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Abstract: Wetland Ciliates (Protozoa: Ciliophora) and morphological differences. The flooded zones, which are under the
influence of consequent aquatic and terrestrial conditions in different levels and continuously are a special habitat for ciliates. In this
study, the morphological properties of flooded zone ciliate species were evaluated by using the investigations which were done in
different habitats. During the species identification, for cultivation and isolation, non flooded petri dish method were used;
morphological characters were examined by live observation and impregnation methods with the help of DIC microscopy.
Illustration of the live specimens was based on free sketches and recorded micrographs; measurements and micrographs were
performed by IM 50 image manager system and Q-win measurement programmer. At the end of the study, the body length-width
ratio of the recorded species was changing in between 3:1-10:1, with a fusiform, long elipsoidal or hook shape body and with high
flexibility. In most of the species, ciliature is decreased or only organized on the ventral side to help movement. In a certain
environments, attaching on a substrate in changing conditions and crawling on that environment, increases the flattening and
decreases the ciliature. Differences on body shape, dorsoventrally flattening, decrease on ciliature and flexibility provide to attach to
soil particules and to move though the tiny water film easily. All these properties are the adaptations to the restriction effects of the
soil particules and not to loose the movement ability by sudden changes on water amount.
Key Words: Adaptation, Ciliata, Protista, Flooded plain.
Özet: Farklı derecelerde ve sürekli olarak sucul ve karasal koşulların birbiri ile yer değişmesinin etkisi altında kalan taşkın zonları
siliyatlar için özel bir habitattır. Bu çalışma kapsamında, farklı habitatlarda yapılmış olan araştırmalar ele alınarak taşkın zonda
yaşayan siliyat türleri, morfolojik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Türlerin tespitine yönelik olarak kültür ve izolasyon için petri
kabı yöntemi kullanılmış; morfolojisi canlı inceleme ve protargol boyama metodu ile DIC ataşmanlı ışık mikroskobu kullanılarak
çalışılmıştır. Canlı çizimler, inceleme esnasında ve kayıt görüntüler yardımıyla, fotoğraf ve ölçümler ise dijital kamera kullanılarak,
IM50 görüntü analiz sistemi ve Q-win ölçüm programıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda tespiti yapılan türlerin boy-en oranı 3:1 10:1 arasında değişirken vücutları iğ şeklinde, uzun elipsoidal, veya mızrak şeklinde değişmekte ve yüksek oranda esnekliğe sahip
türlerden oluşmaktadır. Çoğu türde sillenme azalmış ya da sadece ventral yüzde harekete yardımcı sir grupları şeklini almıştır.
Tespiti yapılan türlerde ortaya çıkan, belirli bir ortamda değişen koşullara karşı yapışık durabilme ve o ortamda sürtünme özelliği,
sillenmede azalmaya yol açarken, yassılaşmayı da arttırmaktadır. Vücut şeklinde meydana gelen değişmeler, dorsoventral
yassılaşma, sillenmede azalma ve esneklik, toprak porları arasına rahatça tutunabilmeyi ve ince su tabakası boyunca daha rahat
hareket edebilmeyi sağlamaktadır. Bu özellikler toprak partiküllerinin sınırlayıcı etkisine ve su miktarındaki ani değişimlerde hareket
yeteneğini kaybetmemeye yönelik önemli uyumlardır.
Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Ciliata, Protista, Taşkın düzlüğü.
Tür listesinin bir kısmı S. Çapar 1997 ve 2005’in yüksek lisans ve doktora tezinden alınmıştır.

