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Bölüm I: GENEL BİLGİLER 
 

1. TÜRLERİN OLUŞUMU 
Türlerin oluşumu hakkında birçok farklı görüş bulunmaktadır. İlk görüşlere göre 
yeryüzünde ne kadar tür varsa bunlar tanrı tarafından bir diğerinden bağımsız olarak 
yaratılmıştır. Yani bu gün var olan balık, balık olarak; midye, midye olarak yaratılmış, 
bunlar çevrenin meydana getirdiği değişiklikler dışında yaratıldıkları zamana göre 
değişmeye uğramamıştır. On sekizinci yüzyılın ilk yarısında Linné tarafından ortaya 
atılan bu teori Yaratılış Teorisi olarak bilinir. 
 Daha sonra Cuvier da aynı görüşü savunmuş ancak görüşünü paleontoloji 
verilerine dayandırarak bilimselleştirme yoluna gitmiştir. Cuvier’in görüşüne göre 
jeolojik devirler birbirini aralıksız izlemiyordu. Aksine her jeolojik devir bir felaketle 
kapanıyor, bu felaket o anda yaşayan hayvan ve bitki türlerini ortadan kaldırıyordu. 
Felaketi izleyen yeni devirde Tanrı bütün bitki ve hayvan türlerini yeniden 
yaratıyordu. Cuvier’nin bu teorisine Katastrof Teorisi denmektedir. Ancak Lyell 
isimli bilgin 1830 yılında jeolojik devirlerin birdenbire değil de çok uzun zaman 
süreleri içinde meydana geldiğini kanıtlayınca Cuvier’nin katastrof teorisi ağır şekilde 
sarsılmıştır. 
 Daha önceleri Erasmus Darwin (Charles Darwin’in büyükbabası), Buffon ve 
Lamarck gibi bilginler Cuvier’nin teorisine karşı çıkıp onu eleştirmeye başlamışlardı. 
Buffon (1707-1788) isimli Fransız doğa bilimcisi direkt çevresel etkilerle canlıların 
değişebilme yeteneğinde olduğunu ileri sürüyordu. Bu bilgin Lamarck’ın hatta 
Charles Darwin’in yaşam mücadelesi ve koşullara en uygun olanın yaşaması ile 
ilgili görüşlerinin öncüsü sayılmaktadır. Buffon dış faktörlerin etkisiyle meydana 
gelen değişmelerin ve yeni özelliklerin kalıtsal olduğu görüşünü savunuyordu.  
 Erasmus Darwin (1731-1802) isimli İngiliz bilgini evrim hakkında kendi 
zamanına kadar ortaya atılmış bilgileri toplamış ve bunları genişletmiştir. Ona göre 
yeni formların şekillenmesi, yaratıcı tarafından hayat kaynağına saklanan potansiyelin 
çevreye uyma zorunluluğu karşısında ortaya çıkmasının bir sonucu idi.  
 Modern evrim teorisinin öncüsü Fransız doğa bilimcisi Lamarck’tır (1744-
1829). Lamarck, bütün hayvan ve bitkileri kapsayan bir sınıflandırma sistemini ilk 
geliştiren ve bütün hayvanların, birinden diğerine bir sıra içinde geçilen ve dallanma 
gösteren, bir seri formlarla temsil edilebileceğini öne süren ilk bilgindir. Lamarck 
1809 yılında yayınlanan Zoolojik Filozofi adlı kitabında bütün canlı organizmaların 
uzun zaman süreleri içinde doğanın kucağında şekillendiklerini esas tutmuştur. Ona 
göre doğa en basit formlarla başlamış ve bugünkü en gelişmiş organizmalar köklerini 
bu basit formlardan almışlardır. Lamarck’ın evrim teorisi üç ana noktayı 
kapsamaktaydı: (1) çevre bitkilerde doğrudan doğruya, hayvanlarda ise sinir sistemi 
yoluyla değişmeye yol açar; (2) bir organın kullanılması onun gelişmesini, 
kullanılmaması ise onun atrofiye uğraması sonucunu doğurur; (3) değişmeler yoluyla 
kazanılan özellikler kalıtsaldır. Lamarck’ın bu görüşleri Lamarkizm diye bilinir.  
 Lamarck’ın başta gelen değişme nedeninin çevre koşulları olduğu yolundaki 
inanışı, genel olarak Buffon’un görüşüne benzemektedir. Fransız zoologu Saint- 
Hilaire (1772-1844) Lamarck’ın çevre koşullarının meydana getirdiği değişikliklerin 
kalıtsal olduğu görüşünü kabul etmiş, ancak bu değişmelerin ergin fertlerde olmaktan 
çok embriyonik hayatta şekillendiğini öne sürmüştür.  
 Evrim teorisini ilk kez Lamarck ortaya atmıştır; fakat onun zamanında bu teori 
kabul görmemiştir. İngiliz doğa bilimcisi Charles Darwin (1809-1882) bu teoriyi 
geliştirmiş, yayınları ile savunmuş ve başkaları tarafından kabul edilmesini 
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sağlamıştır. Böylece, Darwin evrim teorisinin kurucusu değil fakat ona inanılmasını 
sağlayan bir kimse olarak büyük ün yapmıştır. Darwin evrim konusunda yazdığı 
kitaplarla (Doğal Seleksiyonla Türlerin Oluşumu, 1859; Evcil Hayatta Hayvan ve 
Bitkilerin Değişimleri, 1868) evrim teorisiyle ilgili tezini başlıca bilimsel merkezlerde 
kabul ettirmiştir. Darwin mevcut bitki ve hayvanların devamlı bir değişme 
(varyasyon) içinde olduklarını, türler arasında görülen önemli farklılıklara rağmen bu 
türlerin belli orijinlere indirgenebileceğini savunmuştur.  
 Darwin herhangi bir tür içindeki değişmelerde en önemli etkinin seleksiyon 
olduğu görüşünde idi. Evcil hayatta bu değişme Yapay Seleksiyon yani yetiştiricinin 
kendi amaçlarına uygun hayvanları seçip sadece bunlara üreme şansı tanıması yolu ile 
oluyordu. Doğada da uzun zaman süreleri içinde bir seleksiyon olmakta idi ki, Darwin 
buna Doğal Seleksiyon adını vermiştir. Yapay seleksiyonda insan nasıl kendi amacına 
uygun hayvanları kayırıyor idi ise, doğal seleksiyonda da doğa kendine en uygun 
hayvanların üremesine olanak tanıyordu. Yani beslenme koşullarının kötüleştiği ve 
çevre koşullarının elverişsiz hale geldiği zamanlarda hayvanlar arasında bir yaşama 
mücadelesi oluyor, bu mücadeleden mevcut koşullara kendilerini en iyi uydurabilen 
tipler galip çıkıyor, uyduramayanlar ortadan kalkıyordu. Böylece doğal koşullar 
altında hayvanlarda devamlı bir değişme oluyordu.  
 Darwin’in evrimle ilgili görüşleri dört noktayı kapsamaktaydı: (1) canlılar 
değişim gösterirler, yani ebeveynlerinin aynı değildirler; (2) bu farklılıklar kalıtsaldır 
veya kalıtsal olabilirler, yani döllere geçebilirler; (3) üremedeki artış nedeniyle 
doğada yaşamak için devamlı bir mücadele mevcuttur; (4) belli çevre koşullarına en 
iyi uyum gösteren bireylerin yaşamlarını sürdürme ve dolaysıyla da daha fazla döl 
bırakma şansı vardır. Bilgin, yukarıda açıklanan dört ilkenin dünyada yaşamakta olan 
çok değişik hayvan ve bitkilerin meydana gelişini açıklamak için yeterli olduğunu 
savunmuştur. Darwin’in evrim konusundaki bu görüşleri çoğunlukla Darwinizm 
olarak isimlendirilir.  
 Hayvanlar hızlı çoğalma yeteneğindedirler. Bu çoğalma sonucunda besin 
kaynakları bunların hepsinin yaşamalarına yetmediği için birçok canlılar yok olmakla 
karşı karşıyadır. Buna göre Darwin, Malthus’un canlıların sayısının besin miktarından 
daha hızlı arttığı görüşünün de etkisinde kalarak, hayvanların yaşayabilmek için sert 
bir yaşam mücadelesi vermeleri, diğer hayvanlara üstünlük sağlamaları, bunun için de 
yaşam koşullarına çok iyi uymuş bulunmaları gerektiği görüşünde idi.  Koşullara 
uyumluluk ise çeşitli şekillerde olabilirdi. Bedence kuvvetli olması, hayvanın 
kendisinin düşmanları tarafından görülmesine engel olacak renge sahip bulunması, 
erkeklerin dişileri çekici özellikte olması gibi.  
 Darwin hayvanlarda meydana gelen değişmelerinin bazılarının yaşam 
mücadelesine uygun, bazılarının ise uygun olmadığı, ancak uygun değişikliklere 
uğrayan hayvanların daha fazla çoğalabilecekleri görüşünde idi. Bilgin, aynı zamanda 
doğal seleksiyonlarda birbirini izleyen küçük değişimlerin önem taşıdığını kabul 
ediyor, bu tip değişmelere, tek varyasyon adını veriyordu. Bu tek varyasyonlar bugün 
bilinen mutasyonlarla eşdeğer olsa gerektir.  
 Darwin, Lamarck’ın kullanılan organların gelişip, kullanılmayan organların 
atrofiye uğradığı ve kazanılan karakterlerin kalıtsal olduğu şeklindeki görüşünü 
benimsiyor, fakat evrimi temelde doğal seleksiyonla açıklıyordu. Darwin’in 
görüşlerini genellikle benimseyen fakat bazı yönlerden eleştiren Yeni Darwinizm 
savunucuları dış etkenlerle sonradan kazanılan karakterlerin kalıtsal olduğunu kabul 
etmezler; evrimde doğal seleksiyon yeni kombinasyonlar ve mutasyonlar denilen ani 
değişiklikler başlıca öğelerdir. Ancak mutasyonların gerçek nedeni bugün bile tam 
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olarak bilinememektedir. Evrim konusunda iki temel teori olan Lamarckizm ve 
Darwinizm evrimin meydana geliş şeklini ancak kısmen açıklayabilmektedir.  

Hayvan ve bitki özelliklerinde varyasyonun nasıl ortaya çıktığının daha iyi 
anlaşılmasını sağlayan erken 1900’lerde Gregory Mendel’in genetik biliminin 
temellerini oluşturan çalışmalarının yeniden keşfedilmesi ile olmuştur. Darwin’in 
doğal seçilim yoluyla açıkladığı evrim teorisi ile Mendel’in çalışması arasındaki bariz 
farklılık, 1920-1930’lar arasında J.B.S. Haldane, S. Wright ve özellikle de R. Fisher 
gibi evrim biyologlarının popülasyon genetiğinin temellerini atması ile uzlaşmıştır. 
Sonuçta ortaya çıkan, doğal seçilim yoluyla evrim ve Mendel tipi kalıtımın bir 
kombinasyonu olan Modern Evrim Sentezi olmuştur. Böylece evrimin birimleri olan 
genler ile evrimin mekanizması olan doğal seçilim arasında bağ kurulmuştur. 
Biyolojik olarak evrim, küçük ölçekte bakıldığında bir nesilden diğerine, bir 
popülasyondaki gen frekanslarının değişimleridir; geniş ölçekte ise nesiller boyunca 
ortak bir atadan farklı türlerin oluşmasıdır. Modern evrim teorisi, modern biyolojide 
araştırmaları yönlendiren ve Dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğe bütünleştirici bir 
açıklama getiren, merkezi düzenleyici prensip haline gelmiştir.  

Türlerin oluşumunda evrim teorisinin geçerli olduğunu taksonomi, 
karşılaştırmalı anatomi, karşılaştırmalı embriyoloji, paleontoloji, hayvan coğrafyası 
gibi bilim dalları ile iz organlar ve kan grupları konularındaki bilgiler şimdilik 
desteklemektedir. Ancak evrim devam eden bir süreçtir ve bilimsel bilginin artmasıyla 
yeni yaklaşımlarla, teorilerin çökmesi veya değişikliğe uğraması kaçınılmazdır. 
Özetle bilimsel bilgi her zaman kuşku içerir ve zaman içinde gelişerek değişime 
uğrar... Bu nedenle, daha önceki öğretilerde olduğu gibi evrim teorisine de kuşkuyla 
bakmak, sorgulamak ve yeni bilimsel gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.    
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2. DENİZ EKOLOJİSİ VE OSEANOLOJİDE 
KULLANILAN BAZI TEMEL KAVRAMLAR 

