandı. Ayrıca Mart- Temmuz arası gözlenen 5 doğuma göre, 

yavru ve yavrulama sayısı, yavruların yeni doğumdan iki aylık oluncaya kadarki 

standart dış ölçüleriyle ağırlığı belirlendi.    
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