*

Giriş
Sulak alanların fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenleri
dikkate alındığında, organizmalar için karmaşık bir çevre
oluşturan toprak, %50 oranında su ve hava ile dolu olması
nedeniyle, siliyatlar için doğal ve özel habitattır (Brady, 1990;
Foissner, 1987a; Junk, 1997). Toprağın por yapısı ile belirli bir
yeri ve yönü olmayan su miktarı, sulak alanlarda siliyatlar için
ekstrem koşullar oluşturmaktadır (Cowling, 1994; Foissner,
1987a).
Toprak matriksinin heterojen yapısı, siliyatların kesikli
dağılımına neden olmaktadır (Cowling, 1994). Bu heterojen
yapının boşluklarında tutulan su, toprakla fizikokimyasal
reaksiyona girerek, toprak minerallerinin özelliklerine ve suyun
içerdiği tuzların cinsine bağlı olarak denge reaksiyonları
oluşarak, hem suyun hem de toprağın özelliklerini
değiştirmektedir (Güngör ve Erözel, 1994). Yaşam ortamında
meydana gelen benzer değişimler, siliyat gruplarının farklı

habitatları tercih etmeleri bu canlı grubunun biyoindikatör
olarak kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır (Foissner,
1987a).
Bu çalışmada, yarı karasal habitatta tespit edilen türlerin,
gösterdiği morfolojik farklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda, siliyatlar tür düzeyinde tespit edilmiş ve teşhis
yapılırken türlerin ölçüm, çizim, görüntüleme ve arşivlemesi
yapılarak tanı anahtarları düzenlenmiştir. Elde edilen
taksonomik veriler, her tür için değerlendirilerek, morfolojide
belirlenen farklar, göl ve taşkın zon örnekleme alanlarında
tespit edilen türler temel alınarak birbiri ile kıyaslanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Teşhisi yapılan siliyatlar üç farklı alana ait olan, iki taşkın zon
ve bir gölden toplanmıştır (Şekil1). Taşkın zon örneklerinden
ilki Mersin ili, Silifke ilçesi’nde bulunan Göksu Deltası’na aittir.
Delta 33° 54' 09'' N - 36° 13' 16''E koordinatları arasında
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kalan, deniz kısmı dahil olmak üzere 23.600 hektar alanı
kapsayan bir Özel Çevre Koruma Bölgesi’dir. Göksu Nehri’nin
taşıyıp biriktirdiği materyaller ve taşkınlar sonucu oluşmuş
olan delta, nehrin ovada sık sık yer değiştirmiş olmasıyla
karmaşık bir yapı kazanmıştır. Bu nedenle kil, kum, çakıl, killiçakıl, kumlu-çakıl şeklindeki alüvyon örtüsü farklı
derecelenmeler göstererek ovayı kaplamaktadır. Delta alanı
genelde düz ve düze yakın bir topografyaya sahiptir. Deniz,
tatlı su ve acı su sistemleri ile bunların çevresinde yer alan
geniş sazlık, çayırlık, step ve tarım alanları ile kumullardan
oluşan delta, ülkemizde denize çıkıntılı tek sulak alan
ekosistemidir. Delta üzerinde tipik bir Akdeniz iklimi vardır ve
Nisan ayı ortasında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar kurak bir
periyot hüküm sürmektedir (Anonymous, 1994; 1998). Göksu
deltasındaki tüm istasyonlar işlem görmemiş, kışın taban suyu
yüksek olan toprak alanlarıdır.
Örnekleme alanlarından ikincisi, Yozgat ili sınırları içinde
bulunan Gelingüllü Baraj Gölü kıyı şeridine aittir. İç Anadolu
Bölgesi’nde 1050 m. yükseklikte, 39º36'30''N- 35º03'20''E
koordinatlarında yer alan göl, Kızılırmak’ın bir kolu olan Delice
Irmak üzerinde kurulmuştur. Alanda sert bir karasal iklim
hüküm sürmektedir. Göl genellikle Aralık, Ocak, Şubat
aylarında donmakta, yaz aylarında ise göl suyu sıcaklığı 20
derecelerin üzerine çıkmaktadır. (Anonymous, 2007). Baraj
gölünden alınan tüm örnekler kıyı şeridi boyunca, orta
derecede bitkiler ile kaplı, göl suyu ile temasta olan toprak
alanlardır.
Örnekleme alanlarının sonuncusu Mogan gölü’dür. Göl
39º46'40''N-32º48'15''E koordinatları arasında Ankara’nın 20
km güneyinde Gölbaşı ilçe sınırları içinde bulunmaktadır.
Suların alüvyon seddinin arkasında toplanması ile meydana
gelen gölü devamlı besleyen başlıca su kaynağı Araz çayıdır.
Göl zemini kıyıda yer yer çakıl, kum taş, çamur kaplıdır ve
güneyinde geniş bir bataklık bulunmaktadır. Su seviyesi az
olmakla birlikte ilkbaharda yağışlarla birlikte artış
görülmektedir. (Obalı, 1978; Tanyolaç, Karabatak, 1974).
Toplanan tüm numuneler littoralden alınan su örnekleridir.