 
Abiotik faktör: Belli ortamdaki canlı varlıkların yaşamını etkileyen fiziksel ve 
kimyasal faktörlerdir.  
Acısu: Tuzluluğu (salinitesi) ‰ 34’den az olan sulara denir. 
Adlitteral zon: Supralittoral zonun üzerinde yer alan ve denizin etkisiyle ancak belli 
karasal formların gelişebildiği kıyı bölgesidir. 
Aerobiont: Serbest oksijenden yararlanarak hayatını sürdüren organizmalardır. 
Afital sistem: Bentik bölgede ışıksız olan ve klorofilli deniz bitkilerini içermeyen 
zonlardan oluşmuş bölgelerdir. 
Akuakültür: Ekonomik öneme sahip sucul formların yapay yöntemlerle 
üretilmesidir. 
Alg: Deniz ve tatlısularda yaşayan Thallophyta grubuna ait klorofilli bitkisel 
organizmalardır.  
Allopatrik tür: Yayılış sınırları birbirinden uzak türlerdir. 
Anadrom: Üreme periyodunda denizden tatlı suya geçen balıklardır. Bunlara 
“potamotok” adı da verilir. 
Anaerobiont: Yaşaması için gerekli oksijeni ortamda bulunan organik maddeleri 
parçalayarak elde eden organizmalardır. 
Arka sahil: Kıyısal bölgede iç sahil hattı ile, kıyı çizgisi arasında kalan bölgedir. 
Assosiasyon: Belli koşullar karşısında aynı gereksinimlere sahip olan çeşitli türlere 
ait bireylerin oluşturdukları devamlı topluluktur. 
Atol: İçerisinde alçak adacıklar bulunabilen bir lagünü çevreleyen halka şeklindeki 
mercan resifleridir. 
Autekoloji: Tek bir türe ait birey ve bireylerin ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen 
ekoloji dalıdır. 
Autotrof: İnorganik maddelerden, organik maddeleri üretebilen klorofilli 
organizmalardır. 
Azoik zon: Hayvansal organizmaların yaşamasına uygun olmayan bölgelerdir. 
Barofil: Çok yüksek basınç altında yaşayabilen organizmalardır. 
Bentik bölge: Denizel ekosistemde, sahilden başlayarak en derin çukurlara kadar 
olan, tüm dipleri içeren bölgedir. 
Bentoloji: Bentosu inceleyen bilim dalıdır. 
Bentos: Ergin dönemde, yaşamlarını bentik bölgede sürdüren canlıların oluşturduğu 
topluluğa denir. 
Besin zinciri: Beslenme seviyesine bağlı olarak organik madde bitkisel organizma ve 
hayvansal organizma arasındaki ilişkidir. 
Besleyici element: Organizmaların yaşamının devamlılığında önemli rolü olan azot, 
fosfor, silis gibi elementlerdir.  
Bilateral simetri: Vücudun tam ortasından geçen bir düzlemin, vücudu iki eş yarıya 
(sağ ve sol) ayırdığı simetri tipi. 
Binomial nomenklatür: (Nomenclatura binaris=Binomial sistem); Bilimsel olarak, 
hayvanların isimlendirilmesinde ilki cins (genus) adı, ikincisi ise tür (species) adı 
olmak üzere en az iki isim kullanılır. Bunlardan cins adı büyük, tür adı ise küçük 
harfle yazılır. Bu sisteme, İkili isimlendirme denir. 
Biomass: Birim alan veya hacimdeki canlı organik madde miktarıdır. 
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Biosönoz: Bir biotopta karşılıklı olmayan eğilimlerle bir araya gelmiş ve çeşitli 
faktörlerin etkisiyle özel bir yapı oluşturmuş organizmaların ortaya koyduğu 
topluluktur. 
Biota: Bir bölgenin fauna ve florasıdır. 
Biotik faktör: Besin, beslenme ve organizmalar arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan, 
canlı yaşamını etkileyen faktörlerdir.  
Biotop: Yaşam şartlarında belli özellikler gösteren coğrafik bir saha veya değişken 
hacimli bir ortamdır. 
Biyocoğrafya: Canlıların geçmişte veya günümüzde yeryüzündeki dağılımını 
inceleyen bilim dalıdır. 
Biyolüminesans: Bazı canlıların biyolojik aktiviteler sonucu ışık verme özelliğidir. 
Biyosfer: Yeryuvarının canlıları içeren bölümüdür. 
Boğaz: Okyanuslarla denizler, veya denizlerle denizler arasındaki ilişkiyi sağlayan su 
yollarıdır. 
Boring: Sucul ortamda doğal olmayan yüzeylerin organizmalar tarafından yaşam 
alanı olarak kullanılmak amacıyla delinmesi olayıdır. Bu olayı oluşturan 
organizmalara da “Borring organizmalar” adı verilir. 
Demekoloji: Populasyon ekolojisi de denir. Çeşitli türlere ait bireylerin bolluk 
değişimlerini ve bu değişimlerin nedenlerini araştırır. 
Demersal: Dipte veya dibe yakın olarak yaşayan balıklardır. 
Detritivor: Detritusla beslenen formlardır. 
Detritus: Deniz dibindeki organik parçacıklardır. 
Deuterostom: Embriyodaki blastoporun, gelişerek anüsü oluşturduğu; ağzın ise, 
blastoporun bulunduğu kısmın tam aksinde açılan yeni bir delikten geliştiği canlılara 
verilen tanımlamadır. 
Dış sahil: Düşük gel-git seviyesinden başlayarak denize doğru uzanan dalga 
kıvrımlarının oluştuğu bölgedir. 
Dimorfizm: Aynı türün farklı iki formdan oluşmuş şeklidir. 
Diploblastik: Embriyonal gelişim sırasında 2 hücre tabakası olan hayvanlara verilen 
tanımlamadır. 
Divergens: Dip sularının çeşitli nedenlere bağlı olarak yüzeye çıkması olayıdır. 
Ecdysozoa: Eskiden protostomia grubu altında tanımlanan canlıların 18S RNAr 
analizleri sonucu ayrılmış olan alt gruplarından biridir. En belirgin ortak özellikleri 
hepsinin kütiküler bir dış iskelete sahip olmaları ve büyüme sırasında kabuk 
değiştirmeleridir (=ecdysis).  
Edafik: Canlıların dağılımında önemli etkiye sahip olan substratumla ilgili dış 
faktörlerdir. 
Ekoloji: Organizmaların kendi aralarında ve ortamla olan karşılıklı ilişkilerini 
araştıran bilim dalıdır. 
Ekosistem: Organizmaların kendi aralarındaki karşılıklı ilişkileri ve ortam 
faktörlerinin etkisi sonucu oluşan ekolojik ortam ekolojiye ait bir kompleks oluşturur. 
Buna ekosistem denir ve biri organik olan biosönoz; diğeri inorganik olan biyotop 
olmak üzere iki ana elemandan oluşmuştur. 
Endemik: Belli bir bölgede yaşamasıyla bu bölgeyi karakterize eden türdür. 
Endofauna: Substratumun içine gömülü olarak yaşayan hayvansal organizmalardır. 
Endolit: Kayayı oyarak bir oyuk içinde yaşayan organizmalardır. 
Epibiosis: Diğer bir organizma üzerine tespit edilmiş fakat ondan besin almadan 
yaşayan organizmalardır. 
Epifauna: Substratumun üst yüzeyinde yaşayan hayvansal organizmalardır. 
Epilit: Kayaların yarık, çatlak veya üzerlerinde yaşayan organizmalardır. 
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Epinöston: Su filmi üzerinde yaşayan nöstonik organizmalardır. 
Epipelajik zon: Pelajik bölgenin 40-60 metre arasında değişen en üst tabakasıdır. 
Epizoon: Hayvanlar üzerine tespit edilmiş fakat ondan besin almadan yaşayan 
organizmalardır. 
Eşik: Boğazlarda su altındaki en yüksek bölgedir. 
Etholoji: Hayvanların davranışlarını inceleyen ve tanımlayan bir bilim koludur. 
Eufotik zon: Güneş ışığının fotosentez için yeterli olduğu, denizlerin yüzeysel 
tabakasıdır. 
Euhalin: Tuzluluk derecesi ‰ 30 - ‰ 40 arasında değişen ortamlardır. 
Euriaerobiosis: Değişik oksijen konsantrasyonlarında yaşamını sürdürebilen, oksijen 
konsantrasyonuna karşı hoşgörü sınırı geniş olan organizmalardır. 
Euribat: Geniş basınç değişimlerinde yaşayabilen formlardır. 
Eurifag: Çok çeşitli besinlerle beslenebilen formlardır. 
Euriterm: Çok geniş sıcaklık değişimlerinde yaşama yeteneğinde olan sıcaklık 
değişimlerine hoşgörüsü yüksek olan formlardır. 
Euryök: Çok çeşitli ve değişken özellikteki ortamlara yerleşme yeteneğinde olan, 
hoşgörü sınırları geniş olan formlardır. 
Fanerogam: Spermatofita grubuna dahil çiçekli bitkilerdir. Denizlerde Posidonia, 
Zostera gibi birkaç türle temsil edilirler. 
Fasiyes: Bölgesel bazı ekolojik faktörlerin etkisiyle, bir biosönozda bir veya birkaç 
türün baskın olarak oluşturdukları populasyonlardır. Son dönemlerde “kommunite” ile 
eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 
Filogeni: Organizmalar zaman içinde değişirken oluşan soylarının tarihi anlamına 
gelir. Genlerin bir sonraki nesle aktarılması yoluyla türlerin önceki formlardan 
oluştuğunu ve filogenik ağacın dalları boyunca genlerin aktarılması yoluyla tüm 
organizmaların birbirlerine bağlı olduğunu öne sürer.  
Fital sistem: Bentik bölgede klorofilli bitkilerin bulunduğu zonlardan oluşan 
bölgedir. 
Fitobentos: Bentik bölgede yaşayan bitkisel organizmaların oluşturduğu topluluktur. 
Fitoplankton: Pelajik bölgede bitkisel planktonik formların oluşturduğu topluluk. 
Fotofil: Şiddetli ışığa gereksinim gösteren organizmalardır. 
Fouling: Denizel ortamlarda doğal olmayan substratumun yüzeyinde organizmalar 
gelişmesi olayıdır. Bu olayı oluşturan organizmalar da “Fouling organizmalar” adını 
almaktadır. 
Geçiş tabakası: Denizlerin yüzey tabakası ile derin su tabakası arasında yer alan ve 
temperatürün ani değişiklik gösterdiği tabakadır. “Termoklin” adını da alır. 
Gigantizm: Aynı türe ait bireylerin, sıcaklık azalışına paralel olarak boylarının 
artışıdır.  
Habitat: Çoğu zaman biotop’un sinonimi olarak kullanılır ve organizmanın üzerinde 
yaşadığı yer olarak tanımlanır. 
Hadal zon: Bentik bölgenin 6000 - 7000 metre derinlikten sonra gelen bölümüdür. 
Halofil: Deniz kıyılarındaki tuzlu ortamlarda yaşayabilen canlı türleridir. 
Herbivor: Bitkisel besinle beslenen organizmalardır. 
Heterotrof: İnorganik maddelerden kendi besini sentez edemeyen bu nedenle yarı 
autotrof veya çürüyen organik maddeler üzerinden beslenme zorunluluğu olan 
hayvanlardır. 
Hidrolojik dolaşım: Doğadaki suyun atmosfer, karalar ve okyanus arasındaki çeşitli 
formlarda dolaşımıdır. 
Holoplankton: Yaşamının tüm evrelerini planktonik geçiren olarak sürdüren 
hayvansal organizmalardır.  
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İç sahil:  Gel-git olayında yüksek ve alçak su seviyesi arasında kalan bölümdür. 
İnfralittoral: Sahilde, littoral bölgenin devamlı su altında kalan kısmından 30 - 40 
metreye kadar inen bölümüdür. 
Karnivor: Et yiyen hayvanlardır. 
Karsinoloji: Zoolojinin Crustacea subphylumunu inceleyen dalıdır. 
Katadrom: Üreme periyodunda tatlı sudan denize geçen balıklardır. Bunlara 
“Talassotok” adı da verilir. 
Koloni: Aynı türün birden fazla bireyinin toplu halde yaşamasıdır. 
Kommensalizm: İki türün birbirlerine zarar vermeden karşılıklı fayda sağlayarak 
yaşantılarını sürdürme şeklidir. 
Kommunite: İlk kez Petersen tarafından kullanılan bu terim biosönozun sinonimi 
olarak kabul edilir. 
Koroloji: Canlıların topografik ve coğrafik dağılışlarını inceleyen biyocoğrafyanın 
bir dalıdır. 
Kozmopolit: Her yerde bulunabilen türlerdir. Bunlara aynı zamanda “ubikuist” türler 
adı da verilir. 
Larva: Bir hayvanın yaşam süresinde ana babaya benzemeyen en genç evresidir. 
Limikol: Çamur substratumda yaşayan bentik formlardır. 
Littoral sistem: Sahilden 150-200 metre derinliğe kadar devam eden, ışıklı Bentik 
bölgedir. 
Lophotrochozoa: Eskiden protostomia grubu altında tanımlanan canlıların 18S RNAr 
analizleri sonucu ayrılmış olan alt gruplarından biridir. 2 temel hayvan grubunu 
kapsar: Trochozoa (trocophora larvası görülen hayvanlar) ve Lophophorata (ağzı 
çevreleyen silli tentaküller=lofofor taşıyan hayvanlar).  
Malakoloji: Zoolojinin Mollusca filumunu inceleyen dalıdır. 
Mediolittoral: Bentik bölgenin supralittoral ve infralittoral arasında kalan ve suya 
batıp çıkan kısmıdır. 
Meroplankton: Yaşam evrelerinin bir bölümünü bentonik veya nektonik olarak 
geçiren diğer dönemlerinde planktonik olan genç veya ergin bireylerin tümüdür. 
Metazoa: Hücre çeperi bulunmayan heterotrofik ökaryotik çok hücreli canlıları yani 
hayvanları kapsayan gruptur. 
Molismoloji: Doğanın kirlenmesini araştıran bilim dalıdır. 
Monotipik tür: Türler, alttürlere ayrılmıyorsa buna monotipik tür adı verilmektedir. 
Nanizm: Aynı türe ait bireylerin sıcaklığın artışına paralel olarak boylarının 
küçülmesidir. 
Nekton: Pelajik bölgede aktif olarak yer değiştiren organizmalardır. 
Neritik bölge: Kıta sahanlığı üzerinde yer alan su kitlesi. 
Nöston: Su yüzeyinde yaşantılarını sürdüren organizmalardır. 
Oligofotik: Pelajik bölgenin öfotik ve afotik tabakaları arasında yer alan az ışıklı su 
tabakası olup ışık fotosentez için yetersizdir. 
Parapatrik tür: Yayılış sınırları temaslı olan türlerdir. 
Pelagos: Pelajik bölgede yaşayan bitkisel ve hayvansal organizmaların tümüdür. 
Pelajik bölge: Bentik bölgeyi örten su kitlesidir. 
Planktoloji: Planktonu inceleyen bilim koludur. 
Plankton: Pelajik bölgede pasif olarak yer değiştirerek yaşantısını sürdüren 
organizmalardır. 
Polihalin: Tuzluluk derecesi ‰ 18 ile ‰ 30 arasında değişen sulardır. 
Polimorfizm: Aynı türün farklı birçok formdan oluşmuş şeklidir. 
Politipik tür: Türler alttürlere ayrılıyorsa buna politipik tür denmektedir. 
Pollusyon: Bir ortamın kirlenmesi olayıdır. 

8 
 

İÜ Su Ürünleri Fak.  Su Omurgasızları Laboratuvar Kılavuzu 2014- Prof. Dr. Bayram Öztürk; Yard. Doç.Dr. Bülent Topaloğlu; Araş. Gör. Nur Eda Topçu



Populasyon: Belirli bir bölgede bulunan bir türe ait bireylerin oluşturduğu 
topluluktur. 
Primer prodüktivite: Bir bölgedeki klorofilli autotrof organizmaların sağladığı 
verimdir. 
Protostom: Embriyodaki blastoporun gelişerek önce ağzı oluşturduğu; anüsün ise 
arkenteronun ağzın aksi yönünde genişlemesi ile ikinci sırada oluştuğu canlılar için 
kullanılan tanımlamadır. 
Radial simetri: Vücuttan diklemesine (yere paralel olarak) geçen tüm düzlemlerin, 
vücudu eşit iki parçaya ayırdığı simetri tipi, ışınsal simetri. 
Red-tide: Bazı planktonik formların hızla gelişmesi sonucu ortamda yoğunluklarının 
artması nedeniyle deniz suyunun kırmızımtırak bir renk alması olayıdır. 
Salinite: 1 kg deniz suyunun içerdiği katı maddelerin gram olarak ifadesidir. 
Sedenter: Substratum üzerinde sürünerek kısa mesafede yer değiştiren 
organizmalardır. 
Sesil: Substratuma tespit edilmiş halde yaşantısını sürdüren organizmalardır. 
Seston: Deniz suyunda asılı halde bulunan canlı ve cansız tüm parçacıklardır. 
Siafil: Şiddetli ışığa gereksinim duymayan ve ancak gölgede yetişen alg türleridir. 
Simbiyoz: “Ortak yaşama” anlamına gelen simbiyoz, birden fazla canlı türünün, 
belirli koşullar altında bir arada yaşaması olarak tanımlanır. 
Simpatrik tür: Yayılış alanları karışmış türlerdir. 
Sinekoloji: Çeşitli türlerden oluşan bir grubun bireyleri ve ortamları ile ilişkilerini 
inceleyen ekoloji dalıdır. 
Sirkalittoral zon: Bentik bölgenin, deniz fanerogamlarının (çiçekli bitkilerinin) 
bittiği yerden başlayıp, (30-40 m), ışığa en az toleranslı alg türlerinin ortadan kalktığı 
derinliğe kadar (150-200 m) devam eden zonudur. 
Sistem:  Bazı genel anlamda ekolojik özellikler gösteren belirli zonlar topluluğudur. 
Soliter: Bireysel olarak yaşayan organizmalardır. 
Stenoaerobios: Belli oksijen konsantrasyonlarında yaşayabilen formlardır. 
Stenobat: Belli basınç altında yaşayabilen formlardır. 
Stenofag: Belli besinleri kullanabilen formlardır. 
Stenohalin: Belli tuzluluk derecelerinde yaşayabilen formlardır. 
Stenoterm:  Belli sıcaklık derecelerinde yaşayabilen formlardır: 
Stenök: Belirli özellikteki ortamlara yerleşme yeteneği olan; hoşgörü sınırı düşük 
olan organizmalardır. 
Substratum: Bentik formların üzerinde yaşantılarını sürdürdükleri zemindir. Katı 
veya yumuşak yapıda olabilir. 
Supralittoral zon: Bentik bölgede su dışında kalan fakat denizin etkisinde olan 
bölümdür. 
Süspansivor: Suda asılı halde bulunan parçacıklarla beslenen formlardır. 
Triploblastik: Embriyonal gelişim sırasında 3 hücre tabakası olan hayvanlara verilen 
tanımlamadır. 
Tripton: Deniz suyunda asılı halde bulunan inorganik parçacıklardır. 
Tür: Yapısal ve işlevsel özellikleri yönünden birbirine benzeyen, aynı çevresel 
koşullara benzer tepki gösteren, doğal koşullarda serbest olarak birbirleriyle çiftleşip 
verimli yavrular oluşturabilen, bireyler topluluğudur. Bu tanıma “belli bir bölgeyi 
işgal eden” sözcüğü de eklenirse “ekolojik tür” tanımı ortaya çıkmaktadır. 
Upwelling: Bir çeşit divergenstir. Özellikle sahil kesimlerinde rüzgarın etkisiyle, 
nutrient bakımından zengin dip sularının yüzeye çıkmasıdır.  
Vagrant bentos: Yer değiştirme yeteneğinde olan formların oluşturduğu bentik 
topluluktur. 
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Zoobentos: Deniz dibinde yaşayan hayvanların oluşturduğu topluluktur. 
Zooplankton: Pelajik bölgede bulunan hayvansal plankterlerdir. 
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3. DENİZEL ORTAMIN EKOLOJİK YÖNDEN 

SINIFLANDIRILMASI 

 

 
Pelajik Bölge:  
 Bentik bölgeyi örten tüm su kütlesinden oluşmuştur. Altı zonda incelenir: 
 Epipelajik zon: Genellikle 0-50 metreler arasındaki derinlikleri kapsar. Bu 
derinlik bazı bölgelerde 100 metreyi bulabilir. Öfotik zon olarak da adlandırılır. 
 Mezopelajik zon: 50-100 metreden 200 metreye kadar olan derinlikleri 
kapsayan zondur.  
 İnfrapelajik zon: 200 ile 500-600 metre derinliğe kadar olan bölgeleri kapsar. 
 Batipelajik zon: 500-600 metre derinlikten 2000-2500 metre derinliğe kadar 
olan suları kapsar. 
 Abissopelajik zon: 2000-2500 metre derinlikten 6000-7000 metreye kadar 
olan zondur. 
 Hadopelajik zon: 6000-7000 metre derinlikten sonraki suları içerir. 
 
Bentik Bölge:  
  Sahil çizgisinden itibaren okyanusların en derin bölgesine kadar tüm dibi 
kapsayan sahaya denir. Öncelikle Littoral (Fital) Sistem ve Derin deniz (Afital) 
sistemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bunlar da kendi aralarında alt bölümlere 
ayrılmaktadırlar.  
 Littoral Sistem: Sahilde denizin etkisinde kalan bölgeden başlayıp, ışığın 
dolayısıyla da zayıf ışığa toleranslı alglerin ortadan kalktığı derinliğe kadar olan 
bölgeleri içerir. Dört zonda incelenir: 
 Supralittoral zon: Su dışında kalan, fakat deniz suyu hareketleri sonucu 
genellikle nemli olan; yani suyun dışında fakat suyun etkisindeki bölgedir. 
 Mediolittoral zon: Periyodik olarak dalga ve gel-git etkisiyle suya batıp çıkan 
bölgedir.  
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 İnfralittoral zon: Devamlı olarak su altında kalan sınırdan başlar ve fotofilik 
alglerin veya deniz fanerogamlarının ulaştığı derinliğe kadar devam eder. Bu derinlik 
bölgeden bölgeye değişmekle beraber genel olarak 30 metre olarak saptanmıştır.  
 Sirkalittoral zon: Deniz fanerogamları veya fotofilik alglerin ortadan kalktığı 
derinlikten başlar ve zayıf ışığa toleranslı alglerin yayılış sınırına kadar devam eder. 
Genellikle bu zonun sınırı 200 metreyi bulabilir. 
 Derin Deniz Sistemi: Alglerin ortadan kalktığı derinlikten başlayarak en derin 
bölgelere kadar uzanan bölgedir. Üç zonda incelenir: 
 Batial zon: Alglerin ortadan kalktığı derinlikten başlar ve kıtasal yamaç 
boyunca devam eder. Okyanus tabanının başlamasıyla son bulur, yaklaşık 3000 metre 
derinliğe kadar uzanır.  
 Abissal zon: Okyanus tabanını kapsar. Yaklaşık 3000 metre derinlikten başlar 
ve yaklaşık 6000-7000 metre derinliğe kadar uzanır. 
 Hadal zon: 6000-7000 metre derinlikten sonra gelen vadi ve çukurlukları 
kapsar.   
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4. OMURGALI VE OMURGASIZ HAYVANLAR 

ARASINDAKİ FARKLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Omurgasız hayvanlarda;   Omurgalı hayvanlarda.  
 
- Notokorda yoktur. - Notokorda, hayvan embriyo 

halindeyken sindirim borusu ile sinir 
sistemi arasında vücut boyunca uzanır. 
Omurgalılarda erginde bunun yerini 
omurga alır. 

- Solungaç yarığı bulunmaz.  - Çift halinde solungaç veya farinks 
yarıkları bulunur.  

- Sinir sistemi mevcut ise, ganglion veya 
sinir ipliği şeklindedir; ventralde sindirim 
borusuna paralel olarak uzanır. 

- Beyin ve omurilik farklılaşmıştır. Sinir 
sistemi sindirim borusunun dorsal 
kesiminde yer alır. 

- Dolaşım sistemi mevcut olanlarda 
genellikle açık tiptedir. Kalp sindirim 
borusunun dorsalinde yer alır.  

- Dolaşım sistemi kapalıdır. Kalp 
sindirim borusunun ventralinde yer alır. 

- Metamer (vücudun farklı bölgelerden 
oluşması) oluşumu yalnız yüksek 
omurgasızlarda görülür. 

- Metamer oluşumu genel olarak vardır. 

- Omurgasızlarda simetri radier veya 
bilateraldir. 

- Simetri hemen hepsinde bilateraldir. 

- Davranışlar ve uyarılara verilen 
cevaplar çok basittir. 

- Davranışlara ve uyarılara verilen 
cevaplarda büyük bir yetenek görülür. 
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5. METAZOAN FİLOGENİSİ 

Filogeni evrimin en temel ürünüdür. Evrimsel açıklamalara dayandırılan biyolojik 
olayları anlayabilmek, filogenik hipotezler oluşturmayı gerektirir. Hayvanlarda 
görülen çeşitlilik ve farklı vücut düzenlerinin nasıl oluştuğunu ortaya koymak için 
öncelikle temel hayvan grupları arasındaki evrimsel ilişkileri çözmek gerekir. Bu 
konuda yapılan araştırmalar, başta embriyolojik özellikler gibi erken gelişim 
dönemindekiler olmak üzere morfolojik özelliklere dayandırılarak yapılmıştır. 
Günümüzdeyse genler ve genlerin ürünü olan proteinlerin incelenmesi hayvan 
filogenisini anlama konusunda yeni ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. Evrim 
biyolojisindeki temel prensiplerden biri olan karmaşık canlıların kökenlerinin daha 
basit (primitif) atalara dayandırılmasından yola çıkılması, uzun zaman boyunca 
Metazoan filogenisinin omurgasız canlıların evrimini en basitten en karmaşığa doğru 
yükselen bir sırayla gösterilmesini sağlamıştır. Aşağıda görülen metazoan yaşam 
ağacı bu düşünceye göre şekillendirilmiştir. Buna göre, bilateral simetriye sahip 
yüksek canlıların kökeni diploblastik canlılara dayandırılmaktadır. Günümüzde yeni 
teknikler sonucu filogenik ağaç değişmekte olsa da, anlama kolaylığı sağlaması 
açısından aşağıdaki grafik yararlıdır. 
 

 
Şekil A. Metazoan filogenik ağacı (Shu et al., 2006’dan uyarlanmıştır.) 

Moleküler biyoloji tekniklerinin ilerlemesi sayesinde metazoan evrimi daha iyi 
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bilim dünyasında bu konuda yapılan araştırmalar 
devamlı yeni sonuçlar ortaya çıkararak bilinen düşüncelerin değişmesine neden 
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olmaktadır. Omurgasız canlılardaki tür sayısının fazlalığı ve çalışmalarda sınırlı 
sayıda türlerin kullanılabilmesi durumu zorlaştırmaktadır. Erken Metazoa tarihi 
üzerine ortaya konan güncel hipotezler Prekambriyen dönemde bilateral canlıların 
daha önce kabul edildiği gibi (Deuterostomia-Protostomia) 2 değil; Deuterostomia 
(derisi dikenliler, omurgalılar gibi), Ecdysozoa (nematoda ve arthropoda gibi) ve 
Lophotrochozoa (annelida, mollusca gibi) olmak üzere 3 temel soy dalının 
köklendiğini öne sürmektedir. Aşağıdaki grafik modern anlayışa göre düzenlenen 
filogenik ağaca bir örnek oluşturur.  

 

 
 

Şekil B.  Yeniden düzenlenen filogenik ağaç bu kılavuzda işlenecek grupları 
kapsayacak şekilde sadeleştirilmiştir. (Maddison & Schulz, 2007’den uyarlanmıştır). 
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BÖLÜM II: DENİZEL OMURGASIZLARDA BAŞLICA ŞUBELER 
 

1. PHYLUM: PORIFERA (=SÜNGERLER) 
 
 Süngerler hayvanlar aleminde radier simetrili veya asimetrik hayvanların en 
ilkel grubunu oluşturur. Önceleri bunlar bitkisel organizmalar olarak ele alınmışlardır. 
Hatta, bunların cansız olduğu, oluşturdukları hayvansal tepkilerin ise vücutlarındaki 
deliklerden dolayı barınak amacıyla oraya yerleşen küçük hayvancıklar tarafından 
oluşturulduğu bile düşünülmüştür. 19. yüzyılın başlarında ise, bitki benzeri 
hayvanlar olarak ele alınan zoophyta gurubuna dahil edilmişlerdir. Daha sonraları 
Linne tarafından Coelenterata grubu içinde incelenmişlerdir. 1858 yılında ise bugünkü 
yeri saptanmış ve Porifera filumu olarak incelenmeye başlanmışlardır. 
 
Porifera Filumunun özellikleri: 
 Çoğu denizlerde, ergin dönemde sesil olarak yaşarlar. Dış görünüşleri çeşitli 
şekillerde veya şekilsiz, kütle, kabuk şeklinde olabilir. Boy ve renkleri çok değişiklik 
gösterebilir. Diğer hayvanlardan şu özellikleriyle ayrılırlar; 
 1- Vücutları deliklerle kaplıdır (ostium). Bunlar dış ortamla vücut arasındaki 
su sirkülasyonunda işlev görürler. 
 2- Metazoonlar arasında yakalı kamçılı hücreleri (choanocyt) kapsayan tek 
hayvansal organizma grubudur.  
 3- İskeletleri spikül (kristalize, mikroskobik inorganik oluşumlar) veya 
spongin (organik yapılı protein fibrilleri) veya her ikisinden birden oluşmuştur. 
 4- sinir sistemi olmayan tek metazoon grubudur. Vücudun bir bölgesindeki 
uyarı diğer bölgelerine iletilmez. 
 5- Şekil ve davranış açısından bitkileri andırırlar.  
 6- En ilkel metazoonlardır. Protozoadan daha gelişmiş bir yapı gösterirler. 
 7- En büyük vücut açıklığı (oskulum) suyu içeri almak için değil, dışarı atmak 
için kullanılır. Bu diğer hayvanların tamamen tersi bir durumdur. 
 8- Spongocoel denilen vücut içi boşlukları bulunur. 
 9- Larva dönemi dışında tamamen sesildirler. 
 10- Sindirim boşlukları bulunmamasından dolayı tüm metazoonlardan 
farklıdırlar. Sindirim Protozoa’da olduğu gibi intracellüler (=hücre içi)’dir.  
 