getirilerek hemen incelenmiş ve ön çalışma bittikten sonra
kültüre alınmıştır. Toprak örnekleri ise, oda sıcaklığında 1 ay
kurumaya bırakıldıktan sonra kültüre alınmıştır. Hazırlanan
tüm kültürlerde petri kabı yöntemi temel alınmıştır (Foissner,
1987c; 1991; Çapar, 2005).
Tüm canlı inceleme ve boyamalar, hazırlanmış olan
kültürlerinden, her türün mikropipet yardımıyla izole
edilmesiyle yapılmıştır.
Canlı inceleme için stoktan 0.5 ml su örneği, lam üzerine
damlatılarak mikroskop altında incelenmiştir. Daha sonra
mikropipet yardımı ile tek bir birey başka bir lam üzerine
transfer edilmiş ve üzerine lamel kapatılmıştır. Lamel
kapatılmadan önce, lamelin köşelerine gelebilecek şekilde lam
üzerine şırınga ile vazelin enjekte edilmiş ve lamel
kapatıldıktan sonra köşelerden hafifce bastırılmıştır. Bu işlem
organizmanın yarım saat kadar canlı olarak incelenebilmesini
sağlamaktadır. Hazırlanmış olan bu geçici preparatlar 5X,
10X, 25X, 40X, 63X, ve 100X büyültmeler altında incelenerek
çizim, ölçüm ve fotoğraflanması yapılmıştır.
Canlı inceleme tamamlandıktan sonra preparatların
hazırlanması için fiksasyon ve boyama basamağına
geçilmiştir. Bu amaçla, protargol, ıslak gümüş nitrat boyama
teknikleri ve buna ilaveten supravital boyama için eosin ve
hemotoksilen kullanılmıştır (Foissner, 1991; Foissner, 1993;
Foissner et al, 1999).
Örneklere ait ölçümler, Leica marka differansiyel interfaz
kontrast (DIC) ataşmanlı trinoküler ışık mikroskobu yardımı ile
dijital kamera kullanılarak, IM50 görüntü analiz sistemi ve Qwin ölçüm programı ile μm cinsinden alınmıştır. Teşhisi
tamamlanan her tür için, canlı inceleme ve fiksasyon sonrası
elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlarla türlerin tanımları yapılmış, daha sonra
çizim ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
Kültür ortamlarının izlenmesi ve ayrıntılı olarak
incelemesi için floresan ataşmanlı binoküler mikroskop ve
fotoğraf çekimleri için DC 500 ve DFC 280 dijital kamera
kullanılmıştır. Fotoğraf çekimi yapılan tüm örnekler,
kodlanarak bilgisayarda depolanmıştır.
Teşhisi yapılan türlerde Berger (1999), Corliss (1979),
Corliss ve Lom (1985), Eigner (1997), Hausmann ve
Hülsmann (1996), Foissner ve diğ. (1999), Foissner ve diğ.
(2002) temel alınmıştır.
Bulgular

Şekil 1. Örnekleme alanları.