Porifera Filumunun Sınıflandırılması: 
 Süngerler, üç sınıf altında incelenirler. Bunlardan Calcarea sınıfı üyeleri 
kalkerli spiküller içerir ve özellikle littoral bölgelerde bulunurlar. Hexactinellida 
sınıfı üyeleri ise üç temel simetri düzlemine sahip silisli spiküller içermektedirler ve 
derin sularda yayılım gösterirler. Demospongia üyeleri ise silisli spiküllere sahip veya 
spikülsüz türleri içermektedir. İskeletleri spongin ağından oluşmaktadır bu nedenle 
yumuşak süngerlerdir. Ekonomik değeri olan türlerin çoğu bu sınıf içinde yer alır. 
Farklı habitatlarda yayılım gösterirler. Ülkemiz sularında bulunan başlıca süngerler 
aşağıda sınıflandırılması verilen ordolara dahildir; 
 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
  Phylum: Porifera (=Süngerler) 
   Classis: Calcarea 
    Subclassis: Calcinea 
    Subclassis: Calcaronea 
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   Classis: Hexactinellida 
    Subclassis: Amphidiscophora 

Subclassis: Hexasterophora 
   Classis: Demospongia 
    Ordo: Homosclerophorida 
    Ordo: Spirophorida 

Ordo: Astrophorida 
    Ordo: Chondrosida 
    Ordo: Hadromerida 

Ordo: Lithistida 
    Ordo: Poecilosclerida 

Ordo: Halichondrida 
Ordo: Agelasida 

    Ordo: Haplosclerida 
    Ordo: Dictyoceratida 

Ordo: Dendroceratida 
Ordo: Halisarcida 

    Ordo: Verongida 
    Ordo: Verticillitida 
 
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
 Süngerler distal uçta büyük bir açıklık içerir. Buna osculum denir. Vücut 
duvarlarında ise ostium denilen gözenekler ve gruplara göre farklılıklar gösteren 
kanallar sistemi vardır. Bu kanallar süngerin içine yani gastrovasküler boşluğa veya 
diğer adıyla spongocoel’e açılır. Ostiumlar ve kanal sisteminden geçen su oradan 
gastral boşluğa ve oradan da oskulumdan dışarıya atılır. Bu arada su içindeki besin 
maddeleri ve organik partiküller yakalı kamçılı hücreler (=koanosit) tarafından 
yakalanır ve sindirilir. Oluşan bu devamlı su akımı koanositlerin kamçı hareketleri 
tarafından sağlanır. 
 

 
Şekil 1: Bir Süngerin Genel Anatomik Yapısı ve Ascon, Sycon ve Leucon Tipteki 
Süngerlerde Vücut Duvarının Anatomisi (Stachowitsch M., 1992). 
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Bir süngerin vücudunda iki farklı tabaka ayırt edilir. - Gastral tabaka ve -
Dermal tabaka. Gastral tabaka yan yana dizilmiş koanosit hücrelerinden oluşmuştur. 
Metazoanın başka hiçbir grubunda bu hücrelere rastlanmaz. Dermal tabakanın 
yüzeyinde ise büyük yassı hücreler yan yana gelerek (pynacocyte) adeta bir epitel 
tabaka oluşturmuşlardır. Bunların aralarında ise ortaları delik hücreler (porocyte) 
bulunur. Hücre aralarında organik matriks vardır, içinde ise amebosit hücreleri 
bulunur. Amebosit hücreleri çeşitli tip ve işlevdedirler. Örneğin besin maddelerini 
taşıyan gezici amebositlerin yanı sıra, iskelet görevini yapan spikülleri oluşturan 
scleroblast ve spongioblast hücreleri ve eşey hücrelerinin kökenini oluşturan ve 
regenerasyonda önemli rol oynayan archeocyte hücreleri de vardır. 
 

 
Şekil 2: Süngerlerde Bulunan Hücre Tipleri (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Kanal sistemi açısından son derece sade bir yapı gösteren süngerlerin yanı sıra 
karmaşık kanal sistemine sahip süngerler de vardır. Basit ve tek tip kanal sistemi 
gösteren süngerler Ascon tip süngerlerdir. Bunun yanı sıra biraz daha karmaşık bir 
kanal sistemine sahip olan Sycon ve kalın bir mezenşim tabakasına sahip, daha da 
karmaşık kanallanma gösteren en gelişmiş sünger tipi olan Leucon veya Rhagon tip 
süngerler de söz konusudur. 
 Süngerler genellikle iğne şeklindeki spiküllerden ve ağsı görünümdeki 
fibrillerden yapılmış ağ görünümlü bir iskelete sahiptirler. Spiküller skleroblast adı 
verilen hücreler tarafından oluşturulurlar. Lif ağı şeklindeki iskelet ise spongin adı 
verilen organik bir maddeden yapılmıştır ve Spongioblast hücreleri tarafından 
oluşturulur. 
 Süngerlerin besinini mikroskobik organizmalar ve çok küçük organik 
parçacıklar oluşturur. Bu besinler ostiumlar yolu ile yakalı kamçılı hücreler tarafından 
alınıp sindirilir. Yakalı kamçılı hücrelerin ortasından çıkan flagellum tarafından 
hücrenin ortasına çekilen besin, burada besin hücreleri tarafından sindirilip 
koanositlerin sitoplazması tarafından absorblanır. Sindirim, protozoa’daki gibi besin 
vakuollerinde olur. Diğer farklılaşmış hücrelerin sindirimle ilgisi yoktur. Sindirilmiş 
maddeleri absorbsiyonla alırlar. Sindirilmeyen artıklar ise amebosit hücreleri 
tarafından spongosöl veya koanositlerle dışarıya atılır.  
 Süngerlerde solunum ise dıştan örtü hücreleri (pinakosit), içten ise koanosit ve 
vücut iç duvarını oluşturan hücreler tarafından yapılır. Amebosit hücreleri ise oksijeni 
vücudun her tarafına dağıtırlar ve oluşan karbondioksiti de dışarı atarlar. Solunumla 
ilgili tüm olaylar protozoa’daki gibi intrasellüler (hücre arası) olarak oluşur. 
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Şekil 3: Süngerlerde Bulunan Başlıca Spikül Tipleri (Stachowitsch M., 1992). 
 
Üreme: 
 Süngerlerin, üreme hücreleri meydana getirecek gonadları yoktur. Sperm ve 
yumurta hücreleri arkeosit adı verilen, dermal tabakada yer alan, farklılaşmamış 
embriyonik hücrelerden meydana gelir. Genelde ayrı eşeylidirler. Döllenme, ana 
hayvanın dermal tabakası içinde olur. Sperm hücreleri önce gastral boşluğa, oradan da 
oskulum yoluyla suya bırakılır. Dişi süngerlerin porlarından gastral tabakaya geçen 
spermler koanositler yoluyla yumurtaya kadar ya aktif olarak veya amebositler 
tarafından taşınır. 2, 4, 8, 16 blastomerli safhalar görülür. Bu esnada her iki kutup da 
açıktır. Yassı olan bu blastulaya plakula adı verilir. Plakula, ana süngerin radyar 
tüplerinden birinde bulunur. 16, 32 blastomerli safhada bölünme düzeni bozulur. Bu 
safhada makromerler ve ektodermi oluşturacak olan kamçılı, mikromer hücreler 
oluşur. Daha sonra blastula, animal kutuptaki bir açıklıktan iç yüzey dışa gelecek 
şekilde bir dönüş yapar. Bu şekilde oluşan ve dış yüzeyi kısmen kirpikli olan larvaya 
amphiblastula denir. Bu aşamada bazı hücreler farklılaşarak ışığa hassas reseptörleri 
(almaçları) oluşturur. Bu aşamaya kadar, ana bireyin radiyer kanallarında bulunan 
larva bu aşamada önce hayvanın gastral boşluğuna, ardından da osculum açıklığından 
suya atılarak serbest yüzen bir amphiblastula haline geçer. Daha sonra başkalaşım 
geçirerek kendini bir yüzeye sabitler. Ektoderm ve endodermin birbirine bakan 
yüzeylerinden jelatinimsi bir madde salgılanır. Bu maddenin içine ektodermden bazı 
hücreler atılır. Bunlara mezenşim hücreleri adı verilir. Kendini tespit ettiği nokta 
olan blastopor’un karşısındaki uç yarılır ve osculum açıklığını oluşturur. 
Endodermden ara tabakaya doğru oluşan çöküntülerden, süngerler için tipik olan 
gastral tüpler oluşur. Jelatinimsi madde içine atılan hücrelerden de arkeosit, 
amebosit, trofosit, forosit, skleroblast ve spongioblast...vb. hücreleri oluşur.  
 Kalkerli süngerlerde ise, blastulanın geniş bir blastosol boşluğu vardır ve bu 
tamamen kirpikli hücrelerle kaplıdır. Yalnızca vegetatif kutupta granüllü, pigmentli 
bir çift kirpiksiz hücre vardır ve bunlar arkeositleri oluşturacak olan hücrelerdir. Bu 
safhada larva, ana bireyin oskulumu yoluyla dışarı atılır. 24 saat içinde larvanın 
blastosol boşluğu jelatinimsi bir madde ile dolar. Ardından kendini bir substrata tespit 
eder ve yassılaşır. Daha sonra blastosoldeki hücrelerden bir kaçı yüzeye çıkarak 
porositleri ve dermal tabakayı oluşturur. Blastosoldeki hücrelerin bazıları da gastral 
tabakayı oluştururlar. Blastosolde kalan diğer hücreler de diğer hücre tiplerine 
farklılaşırlar. 
 Tatlı su süngerlerinde ise, olumsuz çevre koşullarını geçirebilecek bir 
gemmula oluşumu görülür. Bu bir çeşit eşeysiz üreme veya olumsuz ekolojik 
koşullarda belli hücrelerin uyku aşaması olarak kabul edilebilir. Gemmula oluşumu 
sırasında ara tabakadaki bol vitelluslu birden fazla nukleuslu arkeositler, bir araya 
toplanarak tepe noktada çok küçük bir açıklık (=mikropil) bırakmak üzere bir kapsül 
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oluştururlar. Kötü çevresel koşullarda ana birey ölür. Bu tomurcuk ise olumsuz çevre 
koşullarına dayanabilecek şekilde sertleşmiştir. Çevresel koşullar düzeldiğinde 
mikropil civarındaki hücrelerde değişim gözlenir. Arkeositlerde mitoz artar. Bazı 
hücreler mikropilden çıkarak yeni oluşacak süngerin epidermisini oluşturur. Gemmula 
bu epidermisin içinde kalır. Diğer hücreler ise koanositleri, skleroblastları ve 
amebositleri oluşturur. Bir kısım arkeositler ise eşey hücrelerine farklılaşır. 
 

 
Şekil 4: Tatlı Su Süngerlerinde Gemmula Oluşumu. 
 Tüm bunlara ilave olarak süngerler eşeysiz olarak tomurcuklanarak ve 
regenerasyonla da çoğalabilirler. Regenerasyonda kopan yer veya kopan parça 
amebosit hücreleri tarafından onarılır, fakat bu onarılma uzun sürebilmektedir.    
 Süngerler anatomik olarak incelendiğinde, bu organizmaların, yüksek 
organizasyon gösteren metazoadan çok, adeta kolonileşmiş protozoa topluluğu gibi 
davrandığı görülmektedir. Süngerlerin vücudunda işlevleri farklı olan özelleşmiş 
hücreler bulunmakta, bunlar yüksek organizasyonlu canlılarda dokuların gördüğü 
işlevleri görmektedir. Ancak burada, yani süngerlerde sindirim, boşaltım, salgı gibi 
birçok yaşamsal olay hücre içinde (=intracelluler) yürütülmektedir. Bu protozoonların 
özelliğidir. Oysa yüksek organizasyonlu canlılarda bu olaylar dokular tarafından ve 
hücre dışında (=İntercelluler) yürütülmektedir. Bu durumda Porifera filumunun 
üyeleri, protozoonlarla metazoonlar arasında bir geçiş formu olarak düşünülmektedir. 
Ekolojik yönden incelediğimizde ise süngerlerin sığ sulardan, derin bölgelere değin 
birçok zonda yayılmış olduğunu görürüz. Süngerler, gelişmişlik derecesine göre 
global bir yapı gösterebileceği gibi, vazo, substratumu örten bir kabuk şeklinde veya 
parmak gibi çıkıntılar şeklinde olabilmektedir. Genelde tüm süngerler yüzeylerinde 
ostium adı verilen delikler içermektedirler. Bu durumda, bu delikler sayesinde 
ostiumların içerisinde yaşayan poliketlerden krustaselere kadar değişen gruplarla 
temsil edilen pek çok organizma nedeniyle ilk zamanlar süngerlerin cansız olduğu ve 
yaşamsal olayların bu küçük organizmalar tarafından sürdürüldüğü öne sürülmüştür. 
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Sonuç olarak, süngerler ekosistemde pekçok canlıya barınak görevi gördüğünden ayrı 
bir öneme de sahiptirler.  
 

 
Şekil 5: Süngerlerin Genel Morfolojik Formları (Stachowitsch M., 1992). 
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Laboratuarda İncelenilecek Örnek Türler 

Agelas oroides (Schmidt, 1864) 

Marmara’nın güneyi, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Sert substrat (kayalar, taşlık zemin) 
üzerinde sessil olarak (kendini yaşadığı zemine tespit ederek) yaşar. Mağara girişleri 
ve mağaralar gibi karanlık veya yarı-karanlık yerlerde bulunur. Nadiren sığ sularda, 
genellikle 30 m ve altında bulunur. Vücut yüzeyi pürüzsüze yakındır, şekli masiftir. 
Oldukça güçlü bir dokuya sahip olduğundan kırılması zordur. Rengi sarı-turuncudur. 
Ürettiği metabolitler nedeniyle çok sayıda medikal ve mikrobiyolojik araştırmalara 
konu olmuştur. 

Aplysina aerophoba (Nardo, 1843) 

Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. Kumlu ve kumlu-çamurlu habitatlardaki sert 
zeminlerde yaşar. Sığ sularda görülebilir. 20 cm’e kadar çıkabilen tüpsü şekle sahiptir. 
Sualtında sarı renklidir. Sualtında sarı olan rengi, havayla temas ettiğinde siyaha 
döner. Sahip olduğu protein bileşiklerden ötürü, yaklaşık 30 dakika içinde okside 
olarak reaksiyon verir. İsmini de bu özelliğinden almıştır (aero (hava) – phoba (fobi, 
korku)).  

Axinella verrucosa (Esper, 1794) 

Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. 10 metreden daha derin yerlerde yaklaşık 70 m 
derinliğe kadar, sert zeminde sesil olarak yaşar. 20-30 cm’e kadar çıkabilen tübüler 
şekle sahiptir. Sarı, turuncu veya pembeye çalan renkte olabilir. 