Üç farklı alandan su, su-toprak, toprak örnekleri
alınmıştır. Taşkın zondan toplanan tüm örneklerde burgulu
kürek, göl ortamında ise, 10µm por çaplı plankton kepçesi
kullanılmış ve her alandan mevsimlik örnekleme yapılmıştır.
Alınan örneklerde su ve su-toprak örnekleri laboratuara

Çalışma sonucunda üç farklı alanlardan toplam 94 tür
tanımlanmış olup (Tablo 1) bu türlerin 43 tanesi tatlı su (göl),
51 tanesi iki farklı taşkın zonuna aittir. Teşhisi yapılan türler
Litostomatea,
Spirotrichea,
Oligohymenophorea,
Prostomatea, Karyorelictea, Colpodea, Phyllophoryngea ve
Heterotrichea sınıflarına aittir (Tablo 2).
Taksonların dağılımı örnekleme alanları temel alınarak
değerlendirilecek olur ise, taşkın zonda teşhis edilen türlerin
%55’i (28 tür) Spirotrichea, %18’i (9 tür) Litostomatea sınıfına,
göl ortamında teşhis edilen türlerin ise, %33’ü (14 tür)
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Litostomatea, %26’sı (11 tür) Spirotrichea sınıfına aittir.
Colpodea sınıfı taşkın zonda %14 (7 tür) oranında temsil
edilirken göl ortamında hiç bulunmamış, Prostomatea sınıfı
ise, göl ortamında %9 (4 tür) oranıyla temsil edilirken taşkın
zonda hiç kaydedilmemiştir. Oligohymenophora sınıfı göl
ortamında %28 (12 tür), taşkın zonda ise, %6 (3 tür) ile temsil
edilmiştir. Karyorelictea, Phyllopharyngea, ve Heterotrichea
sınıfları ise örnekleme ortamlarında az oranda bulunmuşlardır
(Tablo 2).
Tespit edilen 94 siliyat taksonunda vücut uzunluk ve
vücut genişlikleri ölçülmüş, sonuçlar birbiri ile oranlanarak,
örnekleme alanlarına göre gruplara ayrılmıştır. Buna göre;
taşkın zonda tespit edilen türlerin % 49’u 3:1-6:1 oranında ,
%12’si ise daha ince uzun olup 7:1-10:1 oranındadır. Göl
ortamından tespit edilen türlerin %30’u 2:1 oranında , % 42’si
ise 1:1 oranında vücut ölçülerine sahiptir. Diğer bir değişle,
taşkın zonda tespit edilen türlerin %61’i (31 tür) 3:1 ve daha
üzeri vücut oranlarına sahipken göl ortamında tespit edilen
türler %72 (31 tür) oranında 1:1-2:1 oranında vücut ölçülerine
sahiptir (Tablo 3).
Tüm habitatlarda teşhisi yapılan siliyat taksonlarında
somatik sillenme düzeni ve sıklığı habitata göre farklılık
göstermektedir. Taşkın zonda bulunan taksonlarda %75
oranında somatik sillenme indirgenmiş ve çok sayıda silin
birleşmesi ile meydana gelen sir yapısı kendini göstermiştir.
Göl ortamı için ise, durum taşkın zonun tam tersidir. Göl
formlarında %75 oranında somatik sillenme tam ve sık (20 sil
sırasından fazla) olup homojen bir dağılım göstermektedir
(Tablo 4).
Teşhisi yapılan tüm türler, fiksasyon sonrası incelenmesi
mümkün olmayan özelliklerinin tespiti için, canlı olarak
incelenmiştir. Bu gözlem sonucunda, taşkın zonda tespit
edilen 51 türden 41 tanesinin yaşam ortamı içinde son derece
esnek hareket kabiliyetine sahip olduğu gözlenmiştir. Bu
tespit, göl ortamında bulunan türler için tersi bir durum
göstermekte olup, 43 türün 38 tanesi tamamen sert ve
esneklik göstermeyen bir vücut yapısına sahiptir. (Tablo 5).
Tartışma ve Sonuç
Birçok canlı grubunun, farklı alanlarda yaşayabilmek için
gösterdiği en belirgin özelliklerden birisi, vücut morfolojisindeki
uyumlarıdır (Foissner, 1987a).
Bu çalışmada saptanan türler (Tablo1) Foissner
1987a,b,c, 1995, 1997, 1998, 2004 ve Foissner ve diğ.,
2002’de tespit edilen türler ile benzerlik göstermektedir.
Sunulan çalışmada, taşkın zonda, en fazla tür Spirotrichea
sınıfı içinde yer alan Hypotrichia ve Stichotrichia alt sınıflarına
aittir. Teşhis edilen bu taksonlara ait türlerde, sadece ventral
yüz somatik sirler ile kaplanmış, vücut şekli; fuziform, uzun
ovoidal veya iğ şeklinde çok ince uzun olup, esnek ve
dorsoventral olarak yassılaşmıştır. Taşkın zonunda ağırlıklı
olarak bulunan ikinci sınıf olan Litostomatea’ya ait olan
türlerde ise; vücut şekli ve büyüklüğü çeşitli, somatik
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sillenmesi tam ve homojen; ama sil sıraları seyrek ve vücudu
esnek ya da yarı esnek türlerden oluşmaktadır. Tür sayısı
bakımından üçüncü sırada yer alan Colpodea sınıfına ait
türlerde, vücut büyüklüğü değişken, vücut şekli lateralde basık
ve kısmen esnektir. Elde edilen bu veriler, teşhisi yapılmış
olan sınıf ve alt sınıflarının deskripsiyonlarının, tipik
taksonomik karakterleri olmayıp, aynı cinse ait türler arasında
bile farklılık gösterebilen özelliklerdir. Bu nedenle, türlerin
sahip oldukları bu morfolojik özellikler, doğru teşhis yapıldığını
teyit açısından, literatür bilgisi ile karılaştırılmıştır. (Berger,
1999; Berger ve Foissner, 1987; Borror, 1972; Corliss, 1979;
Foissner, 1987a,b,c; 1993; 1998; Foissner ve diğ, 1991; 1992;
1994; 1995; 1999).
Yapılan çalışmada taşkın zonda tespit edilen türlerin
%61’inin vücut uzunluğunun genişliğine oranının 3:1 ve üzeri
oranlarda olması, bu ortamlarda yaşayan türlerin vücut
şeklinin uzun elipsoidal, fusiform ya da iğ şeklinde olduğunu
göstermektedir.
Sandon (1927), karasal ve yarı karasal ortamlarda
yaşayan protozoa üyelerinin kompozisyon ve dağılımını
etkileyen en önemli faktörün beslenme olduğunu
savunmaktadır.
Tüm protozoa üyeleri partiküller arasında kesintisiz bir
çözelti ortamı olduğu zaman, besin kaynaklarını etkin olarak
kullanabilmektedir. Taşkın zonda toprağın ıslak olduğu
dönemlerde tüm silli protozoa üyeleri su filmi boyunca
yayılarak toprak partikülleri arasında kolonize olmaktadır.
Birçok toprak ortamında, kısa süren suya doygunluk
durumunu, yarayışlı bir şekilde kullanabilmeleri, siliyatlara
avantaj sağlar. Tüm bu olaylar hareket yeteneğine endekslidir
(Cowling, 1994) ve hareket sil organizasyonu ile
yapılmaktadır. Su miktarının sürekli olarak değişim gösterdiği
taşkın zonunda tespit ettiğimiz türlerde, somatik sillenme %75
oranında azalarak, sadece ventral yüzde lokal sir kümeleri
şeklinde organize olmuştur. Bu şekilde değişim gösteren
somatik sil organizasyonu, dorsoventral yassılaşmayı da
beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, taşkın zonunda
tespit edilen türlerin %80’inde, mevsimlere bağlı olarak
toprağın suya doygunluk durumundaki olağan değişme ve
toprak partikülleri arasında kolonize olmanın getirdiği
sınırlayıcı etkiden dolayı, belirgin bir esneklik kaydedilmiştir.
Taşkın zonunun değişken su rejimi ve toprak
partiküllerinin sınırlayıcı etkisi göz önüne alındığında, bu