Axinella polypoides (Schmidt, 1862) 

Güney Marmara, Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. 20-25 metre ve daha derin 
yerlerde (100m), sert zeminde sesil olarak yaşar. 1 metreye kadar çıkabilen, ana 
gövdeden çıkan dallanmalara sahip bir şekli vardır. Sarı, turuncu veya kırmızıya yakın 
renkte olabilir. Sahip olduğu bromlu bileşikler nedeniyle ayırt edici ve güçlü bir 
kokusu vardır. Bazı köpekbalıkları üzerlerine yumurta bıraktıkları için bu balıklar 
açısından önemli bir habitat oluşturur.  

Spongia officinalis (Linnaeus, 1759) 

(Banyo Süngeri-Türk fincanı). Güney Marmara, Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. 
Sert zeminde sesil olarak yaşar, birkaç metre derinlikten 50-60 metreye kadar, ayrıca 
mağara girişleri ve mağaralarda da bulunabilir. Masif forma sahiptir. Rengi kirli sarı, 
gri veya siyah olabilir. Genellikle 10 cm civarı olmakla beraber, 35 cm çap 
oluşturacak kadar fazla büyüyebilir. Yüzeyi kadifemsi bir dokunma hissi yaratır. Bir 
süngerde 1-10 arasında osculum bulunabilir. Osculumlar fazla yüksek olmayan tüpsü 
çıkıntıların ucunda 3-10 mm çapındadır. Bazen oldukça geniş (1 cm çapta) tek bir 
osculum da bulunabilir. Tüm ekonomik değeri olan süngerler gibi (Dictyoceratida 
ordosu) spikülleri bulunmadığı için yumuşak dokuya sahip bu süngerin ticari değeri 
oldukça yüksektir. Dokularında çok sayıda simbiyotik bakteri vardır.  

Hippospongia communis (Lamarck, 1814) 

(Kaba sünger). Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. Sert zeminde sesil olarak yaşar, 50-
150 m derinliklerde bulunur. Masif forma sahiptir. Rengi değişken olup açık kahve 
veya gri olabilir. Dip kısımlarına doğru kırmızımsılık alabilir. 30 cm çap oluşturacak 
kadar fazla büyüyebilir. Ticari bir sünger türüdür ve en fazla avcılığı Tunus’ta 
görülmüştür. 1986 yılında tüm ticari süngerleri vuran bulaşıcı hastalığın ardından 
özellikle bu tür ender hale gelmiştir. 
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Petrosia ficiformis (Poiret, 1789) 

(Camsı sünger). Güney Marmara, Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. Sert zeminde 
sesil olarak yaşar, mağara girişleri ve mağaralar gibi karanlık veya yarı-karanlık 
yerlerde bulunur. Oldukça kırılgan bir yapısı vardır. Simbiyotik cyanobakteriler 
nedeniyle rengi, bulunduğu çevredeki aydınlanmaya göre pembemsi-mordan 
kahverengiye değişir. Bir Nudibranchia olan Discodoris atromaculata için önemli bir 
yaşam alanıdır. 

Calyx nicaeensis (Risso, 1826) 

(Vazo sünger). Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. Dünyada sadece Akdeniz’den 
bildirilmiştir. Sert zeminde sesil olarak 5-75 m arasında yaşar. Çok ender olarak 
infralitoral bölgede yumuşak zemin üzerinde bulunabilir. Kahverengimsi yeşil renkte 
(iç kısmı daha açık) ve vazo şeklindedir. Boyu 15-20 cm kadar, çapıysa 25 cm kadar 
olabilir. Üst kısımlarının duvarları kalındır. Bazal kısmı dar olup, bu noktadan zemine 
tutunur.  

 Geodia cydonium (Jameson, 1811) 

(Beyin süngeri). Marmara denizi, Ege denizi ve Akdeniz’de bulunur. Kumlu, çamurlu 
gibi yumuşak zeminlerde 60 m derinliklere kadar görülebilir. Genellikle küresel şekli 
olan bu süngerin çapı 3-50 cm arasında olabilir. Rengi kirli sarıdır. Büyük ve kıvrımlı 
kanal sistemi nedeniyle beyin benzeri bir görüntüsü vardır. Makrospikülleri oldukça 
büyük olup, çıplak gözle bile fark edilebilir. Sahip olduğu geniş kanallar nedeniyle bu 
tür başlı başına önemli bir habitat oluşturur. 
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PHYLUM SORULARI 

1- Süngerlerin anatomik yapısını, su ve havanın genel özelliklerini göz 
önünde tutarak neden karasal süngerler bulunmadığını açıklayınız. 

2- Porifera üyelerinin ağız, kas dokusu, duyu organları, vs gibi diğer 
hayvanlarda görülen ve gelişmişlik göstergesi olarak düşünülen bazı 
özellikleri taşımaması süngerlerin Metazoa içindeki ilkel konumunu 
mu işaret eder?  

3- Süngerlerin çok sayıda kimyasal molekül üretmelerindeki sebepler 
neler olabilir? 

4-  Süngerlerin yapısı ticari kullanımlarına olanak vermektedir. 
Ülkemizde bulunan ticari sünger türleri hangileridir, üretim ve 
tüketimleri ne durumdadır? Sünger avcılığı nasıl yapılır? 

5- Süngerler sahip oldukları lif ağı dışında başka hangi özellikleri 
nedeniyle ve ne şekilde ekonomik önem taşırlar?  
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-  
2. PHYLUM: CNIDARIA 

 
 Coelenterata’nın tipik bir filumudur. Bazı kaynaklarda Cnidaria filumu, 
subfilum olarak ele alınır. Bu filumdaki organizmaları kapsayan Coelenterata deyimi 
“içi çukur” veya “içi oyuk hayvanlar” anlamına gelmektedir. Avlanmak ve korunmak 
amacıyla yakıcı hücreler yani knidoblast taşıdıklarından dolayı Cnidaria olarak da 
adlandırılırlar. Bu tanımlar hayvanın şekli ile orantılı olarak uygun bir anlam 
taşımaktadır. Bu filum üyelerinde gerçek anlamda bir ince barsak bulunmaz. Bunun 
yerine vücuttlarında coelon veya gastrovasküler boşluk olarak adlandırılan bir 
sindirim boşluğu vardır. Bu nedenle filumun adını oluşturan coelenterata deyim 
hayvanın sindirim sistemi ile ilgilidir. 
 Denizlerde 10.000 den fazla sölenterat türü yaşamaktadır. Tatlı sularda çok az 
temsilcileri bulunmaktadır. İlk zamanlarda süngerlerle karıştırılan bu hayvanlar, 
süngerlerle birlikte zoophyta adı altında incelenmişlerdir. Ancak LEUCKART (1847) 
bu hayvanları Coelenterata adı altında toplamıştır.  
 Sınıflandırma açısından ele alınacak olunursa bu organizma grubu ilk gerçek 
metazoonlar olarak kabul edilmelidir. Embriyolarında iki belirgin hücre tabakası 
bulunan ve sinir hücreleriyle bağlantılı olarak çalışan doku sistemi içeren, ilk gruptur. 
Porifera ile bağlantısı bulunmayan bu grubun evrimsel olarak protozoanın ciliata 
grubundan türediği varsayılır.  
 
Coelenterata Filumunun Özellikleri: 

1. Süngerler hariç tutulursa, sölenteratlar metazoanın en basit yapılı filumudur. 
2. Bu hayvanlarda ilk gerçek doku gelişimi görülür. Epitel, kas ve sinir doku gibi 

bütün gerçek hayvanlarda olan dokular mevcuttur. 
3. Vücutları ektoderm (dış deri) ve endoderm (iç deri)  olmak üzere iki gerçek 

deri tabakasından oluşmuştur.  
4. Ektoderm ve endoderm arasında mesoglea adı verilen jelatinimsi bir tabaka 

mevcuttur.  
5. Vücuttaki tek açıklık ağız ve anüs görevi yapar ve etrafında besinleri ağza 

taşıyan tentaküller vardır. Sindirim ağzın açıldığı gastrovasküler boşlukta 
hücre dışı olarak başlar.  

6. Avlanma ve korunma için knidoblast (yakıcı hücre)’ları vardır. Bu hücreler 
özellikle tentaküller ve ağız çevresinde yoğunluktadır. 3 farklı türde bulunan 
yakıcı hücrelerden en yaygın olanı nematosittir.  

7. Metazoanın döl değişimi (metagenez) olayı gösteren tek grubudur. 
8. Bütün vücut yüzeyinde uyarılara karşı duyarlılık gösteren bir sinir ağı bulunur. 

 
Coelenterata Filumunun Sınıflandırılması: 
 Yukarıda belirtilen tüm genel özelliklerine karşın bu filum üyeleri yine de 
kendi aralarında dokusal farklılıklara sahiptirler ve bu da onların sınıflandırılmasında 
kullanılır. 
 Coelenterata filumu Hydrozoa, Scyphozoa ve Anthozoa olmak üzere üç sınıf 
altında incelenmektedirler. Akdeniz’de yaygın olarak bulunan Cnidaria üyeleri 
aşağıda sınıflandırılan ordolarda incelenir. 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
 Phylum: Cnidaria (=Knidliler) 
  Classis:Hydrozoa 

Subclassis: Hydroidolina 
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    Ordo: Anthomedusae (=Athecata) 
    Ordo: Leptomedusae (=Techata) 
    Ordo: Siphonophora 
 

Subclassis: Trachylina 
    Ordo: Actinulida 

Ordo: Limnomedusae 
    Ordo: Narcomedusae 
    Ordo: Trachymedusae 
  Classis: Scyphozoa 
    Ordo: Coronatae 
  Subclassis: Discomedusae 
    Ordo: Rhizostomeae 

Ordo: Semaeostomeae 
  Classis: Anthozoa 

Subclassis: Hexacorallia 
    Ordo: Antipatharia 
    Ordo: Ceriantharia 
    Ordo: Zoanthidea 
    Ordo: Actiniaria 
    Ordo: Corallimorpharia 

Ordo: Scleractinia 
Subclassis: Octocorallia 

    Ordo: Pennatulacea 
    Ordo: Alcyonacea 
    Ordo: Gorgonacea 

Ordo: Helioporacea 
Classis: Cubozoa 

 
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
 Hydrozoa sınıfına ait organizmalar, soliter veya koloni halinde yaşayabilir ve 
değişik şekillere sahip olabilirler. 2-2,5 cm çapındaki hidroid poliplerden 15-20 cm 
çapındaki Physalia türlerine kadar değişen boylarda olabilirler. Diğer sınıflardan en 
önemli farkı sindirim boşluğunun basit olması ve bölmelere ayrılmış olmamasıdır. 
Genellikle hem polip hem de medüz evrelerinden geçerler. Çok azı tamamen polip 
veya medüzlerden oluşur. Medüz formunu diğer medüzlerden ayıran en belirgin yapı 
vellumdur. Küçük göl, gölcük ve havuzlardan, okyanuslara değin geniş bir yayılım 
alanları vardır. Bir hidranın vücudu dış tarafta epidermis (ektoderm), iç tarafta ise 
gastrodermis (endoderm) tabakalarından oluşmuştur.  
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                    A                                                          B 
Şekil 6: Hidrozoa’da Genel Vücut Yapıları (A:Hidropolip ve B:Hidromedüz formu) 
(Stachowitsch M., 1992). 
 
 Ektoderm ve endoderm arasında ise jelatinimsi, hücresiz ince bir mesoglea 
tabakası vardır. Ektodermde, duyu ve sinir hücreleri, vücudu örten ve koruyan 
hücreler, kasılmayı sağlayan epitel kas hücreleri ve embriyolojik farklılaşmamış 
hücreler olan interstitial hücreler yer almaktadır. Hidralar düzgün bir yüzeyde kısa 
aralıklarda bazal disk üzerinde kayarak hareket edebilmektedirler. Bunun yanısıra 
belirli alan içinde bulunduğu yeri değiştirirken tentaküllerinden yararlanır. Önce 
tentakülleriyle bir yere tutunarak ardından kendini oraya doğru çekebilmektedir. 
Ayrıca bulunduğu zeminde tentaküllerini kullanarak takla atar şekilde de hareket 
edebilmektedir. Avlarını yakalamak için ise yakıcı kapsüllerinden yararlanırlar. 
Bunlar cnidosit (nematosit) adı verilen hücreler içinde bulunurlar. Tentaküllerde, 
vücut duvarının dış tarafında bulunan bu hücreler cnidosil adı verilen küçük iğne 
şeklinde yapılar içermektedirler. Herhangi bir objenin knidosile temas etmesi halinde 
kapsüller fırlatılmaktadır. Penetrat (şırınga şeklinde), volvent (sarılıcı tip) ve 
glutinat (yapışıcı tip) olmak üzere çeşitli tiplerde nematosit vardır. Avlanan 
organizmalar vücut boşluğuna alınarak enzimler tarafından kısa sürede 
sindirilmektedir. Hiç bir sölenterat türüne özel bir solunum organeli yoktur. Solunum 
vücut duvarını oluşturan hücreler tarafından gerçekleştirilir.  
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Şekil 7: Hidrozoa’da Vücut Formları (A:Hidropolip ve B:Hidromedüz formları) 
(Stachowitsch M., 1992). 
 
 Scyphozoa sınıfına dahil organizmaların ise büyük çoğunluğunu deniz anaları 
oluşturmaktadır. Bu grupta medüz formu hayat döngüsünde baskındır. Bu sınıf 
üyelerinin hepsi denizel organizmalardır. Bazılarının çapı 2-2,5 metreye, 
tentaküllerinin uzunluğu ise 30 metreye ulaşabilir. Vücut bileşimlerinin yaklaşık %96 
sı sudur. Scyphozoonlar çan benzeri vücutlarının açılıp kapanmasıyla hareket ederler. 
Diğer gruplardaki medüzlerden ayırt edilmelerini sağlayan en önemli özellikler, 
velum olmaması, mide uzantıları bulunması, mesoglea içerisinde hücreler bulunması 
ve çok sayıda mide keseleri bulunmasıdır.  
 

 
Şekil 8: Scyphozoa’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Bu, Hydropropultion denilen jet sisteminin basit bir modelidir. Yaygın olarak 
denizlerimizde de bulunan bir scyphozoon türü olan Aurelia (deniz anası) medüzü 
genişleyip küçülebilen ve exumbrella adı verilen bir dış yüzeye ve subumbrella adı 
verilen bir iç yüzeye sahiptir. Subumbrellanın merkezinde, ortasında ağız bulunan bir 
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manubrium bulunur. Kollar serbest olarak su içinde uzanır ve besin yakalama 
işlevini görürler. Vücut kenarları sekiz loba ayrılmıştır ve aralarındaki girintilerde 
basit bir denge ve koku organı olan rhopaliumlar bulunur. Besinini çoğunlukla 
planktonda bulunan küçük hayvansal organizmalar oluşturur.  
 