zonda tespit edilen sillilerin vücudu ince uzun ve yüksek
oranda esnek olup; somatik sillenmeleri indirgenmiş ve
dorsoventral yassılaşmışlardır. Bu özellikleri nedeniyle
hareket, vücut ekseni etrafında sürtünerek gerçekleşmektedir.
Bu sonuç, göl ortamında tespit edilen türler ele alınarak
yorumlandığında, siliyatların taşkın zondaki özelleşmesine,
toprak partikülleri arasındaki mesafe ve film benzeri ince su
tabakasının etkili olduğunu göstermektedir. Diğer bir değişle,
göl ortamında bulunan taksonların %72’si 1:1-2:1 boy-en oranı
ile küresel ya da oval vücut şeklinde olup, sillenmesi % 75
oranında tam ve homojen, %88 oranında esnek olmayan bir
vücut yapısına sahip türlerden oluşmaktadır (Tablo 3-5).
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Tablo1. Teşhisi yapılan türlerin listesi.
Tür ismi
Actinobalina radians (Stein, 1867)
Actinobalina vorax (Wenrich, 1929)
Amphileptus pleurosigma (Stokes, 1884)
Anatoliocirrus capari Özbek&Foissner, 2002
Aspidisca lynceus (Müeller, 1773)
Astylozoon fallax Engelmann, 1862
Astylozoon faurei Kahl, 1935
Blepharisma elangatum Perty, 1852
Blepharisma hyalinicum Perty, 1859
Chaetospira muelleri (Lachmann, 1856)
Coleps hirtus (Müller,1789)
Coleps nolandi Kahl, 1930
Colpidium colpoda (Loosana, 1829)
Colpoda cucullus Mueller, 1773
Colpoda inflata Stokes, 1884
Colpoda manga (Gruber, 1879)
Colpoda minima (Alekperov, 1985)
Colpoda steinii Maupas, 1883
Cyclidium glaucoma Müeller, 1773
Cyclidium terricola Kalh, 1931
Cyrtohymena citrina (Berger & Foissner, 1987)
Cyrtohymena inquieta (Stokes, 1887)
Cyrtohymena tetracirrata (Gellert, 1942)
Didinium nasutum (Müeller, 1773)
Dileptus mucronatus Penard, 1922
Dileptus sp Dujardin, 1840
Disematostomata buetschlii Lauterborn, 1894
Drepanomonas pauciliata Foissner, 1987
Enchelyodon elegans (Kahl, 1926)
Enchelyodon nodosa Berger, Foissner & Adam, 1984
Euplotes affinis (Dujardin,1841)
Euplotes patella (Müeller,1773)
Glaucoma reniforme Schewiakof, 1892
Gonostomum affine (Stein, 1859)
Gonostomum kuehnelti Foissner, 1987
Gonostomum strenuum (Engelmann, 1862)
Halteria grandiella (Müeller, 1773)
Hemiamphisiella granuliferum (Foissner, 1987)
Hemiamphisiella muscorum (Kahl, 1937)
Hemisincirra muelleri Foissner, 1986
Hemisincirra octonucleata Hemberger, 1985
Hemisincirra rariseta Foissner et al, 2002
Hemiurosoma similis Foissner, 1982
Histriculus vorax (Stokes, 1891)
Holophrya discolor (Ehrenberg, 1833)
Holosticha kessleri (Wrzesnoiwski, 1877)
Holosticha pullaster (Müeller, 1773)
Kreyella minuta Foissner, 1979
Lacrymaria olor (Müeller, 1786)
Lagynophrya acuminata KAHL, 1935
Lamtostyla longa (Hemberger, 1985)
Lamtostyla perisincirra (Hemberger, 1985)
Lembadion lucens (Maskell, 1887)
Lionotus cygnus (Müeller, 1773)
Loxophyllum sp. Dujardin, 1841
Mesodinium sp. Stein, 1863
Metopus hasei Sondheim, 1929
Metopus minor Kahl, 1927
Monodinium balbiani Fabre-Domergue, 1888
Oxytricha fennica (Reuter, 1961)
Oxytricha lanceolata Shibuya, 1930
Oxytricha nauplia Berger & Foissner, 1987
Paracolpidium truncatum (Stokes, 1885)
Paragonostomum caudatum Foissner et al, 2002

Sınıf
Litostomatea
Litostomatea
Litostomatea
Spirotrichea
Spirotrichea
Oligohymenophorea
Oligohymenophorea
Karyoreclictea
Karyoreclictea
Spirotrichea
Prostomatea
Prostomatea
Oligohymenophorea
Colpodea
Colpodea
Colpodea
Colpodea
Colpodea
Oligohymenophorea
Oligohymenophorea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Litostomatea
Litostomatea
Litostomatea
Oligohymenophorea
Phyllopharygea
Litostomatea
Litostomatea
Spirotrichea
Spirotrichea
Oligohymenophorea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Prostomatea
Spirotrichea
Spirotrichea
Colpodea
Litostomatea
Litostomatea
Spirotrichea
Spirotrichea
Oligohymenophorea
Litostomatea
Litostomatea
Litostomatea
Spirotrichea
Spirotrichea
Litostomatea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Oligohymenophorea
Spirotrichea

Mogan G.
*
*
*

Göksu D.

Gelingüllü B.G.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*
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Tablo 1.’in devamı
Paramecium bursaria (Ehrenberg, 1831)
Paramecium putrinum Clapare & Lachmann, 1859
Parazoothamnium sp. Piesik, 1975
Phascolodon vorticella Stein, 1859
Philasterides armatus (Kahl, 1926)
Platyophrides latus Foissner, 1987
Podophyra halophila Kahl, 1934
Protospathidium muscicola Dragesco & Dragesco-Kerneis, 1979
Pseudocohlilembus putrinus (Kahl, 1928)
Pseudoholophyra terricola Berger, Foissner & Adam, 1984
Spathidium muscicola Kahl, 1930
Spathidium muscorum Dragesco & Dragesco-Kerneis, 1979
Spathidium procerum Kahl, 1930
Spathidium spathula (Müeller, 1773)
Sphaerophrya magna (Maupas, 1881)
Spirostomum teres Cladarede & Lachmann, 1858
Sterkiella histriomuscorum (Foissner et al, 1991)
Strombilidium caudatum (Fromentel, 1876)
Strombilidium humile Penard, 1922
Stylonchia mytilus (Müeller, 1773)
Terricirra matsusakai Berger & Foissner, 1989
Trachelius ovum (Ehrenberg, 1831)
Trachelophyllum apiculatum (Perty, 1852)
Trachelophyllum apiculatum Claparede & Lachmann, 1859
Trichodina pediculus Ehrehberg, 1831
Uroleptus piscis (Mueller, 1773)
Urosoma caudata (Stokes, 1885)
Urosoma emerginata (Stokes, 1885)
Urosoma similis (Foissner, 1982)
Urotricha sp. Claparede and Lachmann, 1859
Vorticella natans Faure-Fremiet, 1924