 
Şekil 9: Scyphozoa’da Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
Cubozoa sınıfına ait canlılar görünüş olarak Scyphomedusae ile oldukça benzer olsa 
da çok önemli bazı özellikler onları farklı kılar. Vücut 4 tarafı düz bir küp şeklindedir 
ve 4 adet eşit dağılmış tentaküle veya tentakül demetlerine sahiptir. Diğer medüzlere 
kıyasla oldukça hızlı yüzebilirler. Cubozoa medüzlerinin en öne çıkan özelliklerinden 
biri de her bir dört rhopaliumun içinde bir karmaşık göz bulunmasıdır. Gözler 
sayesinde etraflarında hareket eden objeleri seçebilir ve ışık yoğunluğundaki 
değişimlere hızlı cevap verebilirler. Bu durum Cnidaria’nın filogenetik konumuyla 
ilgili de pek çok tartışmaya yol açmaktadır. Bazı türleri ölümcül olacak kadar zararlı 
yakıcı hücrelere sahiptir. 
Tropikal ve ılıman denizlerde bulunurlar. Günümüzde Cubozoa sınıfından 20 tür 
bulunmuştur ve Akdeniz’de yaşayan bir tür bildirilmiştir. 
 
Anthozoa sınıfına ait olan organizmalar ise, bitki benzeri bir morfolojiye sahip olan 
sesil sölenteratlardır. Deniz şakayığı, mercan gibi bilinen türler bu sınıfa dahildir. Bu 
grup tamamen polip formundan oluşur. Diğer gruplardaki polip formlarından farklı 
olarak tentaküllerin ortası boştur yani vücut boşluğu tentaküllere kadar uzanır. 
Mesoglea oldukça kalındır ve hücre barındırır. Ağız, Hydrozoa poliplerindeki gibi 
doğruca vücut boşluğuna açılmak yerine, aktinofarinks (yutak) denilen kısa bir tüpe 
açılır; bu tüpün devamı vücut boşluğuna ulaşır. Bu yutak içerisinde en az 1 tane 
özelleşmiş ve suyu vücut boşluğuna taşıyan kirpikli bir oluk (sifonoglif) vardır. Vücut 
boşluğu Hydorozoa’daki gibi basit bir oyuk değildir, yumuşak dokudan oluşan radyal 
bölmelerle (mesenterium) belli sayıda odalara bölünmüştür. Bazılarının iskelet yapısı 
içsel olup kalın mesoglea tabakasında yer alan spiküllerden oluşur. Bazılarındaysa 
iskelet tamamen canlı dokuların dışındadır. Antozoaların çoğu koloni oluşturur. 
Koloni bireyleri birbirlerine canlı bir doku ile bağlıdırlar. Octocorallia subclassisinde 
(yumuşak mercanlar, gorgonlar ve pennatlar) tüm bölmeler tamdır. Toplam 8 tentakül, 
8 tane de bölme olduğundan, her 2 bölme arası boşluk bir tentaküle ulaşır. 
Hexacorallia’da (taş mercanlar, anemonlar ve siyah mercanlar) ise genellikle 6’nın 
katları sayıda tentakül ve bölme vardır. Metamorfoz geçirmiş larvada 6 adet 
tentakülün her biri bir bölme arasına denk düşer. Polip geliştikçe bölme ve tentakül 
sayısı artar. 
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Şekil 10: Anthozoa’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Bazı mercan türleri kalkerli sert iskeletler oluşturabilir. Tropik denizlerde bu 
özellikteki mercanlar öldüklerinde iskeletlerinin üst üste yığılması ile zamanla setler 
veya adalar şeklinde mercan resifleri oluşur. Akdeniz’de resif oluşturabilen tek bir tür 
vardır.  
Mercanlar çok eski çağlardan beri insanlar tarafından kullanılan değerli bir takı ve süs 
eşyası olduğundan ekonomik değere sahip organizmalardır.  
 

 
Şekil 11: Anthozoa’da Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
Üreme: 
 Hydrozoada en çok görülen üreme biçimi tomurcuklanmadır. Vücut yanlarında 
çıkıntılar halinde gonadlar bulunur. Testislerde olgunlaşan spermler serbest halde 
suya bırakılır. Döllenme ovaryum içinde olur. İlk gelişme evreleri ana hayvan 
üzerinde geçirildikten sonra embriyo suya düşer ve gelişimini burada sürdürür. 
Denizel bir hidrozoon olan Obelia’da ise metagenesis (döl değişimi) söz konusudur. 
Hidra benzeri bir bireyin tomurcuklanması ile koloni oluşur.  
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Şekil 12: Obelia’da Metagenesis (döl değişimi) (Stachowitsch M., 1992). 
  
 Bu tomurcuklanma sonucu her biri ana sapa bağlı iki farklı tipte polip oluşur. 
Beslenme Polibi (Hydrant) ve Üreme Polibi (Gonangium). Gonangium serbest 
yüzen medüzler oluşturur. Bunlar ayrı cinsiyetlidir ve döllenerek planula larvasını 
oluştururlar. Bu larva daha sonra bentosda kendini tespit ederek Obelia kolonisini 
oluşturur. Böylelikle Obelia’nın yaşam döngüsünde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini 
takip eder. 
 Scyphozoa sınıfında ise gonadlar endoderm hücrelerinden, gastrik ceplerin 
tabanında yer alan hücrelerden oluşurlar. Medüzler ayrı eşeyli hayvanlardır. 
Olgunlaşan gametler dışarıya atılır ve döllenme suda olur. Kısa bir süre sonra da 
kirpikli bir planula larvası oluşur. Bir süre serbest halde yaşayan planula larvası daha 
sonra kendini sert bir substratuma tespit eder. Bundan genç polipler gelişir. Ardından 
polibin serbest ucunda enine bölünmeler oluşur. Buradan da kenarları sekiz girintili 
parçaya ayrılmış, ephyra larvası gelişir. Bu larvalar polipten ayrılarak serbest yüzen 
medüzleri oluşturur. 
 
Cubozoa sınıfı üyelerinde planula larvası zemine tespit olduktan sonra polip şeklinde 
büyür. Polip hareketli olabilir ve tomurcuklanma yoluyla başka polipler oluşturabilir. 
Polipler olgunlaştıktan sonra her biri metamorfoz geçirerek bir medüz oluşturur.  
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Şekil 13: Scyphozoa’da Ephyra oluşımu ve Üreme Döngüsü. 
 
 Anthozoa sınıfı üyeleri denizel formlar olup yalnızca polip formu olan 
organizmalardır. Hermafrodit özellik gösteren bu organizma grubunda gelişmenin 
çoğu gastral boşlukta meydana gelir. Burada bölünen embriyo planula larvası haline 
geldikten sonra larvanın bir ucunda ektoderm ve endodermin yarılarak açılmasıyla bir 
ağız oluşur. Yaklaşık bir saat sonra yassılaşarak disk şeklini alan larvada gastral 
boşluğa doğru endodermik çıkıntılar oluşur ve bu kıvrımlar septumları oluşturur. 
Radier simetrisini kaybeden polip bilateral simetrik hale geçer.  
 

 
Şekil 14: Anthozoa’da Gelişme. 
 Mezoglea içinde endodermden göç etmiş olan hücreler skleroblastlar içinde 
spikül adı verilen iskelet iğnelerini oluştururlar. Bunlar yan yana gelerek polibin 
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kalıbı şeklindeki kolumellayı oluşturur. Mercan polipleri yandan tomurcuklanarak 
mercan kolonilerini oluştururlar. 
 

 
Şekil 15: Anthozoa’da Spikül Tipleri (Stachowitsch M., 1992). 
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Laboratuarda İncelenilecek Örnek Türler  

Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) 

(Deniz anası). Bütün denizlerimizde bulunur. Pelajik bir türdür. Özellikle Nisan-Eylül 
aylarında, koylar, haliçler, kıyısal sularda büyük miktarlarda görülebilir. 
Strobilizasyon koy ve haliçlerde kışın gerçekleşir ve Ocak ayı itibariyle Ephyra 
bırakmaya başlar. Çapı 30-45 cm arasındadır. Oldukça yassıdır ve 4 oral lobu vardır. 
10 cm civarında kısa ve çok sayıda tentakülleri vardır. 4 adet mavi-mor renkli 
gonadlarından kolaylıkla ayırt edilebilir. Sularımızda en yoğun olarak görülen medüz 
formudur.  

Savalia savaglia (Bertoloni, 1819)  

(Siyah mercan). Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerimizde görülebilir. 20-600 metre 
derinliklerde sert zeminlerde az ışık alan bölgelerde görülen bir türdür. Diğer 
gorgonların ölü gövdelerini substrat olarak kullanabilir. Dallanan koloniler oluşturan 
bu türün boyu 1 metreyi aşabilir. Poliplerin boyu 3 cm civarındadır ve 20-26 
tentakülleri vardır. Kahverengi siyah renkte sert bir iskelet oluşturur, iskeletin üzerini 
saran doku ve polipler açık sarı renktedir ancak üreme zamanı poliplerde hafif bir 
pembeleşme görülebilir. İskeletleri üzerinde yapılan çalışmalar, oldukça yavaş bir 
büyüme hızı (14–45 μm.yıl−1) olduğunu ve iskelet yaşının yaklaşık 2700 yıla kadar 
gidebileceğini göstermiştir. Dolayısıyla da dünyada en uzun ömre sahip 
hayvanlardandır. Mücevherat yapımında kullanıldığı için popülasyonları zarar görmüş 
olan bu tür koruma altındadır.  

Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862)  

Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerimizde görülebilir. Doğrudan taş ve kayalar 
üzerinde bulunabileceği gibi organik substratları da kullanır. Sıklıkla Axinella 
süngerleri üzerinde görülür. Bu nedenle sarı sünger anemonu olarak adlandırılır. 
Bunun yanında, çeşitli kabuklar ve mercanlar da substrat görevi görebilir. Sığ 
sublittoralden 100 metre derinliğe kadar bulunabilir. 1,5-2 cm uzunluktaki ve 0,5 cm 
çaptaki sarı-turuncu renkli polipler koloni oluşturur. İskeleti yoktur. 

Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1758) 

(Taş mercan). Akdeniz ve Ege denizlerimizde bulunur. Infralitoralden 50 metre 
derinliğe kadar taşlık substrat üzerinde görülür. Koloni halinde yaşayan poliplerden 
oluşur. Tüpsü şekle sahip tek tipten oluşan koralitlerin 4–5 mm çapı vardır ve 
kümelenmiş haldedirler. Mercanın boyu 50 cm’yi aşabilir. Yeşilimsi kahverengi 
renktedirler. Akdeniz’de resif oluşturma özelliğine sahip tek türdür. Sığ sularda 
bulunan örneklerde simbiyotik Zooxanthella (tek hücreli mikroalgler) bulunur.  

Caryophyllia sp.  

(Küçük taş mercan). Bu genusa ait türler Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerimizde 
görülebilir. Taşlık substrat üzerinde soliter olarak 100 metreden çok daha derinlere 
kadar dağılım gösterebilirler. Tentakülleri şeffaftır ve uçları yumru şeklinde olur. 
Kalkerli dış iskeletinin belirgin septumları nedeniyle kolayca ayırt edilir. Örnek tür 
olarak Caryophyllia smithii gösterilebilir.  

Pennatula phosphorea (Linnaeus, 1758) 

(Kırmızı deniz kalemi). Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Kumlu çamurlu 
zeminlerde yarı sesil olarak, 10-100 m arasında yaşar. Soğan biçimindeki dip kısmıyla 
kendini zemine gömer. 40 cm’e kadar uzayabilen dik koloniler oluşturur. Ana 
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polipten oluşan gövdeden genellikle dallar iki yana doğru üçgen biçimi alacak şekilde 
çıkar ve görüntüsü kuş tüyü benzeridir. İkincil polipler bu dallar üzerinde düzenli 
olarak sıralanmıştır ve tek tarafa doğru açılırlar (ventral konum). Kolonilerin rengi 
sarı ile kırmızı arasında değişebilir. Kırmızı renkli spiküller çokça biriktiğinde renk de 
güçlü bir kırmızı olabilir. Uyarıldığında mavi-yeşil bir ışık üretebilir.  

Paramuricea clavata (Risso, 1826) 

(Kırmızı gorgon). Akdeniz ve Ege denizlerimizde, ender olarak Marmara’da bulunur. 
Akdeniz koralijen biosenozunun (Akdeniz bentik ortamındaki biyojenik kökenli 
kalkerli oluşumlardır. Az ışık alan ortamlarda büyüyen encrusting (örtü-kabuk 
şeklinde) alg birikimleri tarafından oluşturulurlar.) tipik öğesidir. 20–100 metre 
derinliklerde, akıntının yoğun olduğu yerlerde bulunur. Koloni gorgonin maddesinden 
oluşan sert ama esnek bir iç iskelet salgılar ve dallanmış kollarda bulunan poliplerden 
oluşur. Rengi kırmızı-mor arasındadır, uç kısımlarına doğru sarı veya kahverengi 
olabilir. Çok ender olarak bütün koloni sarı olur. 1 metreyi aşacak kadar büyüyebilir 
ve polipleri de 10 mm çaplarıyla oldukça büyüktür. Büyüme hızı ortalama 0,8 cm/yıl 
olup, oldukça düşüktür, buna karşılık 50 yılı bulabilen uzun ömrüyle düşük dinamiğe 
sahip bir türdür. Mücevherat yapımında kullanıldığı için popülasyonları zarar görmüş 
olan bu tür koruma altındadır.  

Eunicella singularis (Esper, 1791) 

(Deniz dalı, beyaz gorgon). Akdeniz ve Ege denizlerimizde, ender olarak Marmara’da 
bulunur. 5-50 m derinliklerde taşlık-kayalık zeminlerde bulunabileceği gibi, yumuşak 
substratta da bulunabilir. Sahip olduğu simbiyotik Zooxanthella nedeniyle, bol ışık 
alan yerleri tercih eder. 30-50 cm büyüklüğe erişen beyaz bir gongondur. Merkezi 
gövde kısadır ve çok sayıda uzun, dik ve paralel dallar taşır. Polipler dalların üzerinde 
bulunurlar. Gorgonin maddesinden bir iç iskeleti vardır. Rengi beyaz olup çok sayıda 
zooxanthella barındıran poliplerde kahverengi renklenme olur. 