Sulak alanlarda su miktarı ve toprağın kimyasal
özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak toprak partiküllerinin
tanecikli yapısını kaybetmesi ile ortam, balçık formuna
dönüşerek su geçirgenliği yavaşlamaktadır (Anonim, 1974).
Bu durum toprak partikülü çevresindeki suyun miktarını
değiştirerek hidrofobik alanlar oluşturmakta ve siliyatların
kesintisiz
hareketini
engelleyerek
besin
eldesini
güçleştirmekte ve tür kompozisyonu değişmektedir (Hattori,
1994). Bu değişim nedeni ile ancak vücut şekli, somatik sil
organizasyonu ve vücut esnekliği bu gibi ortamlarda
yaşamaya
uygun
taksonlar,
taşkın
zonlarda
yaşayabilmektedir. Taşkın zonunda teşhisini yapmış
olduğumuz türler ve morfolojik özellikleri bu sonucu
doğrulamaktadır.
Silli protozoa üyeleri için, su miktarının sürekli değişken
olduğu taşkın zonlarda, belirli bir ortamda yapışık durabilme
ve o ortama sürtünme özelliği, sillenmede azalmaya yol
açarken, yassılaşmayı da arttırmaktadır. Sunulan çalışmada
olduğu gibi, vücut şeklinin ince-uzun mekik benzeri ya da iğ
şeklinde bir yapı kazanması, dorsoventral yassılaşma,
sillenmede azalma ve esneklik, toprak porları arasına daha
rahat penetre olabilmeyi ve ince su tabakası boyunca daha

Oligohymenophorea
Oligohymenophorea
Oligohymenophorea
Phyllopharyngea
Oligohymenophorea
Colpodea
Phyllopharygea
Litostomatea
Oligohymenophorea
Litostomatea
Litostomatea
Litostomatea
Litostomatea
Litostomatea
Phyllopharyngea
Heterotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Litostomatea
Litostomatea
Litostomatea
Oligohymenophorea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Spirotrichea
Prostomatea
Oligohymenophorea

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

rahat hareket edebilmeyi sağlamaktadır.
Bu özellik, toprak partiküllerinin sınırlayıcı etkisine ve su
miktarının çok azaldığı şartlarda hareket edebilmeye bir
uyumdur (Cowling, 1994; Foissner, 1987a; Foissner, 1998;
Hattori, 1994).
Siliyatlarla yapılan çalışmalarda, tür düzeyine kadar
doğru teşhis için, canlı inceleme zorunludur. Bu nedenle,
örnekleme sonrası, türlerin planktonik, bentik, epifitik veya
toprak formu olduğunu tespitte, bu çalışmanın verilerinin
başlangıç için, yol gösterici bir kaynak olacağı kanısındayım.
Tablo 2. Teşhisi yapılan taksonların örnekleme alanına göre dağılımı.
Sınıf
Litostomatea
Spirotrichea
Oligohymenophorea
Prostomatea
Colpodea
Karyorelictea
Phyllopharyngea
Heterotrichea

Göl
#Tür
14
11
12
4
1
1

%
33
26
28
9
4

Taşkın zon
#Tür
%
9
18
28
55
3
6
7
14
2
2
7
-

Tablo 3. Teşhisi yapılan siliyat türlerinde ölçülen vücut uzunluklarının vücut genişliliklerine oranı ve bu oranlarının farklı habitatlara göre dağılımının sayısal ifadesi.
Habitat
1:1
Göl
Taşkın zon

#Tür
18
2

%
42
4

Vücut uzunluğunun vücut genişliğine olan farklı oranları
2:1
3:1–6:1
#Tür
%
#Tür
%
13
30
9
21
18
35
25
49

7:1–10:1
#Tür
%
3
7
6
12
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Tablo 4. Farklı habitatlara göre teşhisi yapılan siliyat türlerinde gözlemlenen
somatik sillenme değişimi.
Habitat

Sillenme tam ve sık* Sillenme indirgenmiş ve sir oluşumu
var
#Tür
%
#Tür
%
Göl
32
75
11
25
Taşkın zon 13
25
38
75
*sil sırasının 20’den fazla olması
Tablo 5. Teşhisi yapılan siliyat türlerinde canlı inceleme esnasında
gözlemlenen esneklik durumlarının farklı habitatlara göre dağılımı.
Habitat

Göl
Taşkın zon

Hareket esnasında esnek Hareket esnasında esnek
olmayan türler
olan türler
#Tür
%
#Tür
%
38
88
5
12
10
20
41
80
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