Eunicella cavolinii (Koch, 1887)  

(Deniz dalı, sarı gorgon). Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerimizde görülebilir. 
Akdeniz koralijen biosenozunun bir öğesidir. Az ışık alan sert substratta büyür. 
Genellikle Paramuricea clavata’dan yukarıda bulunur ve 10-30 metre arasındadır 
ama 100 metreye kadar da görülebilir. 10–45 cm kadar büyüyebilir. İskelet üzerindeki 
doku sarı-turuncu renkte, polipler beyaz-sarı renktedirler. Dallanmış bir yapısı vardır 
ve polipler üzerinde sarmal şeklinde yerleşmiştir.  

Alcyonium palmatum (Pallas, 1766) 

(Ölü adam parmakları). Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Az ışık alan 
bölgelerde, kayalık zemine yapışık olarak veya kumlu ve çamurlu zeminlerde 
kabuklara veya taşlara tutunmuş olarak yaşar. 15-200 m arasında dağılım gösterir. 50 
cm’e kadar uzayabilen dik koloniler oluşturur. Genellikle kırmızı renklidir, bazen 
beyaz veya sarıya çalabilir. Dip kısmında polip bulunmaz ve açık sarı-beyaz renkli 
olur. Üst kısmı dallanmış loblardan oluşur ve yaklaşık 1 cm’lik polipleri taşır.  
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PHYLUM SORULARI 

1-  Cnidaria phylum’una dahil canlıları diğer phyla’dan ayırmamızı 
sağlayan ortak özellikler nelerdir ve bunlardan en öne çıkanı 
hangisidir? 

2- Son yıllarda görülen denizanalarındaki aşırı artışların nedenleri ne 
olabilir? Batı Akdeniz’de Avrupa sahillerinde görülen denizanası 
artışlarının nedenleri ve sonuçları nelerdir? 

3- Denizanalarında görülen artışların ekosistem üzerindeki etkisi nasıl 
olabilir? 

4-  Gorgonlarda görülen ağaçsı yapının ne gibi avantajları olabilir? 
Gorgonların sirkalitoral bölgede yoğunlaşmasının nedenleri neler 
olabilir? 

5-  Cnidaria içerisinde ticari önem taşıyan türler hakkında neler 
biliyorsunuz? Bu türlerin tüketimi/ticareti veya korunma statüleri 
nasıldır? 

6-  Macrorhynchia philippina (Kirchenpauer, 1872)  nasıl bir hydroid 
türüdür? 
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-  
3. PHYLUM: CTENOPHORA 

  
 Bazı kaynaklarda Cnidaria ile birlikte Coelenterata filumu içinde ele alınırlar. 
Son zamanlarda ise küçük bir filum olarak fakat ayrıca incelenmektedirler. Buna 
karşılık yapılan genetik analizler sonucu Ctenophora’nın, 4 Cnidaria grubuyla birlikte 
monofiletik bir grup oluşturduğu günümüzde de öne sürülmektedir. Denizel bir 
filumdur. 
 
Ctenophora Filumunun Özellikleri: 
 
 1. Çoğunlukla kıyısal bölgelerde yoğunlaşan ve suyun yüzeyine yakın yüzen, 
jelatinimsi yapıda denizel formlardır. 
 2. Dalga ve akıntılarla taşındıklarından dolayı çoğunlukla daha sakin koy ve 
körfezlerde, akıntıların biriktiği bölgelerde toplanırlar. 
 3. “Taraklı medüz” adıyla da anılırlar. Bu ismi vücutlarını meridyonal olarak 
çevreleyen sekiz adet silli tarak organları nedeniyle alırlar. 
 4. Hareket organları yukarıda söz edilen tarak organlarıdır. 
 5. Tarak organlarının hareketi nedeniyle gece yakamoz oluştururlar. 
 
Ctenophora Filumunun Sınıflandırılması: 
 
 Ctenophora filumu iki sınıf ve dört ordo altında incelenen küçük bir filumdur. 
Bunlardan Karadeniz ve Marmara’da yaygın olarak bulunan türler Mnemiopsis leidyi 
ve Beroe ovata’ dır. 
 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
  Phylum: Ctenophora (=Tarklı medüzler) 
   Classis: Tentaculata 
    Ordo: Cydippidea 
    Ordo: Lobata 
    Ordo: Cestidea 
   Classis: Nuda 
    Ordo: Beroidea 
 
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
 
 Vücutları, oval, çan veya kemer şeklinde olabilir. Genellikle saydam, 
jelatinimsi bir yapıları vardır. Bu görünüm ektoderm ile endoderm arasını dolduran 
mezenşimatik mezoglea tabakasından ileri gelir. Genelde pelajik formlardır. Filumun 
ismi bu hayvanların vücutları üzerinde yer alan ve çıkıntı oluşturan, aboral kutuptan 
oral kutba doğru uzanmış sekiz adet meridyonal ktenofor paletlerden gelir. Serbest 
tarafları tarak dişleri şeklinde dizilmiş olan bu sillerin çarpma hareketleri ile 
organizma su içerisinde hareketini sağlamaktadır. Bu meridyonal kollar ikişerli sıra 
halinde dizilip dört kol halinde uzanırlar. Normalde hayvan, oral kutbu yukarıya 
bakacak şekilde yüzer. Dört kol halinde uzanan hareket organlarının ucunda birer 
statosist bulunmaktadır. Bu organel dengeyi sağlayarak hayvanın düz bir şekilde 
yüzmesine yardımcı olmaktadır. Ctenophoranın vücudunda birbirine dik olarak geçen 
iki simetri düzlemi bulunmaktadır. Bu her iki düzlem de boyuna uzanmaktadır. 
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Şekil 16: Ctenophora’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 

 
Şekil 17: Ctenophora’da Genel Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
Üreme:  
 Bütün Ctenophora üyeleri hermafrodittir. Üreme hücreleri mide kollarının 
ucunda meridyonal kanalların dış yüzeyine dizilmişlerdir. Meridyonal kanallar 
boyunca gonadlar bazı türlerde paketler halindedir. Bazı türlerde sperm ve yumurtalar 
mide boşluğuna bırakılır ve ağızdan dışarıya atılır, bazı türlerde de yumurtalar gastral 
boşluğa alındığı halde, spermler küçük bir kanalla dışarı atılır. Genellikle yumurta ve 
spermler aynı zamanda olgunlaşır. Tek tek veya birkaçı bir arada olmak üzere suya 
bırakılır. Genellikle yumurta çapı 0.5-1.5 mm civarındadır. Segmentasyon başlangıçta 
total-equal tiptedirler. 8 blastomerli safhadan itibaren inequal olarak devam eder ve 
simetrik yapı bozulur. Daha sonra 8 blastomerden herbiri küçük bir blastomer verecek 
şekilde bölünür. Gastrulasyon epibolik olarak gerçekleşir. Embriyo ilerleyen 
safhalarda, küresel ve iki düzleme göre bilateral simetrik bir hal alır.  
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 Embriyo ektoderminde oluşan farklılaşmaların başlıcaları apikal duyu organı 
ve kirpikli devredir. Apikal uçtaki bölünme tentakül iplikçiklerinin taslaklarını verir. 
Daha ilerlemiş aşamada aynı bölgede tentakül kasları oluşur. Yine bu aşamada mide 
cepleri üzerinde 4 adet yüzme plakçığı oluşur. Bunlardan, meridyonal kanallar 
boyunca uzanan sekiz adet kirpikli yüzme plakları meydana gelir.  
 
 Endodermden oluşan taslaklar ise şunlardır; oral kısımda bulunan büyük 
balastomerlerden mide ve ona bağlı meridyonal kanallar oluşur. Yine bu kısımda 
gastrovasküler kanalın iki yanı boyunca iki tane farinks kanalı oluşur. Tüm bu kanal 
sistemlerinin oluşumu yavaş yavaş tamamlanır. Bu devrede serbest yüzen Cydippid 
larvası meydana gelir. Bu larva Ctenophorların esas yapı planını göstermektedir.  
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PHYLUM SORULARI 

1- Tıpkı Scypho- ve Hydromedusae’da olduğu gibi hassas bir jelatinimsi dokuyla 
örtülü, dişlerden ve sert iskelet parçalarından yoksun olan Ctenophora grubu, 
bu benzerliklere karşın gerçek medüzlerle sadece uzaktan ilişkilidir ve ayrı bir 
grup olarak kabul edilmiştir. Bunun en önemli gerekçesi morfolojik olarak ne 
olabilir? 

2- Beslenme tipleri göz önüne alındığında bir Ctenophora türünün aşırı artarak 
çoğalmasının ne gibi ekolojik sonuçları olabilir? Ülkemiz denizlerinden bir 
örnek verebilir misiniz? 
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-  
4. PHYLUM: ANNELIDA (=HALKALI KURTLAR) 

 
 Annelid’ler sucul ve karasal ortamlarda yaşayan halkalı kurtlardır. Bazı 
formları diğer canlılarda parazit olarak da yaşamaktadır. En önemli özelliklerinden 
biri, vücutlarının, vücut boyunca devam eden, birbirinin benzeri bölümlerden yapılmış 
olmasıdır (homonom metameri). Hemen hepsinin gelişmesinde tipik bir trokcophora 
dönemi vardır. 
 Sularımızda en yagın olarak Polychaeta sınıfı üyeleri bulunmaktadır. Bu sınıf 
üyelerinin hemen hepsi denizel formlardır. Vücut yanlarında bulunan çıkıntılarda 
(parapod) çok sayıda kitin kıllar (seta) bulunur. Belirgin bir baş bölgesi vardır. en 
tipik örneği deniz solucanı olarak bilinen Nereis diversicolor dur. 
 
Annelida Filumunun Genel Özellikleri: 
  
 1- Deri ve kas kılıfları çok iyi gelişmiştir. Vücudun dışında epidermis 
tarafından salgılanan ince bir kutikula örtüsü; bunun altında tek tabakalı bir epidermis; 
daha altta vücudu halka şeklinde çeviren kaslar ve ondan sonra da boyuna kaslar yer 
alır. 
 2- Boşaltım sistemi nefridyumlardan oluşmuştur. 
 3- Sindirim sistemleri ağızla başlayıp, anüsle son bulan uzun bir boru 
şeklindedir. 
 4- Dolaşım sistemleri kapalıdır. Karın ve sırtta olmak üzere başlıca iki büyük 
kan damarı vardır. Ayrıca bunları her segmentte birbirine bağlayan halka şeklinde 
damarlar da mevcuttur. 
 
Annelida Filumunun Sınıflandırılması: 
 Sularımızda yaygın olarak bulunan Polychaeta sınıfı genel olarak iki grup 
altında incelenmektedir. Polychaeta geleneksel olarak 2 grup altında incelense de 
(Errantia ve Sedentaria) bunun doğru olmadığı zamanla anlaşılmıştır. Ancak 
sistematik doğruluğu olmasa da kullanışlı olması bakımından bu gruplandırmaya hala 
rastlanmaktadır. Polychaeta sistematiği günümüzde henüz tamamlanmamış olup 
devam eden çalışmalar ışığında yenilenmektedir. Aşağıda MARBEF sistemince en 
son kabul edilen şekli verilmiştir. 
 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
 Phylum: Annelida (=Halkalı Kurtlar) 
   Classis: Clitellata 
    Subclassis: Hirudinea 
    Subclassis: Oligochaeta 
   Classis: Polychaeta 
    Subclassis: Palpata 
    Subclassis: Scolecida 
    
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
  
 Denizlerimizde yaygın olarak bulunan poliketler uzun silindirik vücutlu, fakat 
hafifçe dorsoventral olarak yassılaşmış organizmalardır. Belirgin bir segmentasyon 
gösterirler. Boyları bazan 30 cm’yi bulabilir. Kumların içinde, infralittoral bölgede 
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kaya çatlaklarının içinde ve taşların arasında bulunan gece aktif hayvanlardır. Baş 
bölgeleri oldukça belirgindir. Belirgin bir yutakları, dört adet basit yapılı gözleri ve 
tentakülleri vardır. Sonuncusu dışında başın hemen arkasındaki segnmetten 
başlayarak kıllarla (ceta) kaplı ve her segmetten bir çift olarak çıkan parapodları 
vardır. Sindirim sistemleri vücut boyunca uzanan bir boru şeklindedir. Farinks 
(yutak), özofagus ve mide-barsak sistemlerinden oluşmuştur.  

 
Şekil 18: Polychaeta’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
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 Solunum parapodlardaki deri çıkıntıları ile yapılmaktadır. Kanları hemoglobin 
içerdiğinden kırmızı renklidir. Damarların kasılım yönü (kan dolaşımı) dorsalde 
arkadan öne, ventralde önden arkaya doğrudur. Ayrıca her segmentte bir çift enine 
kanalla iç organlara ve kılcal damarlara gider.  
 Boşaltım ise ilk ve son segment dışında huni şeklindeki nefridyumlarla 
yapılmaktadır.  
 Sinir sistemlerinde beyin veya serebral ganglion, başın dorsalinde bulunur. 
Karın sinir ipliği her segmette birer çift olmak üzere karın boyunca uzanır.  
 

 
Şekil 19: Polychaeta’da Genel Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
Üreme: 
 
 Halkalı kurtların deniz kara ve tatlı sularda yaşayan pek çok formları vardır. 
Bazıları hermafrodit, bazıları ise ayrı eşeylidir. Genelde hepsinin gelişimleri indirekt 
olup serbest yüzen bir larva dönemi vardır. Yumurtaları oligolesital tiptedir. Suda 
yaşayanlarda kokon tipte bırakılır veya jelatinimsi bir madde ile zemine yapıştırılır. 
Gastrulasyon epibolik invaginasyon şeklinde olur. İlk mezoderm hücresi, iki hücre 
halinde makromerlerin arkasında simetrik olarak yer alır. Bu hücreler gastrulasyon 
sırasında ektodermi verecek olan hücrelerle birlikte blastosöl’e çökerler ve ilk 
barsağın taslaklarını oluştururlar. Blastopor oluşumundan sonra kutupta yer alan 
hücreler kirpikli bir görünüm alır ve tepe cihazını oluştururlar. Bu kısım daha sonra 
anteriyör’e itilerek preoral çelenk (prototroch)’u oluştururlar. Bu dönemde yumurta 
çeperi patlayarak larva zeminde yumurta zarını terk eder ve kirpikli çelenkli larva bu 
organeli sayesinde yüzerek su yüzüne çıkar. Bu larvaya trokofora larvası adı verilir.   
 Trokofora larvasının tepe kısmında ışığa duyarlı hücreler grubundan oluşmuş 
bir ocellus gözü vardır. Bazı formlarda denge organı olarak bir de otolit bulunur. 
Trokofora larvasının genç bir annelid’e dönüşmesi posteriyör uçtan başlar. Çeşitli 
Annelid türlerinde trokofora tipleri farklıdır. 
 Polychaeta sınıfı üyeleri ayrı eşeylidir. Testis ve ovaryumlar sölom çeperinde 
oluşur. Her iki gonad da segmental olarak sıralanmıştır. Olgunlaşan gametler vücut 
çeperinde geçici olarak oluşan çatlaklardan dışarıya atılırlar. Döllenme denizde olur. 
Gelişmelerinde trokofora larvası bulunur.  
 Bir süre sonra larvanın vücudunda morfolojik bir değişim gözlenir. Larva 
posteriyorden anteriyör’e doğru silindirik bir hal almaya başlar bu aşamaya 
metatrokofora adı verilir. Kirpikli çelenkler kaybolur, apikal organ deri altına çekilir 
ve serebral ganglion oluşur. Bu aşamada larva bentik bölgeye iner ve metamorfozunu 
tamamlar.  
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5. PHYLUM: BRYOZOA (=ECTOPROCTA) 

 
 Koloni halinde yaşayan sesil hayvanlardır. “Yosun hayvancıkları” olarak da 
bilinirler. Çoğu denizlerde, az bir kısmı da tatlı sularda yaşarlar. Fouling olayında 
önemli bir grubu oluştururlar. Görünüşleri nedeniyle hidroid poliplerle, mercanlarla 
hatta yosunlarla bile karıştırılabilirler. Bryozoa grubunun filogenetik pozisyonu çok 
tartışılmaktadır. Kaynakların çoğuna göre Lophotrochozoa içinde yer alsa da bazıları 
Deuterostomia’ya dahil edilmesi gerektiğini veya parafiletik bir grup olduğunu ortaya 
sürer.  
 
Bryozoa Filumunun Özellikleri: 
 1- Koloni halinde yaşarlar. 
 2- Tutundukları yüzeyde örtü şeklinde, dallanmış, kabartılı veya çalı şeklinde 
gelişen sesil koloniler oluştururlar. 
 3- Koloninin her bireyi kalkerli sert bir koruyucu içinde gelişir. 
 4- Tatlısuda yaşayan koloniler homomorf, denizlerde yaşayan koloniler 
heteromorf özelliktedir. 
 

Bryozoa Filumunun Sınıflandırılması: 
 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
  Phylum: Bryozoa 
   Classis: Stenolaemata 
   Classis: Gymnolaemata 
 
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
 

 
Şekil 20: Bryozoa’da Genel Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Çoğunluğu denizlerde ve koloniler olarak yaşar. Bir koloni birkaç milyon 
bireyden oluşabilir. Bir bireyin boyu genellikle 1 mm’den büyük değildir, koloniyse 
birkaç mm’den metrelere kadar değişen boylarda olabilir. Koloni, birinci bireyden 
eşeysiz çoğalma yoluyla oluşur. Her birey (=zooid) bir doku parçası ile çevirilidir. 
Türlerin çoğunda bu dokudan kalsiyum karbonatlı bir iskelet salgılanır. Zooidler 
kalkerleşmiş, zoosium adı verilen bu evcikler içerisinde bulunurlar. Zoosiumun uç 
taraflarında bir açıklık vardır. Bu açıklıktan ağzı çevreleyen bir sıra silli tentaküller 
(lofofor) çıkar. Bazı formlarda bu açıklık bir operculum ile kapanmıştır. Bryozoon 
kolonilerinin yalnızca evciklerinden oluşan dış iskelet kısmına zoarium denir.  
 Lofofor yardımıyla toplanan besinler tentaküllerin ortasında bulunan ağza, 
oradan da U şeklindeki Sindirim sistemine geçer. Bu U şekli nedeniyle anüs açıklığı 
ağza yakın bir yerde bulunur. Sinir sistemi mevcuttur.   
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Üreme: 
 Çoğunluğu denizel formlardır. Koloninin özelleşmiş üreme fertleri vardır ve 
üreme hücreleri genellikle bu fertlerdeki vücut boşluğuna düşer. Bazı formlarda 
döllenme burada olur. Genellikle boşaltım açıklığından üreme hücreleri de dışarı 
atılır. Döllenme bazen suda olur. Genç embriyo, ovisel adı verilen kuluçka fertlerinin 
içinde gelişir. Larva oluştuktan sonra şekli nasıl olursa olsun bir süre sonra zooid 
oluşturmak üzere metamorfoz geçirir. Bu sırada korona bezleri oluşur. Bunlar, sesil 
bir yaşam sürecek olan larvanın yapışma yerinin seçiminde önemli bir rol oynayan 
duyu organeli olarak ödev görürler. Bazı türlerde serbest larva bulunmamaktadır. 
Yumurta polibin vücut boşluğunda oluşur ve bir embriyo kesesi içinde gelişir.  
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6. PHYLUM: MOLLUSCA (=YUMUŞAKÇALAR) 

 
 Yumuşakçalar, hayvanlar Aleminde tür zenginliği bakımından 
Arthropodlardan sonra gelen ikinci büyük filumdur. Yaşayan 90.000 kadar türü 
bilinmektedir. Ekonomik açıdan önemli birçok türü içermektedir ve oldukça geniş bir 
dağılım göstermektedir. Tipik bir mollusk vücudu ön tarafta baş, ventralde ayak ve 
dorsalde iç organlar kitlesinden oluşmaktadır.  Nudibranch’lar, Pulmonatlar, ve 
ahtapotların dahil olduğu Cephalopodlar hariç CaCO3’dan oluşmuş bir kabuk taşırlar. 
Kabuk, vücudu örten manto tarafından salgılanır ve hayvanla birlikte büyüdüğü için 
büyüme sırasında kabuk değiştirme söz konusu değildir. Kabuk çoğu türde “dış 
kabuk” şeklinde olduğu halde “iç kabuk” taşıyan bazı formlar da vardır. Kabuk tek 
parçadan oluştuğu durumlarda, hayvanın vücudu kısmen veya tamamen kabuk içine 
çekilecek biçimde silindirik veya koni şeklindedir. Kabuk iki parçalı ise vücudu iki 
yandan sarar. Sekiz parçadan oluşması halinde de vücudu dorsal taraftan örtmektedir. 
 Gastropoda sınıfı, tür sayısı bakımından Mollusca’nın en kalabalık gurubudur. 
Kabuk tek parçalıdır. Rapana gibi ekonomik önemi olan türler bu sınıfa dahildir. 
Scaphopoda sınıfı ise tamamen denizel bir grup olup bilateral simetrilidir. Konik 
yapıda kalker şeklinde tüpsü bir kabuğa sahip organizmalardır. Bivalvia sınıfı, 
bilateral simetrili, lateral olarak yassılaşmış türleri içermektedir. Kabuk iki parçalı 
olup vücudu iki yandan sarar. Midye, istiridye... gibi ekonomik değeri olan pek çok 
tür bu sınıfa dahildir. Cephalopoda sınıfı ise, yumuşakçalar içerisinde en yüksek 
organizasyonlu sınıftır. Bilateral simetrili hayvanlar olup içsel kabuk taşımaktadırlar. 
Ahtapot, kalamar gibi besin olarak tüketilen, yüksek ekonomik değeri olan türleri 
içerir. 
 
Mollusca Filumunun Özellikleri: 
 Oldukça büyük bir filum olan yumuşakçalarda her grup diğerlerinden belirgin 
ayrılıklar gösterse de, filuma ait bazı ortak özellikler taşımaktadırlar. 
 1- Mantonun varlığı vücudun kabuk içerisinde asılı durmasına yaramaktadır. 
Bu yalnızca yumuşakçalara özgüdür.  
 2- Mollusca’nın en önemli özelliklerinden biri de dile benzer bir organ olan 
radula’nın varlığıdır. Törpü şeklinde olan bu organ besin maddelerini kazıyarak 
almaya yaramaktadır ve yalnızca Mollusca filumunda görülmektedir.  
 3- CaCO3’dan oluşmuş kabuk yalnızca bu filuma ait bir özellik değildir. Diğer 
bazı gruplarda da CaCO3 kabuğa rastlanmaktadır; ancak bu kabuğun manto 
tarafından salgılanarak oluşturulması yalnızca bu organizma gurubuna özgüdür. 
Kabuk bazı formlarda içsel konumlu veya körelmiş olabilir. 
 4- İnci oluşturan tek organizma gurubudur. 
 5- Karın bölgesinde kas dokusundan oluşmuş güçlü bir ayak bölgesi vardır. Bu 
organ genelde hareketi sağlamaktadır.  
 6- Bu filum üyelerinde sölom küçülmüştür. 
 7- Dolaşım sistemi çok iyi gelişmiştir. Farklı gruplarda az çok değişiklik 
göstermekle birlikte tipik olarak önde bir karıncık ve arkada iki kulakçığı olan dorsal 
bir kalp bulunur. 
 8- Solunum genelde solungaçlarla yapılmakla birlikte, bazı ilkel formlarda 
doğrudan doğruya organların hava ile teması söz konusu olabilir. Bazı ara formlarda 
ise akciğerler gelişmiştir. 
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 9- Boşaltım sistemleri bir çift nefridyumdur. Dolaşım sistemi ile sıkı bir 
ilişkisi vardır. 
 10- Genelde bilateral simetrili hayvanlardır. 
 11- İyi gelişmiş tüp şeklinde bir sindirim borusu vardır. Ağız, anüs ve sindirim 
bezleri bulunmaktadır. 
 
Mollusca Filumunun Sınıflandırılması: 
 Arthropoda filumundan sonra, hayvanlar aleminin en kalabalık filumu olan 
Mollusca, karasal ortamda da yayılım göstermesinin yanı sıra, pek çok fosil formu da 
kapsamaktadır. Günümüzde yaşayan ve ülkemizde yaygın olarak dağılım gösteren 
Mollusklar aşağıda sınıflandırılması verilen gruplara dahildir. Gastropoda grubunun 
sınıflandırılması yeni teknikler kullanılarak güncellenmiştir ancak bazı kaynaklarda 
eski sınıflandırmaya rastlanmaktadır. Burada MARBEF sistemine göre bilimsel olarak 
en son kabul edilen sınıflandırma kullanılmıştır. 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
  Phylum: Mollusca (=Yumuşakçalar) 
   Classis: Solenogastres 

Classis: Caudofoveata 
Classis: Monoplachophora 
Classis: Polyplachophora 
Classis: Scaphopoda 
Classis: Bivalvia 
        Subclassis: Anomalodesmata 
        Subclassis: Heterodonta 
        Subclassis: Paleoheterodonta 
        Subclassis: Protobranchia 
        Subclassis: Pteriomorphia 

   Classis: Gastropoda (=Karındanbacaklılar) 
           Subclassis: Caenogastropoda 
           Subclassis: Cocculiniformia 
           Subclassis: Heterobranchia 
           Subclassis: Neritimorpha 
           Subclassis: Patellogastropoda 
           Subclassis: Vetigastropoda 
   Classis: Cephalopoda 
           Subclassis: Nautiloidea 
           Subclassis: Coleoidea 
       Infraclassis: Decapodiformes 
       Infraclassis: Octopodiformes 
 
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
 Mollusca filumuna dâhil olan organizmalar değişik sınıflarda oldukça farklı 
anatomik ve fizyolojik yapılar göstermekle birlikte; çok genel olarak bir mollusk 
vücudu, önde baş, dorsalde iç organlar kitlesi ve ventralde ayak olmak üzere üç 
bölümden oluşur. Segmentsiz olan vücut, dorsalde manto tarafından sarılmıştır. Bu 
şekilde vücut, manto tarafından oluşturulan bir kabuk içinde asılı olarak tutulabilir. 
Manto posteriyor ve anteriyorde kıvrım yaparak manto boşluğunu oluşturur. 
Mollusklar genelde bilateral simetrili organizmalardır. 
 Manto tarafından salgılanan kabuk CaCO3’dan oluşmuştur. Bunun üzerinde 
yer alan chonchidin tabakası yaşlı kabuklarda genelde sürtünme ve hareket sonucu 
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ortadan kalkar ve yalnızca CaCO3 kısmı kalır. Mantonun kenarında bulunan hücreler 
tarafından salgılanan kabuk, hayvanın büyümesine paralel olarak büyür bundan dolayı 
organizma büyüdükçe kabuk değiştirme gereksinimi söz konusu değildir. Bazı 
gruplarda ise kabuk içsel olup saydam veya kıkırdağımsı bir hal almıştır. 
 Mollusklarda U şeklinde kıvrımlı bir sindirim sistemi vardır ve ağız 
boşluğunda, Radula adı verilen enine dizilmiş dişler içeren, törpü şeklinde dil işlevi 
gören bir organ vardır. Bu yapı besin maddelerini kazıyarak almaya yarar. Sindirim 
sisteminin ön tarafına tükürük bezi açılmaktadır. Orta barsak bölümüne ise 
hepatopankreas adı verilen birleşik organ şeklinde bir sindirim bezi açılmaktadır. 
Sindirim sistemi genelde posteriodorsalden dışarıya açılmaktadır. Dolaşım sistemi iyi 
gelişmiştir. Dorsalde üç bölümlü bir kalp bulunur. Kan kısmen damarlarda kısmen de 
vücut boşluğu içinde dolaşır (yarı kapalı dolaşım). Kanlarında oksijen taşıyıcı olarak 
hemosiyanin bulunur. Solunum organları manto boşluğunda yer alan ve ktenidium 
adı verilen solungaçlardır. Bu bazı gruplarda ortadan kalkmış, bazı karasal formlarda 
ise akciğerler gibi işlev görür hale dönüşmüş durumda olabilir. Boşaltım organları 
dolaşım sistemine bağlı olarak nefridyumlardır. Bunlar tek veya bir iki çift olabilir. 
Sinir sistemleri, ayağın içinde pedal ganglion, son barsağın altında visseral ganglion 
ve ağzın dorsalinde cerebral ganglion olmak üzere 3 esas ganglion; ve bunları 
birbirine bağlayan konnektif ve kommisürlerden oluşur. Molluskların çoğunda 
görme, koklama, tatma ve dokunma organı olarak işlev gören bir denge organı olan, 
statosist bulunur. Çoğu denizeldir ve birçoğunun erginleri bentikte yaşar. Buna karşın 
pelajik türleri de vardır.  
 
 Solenogastres sınıfı en ilkel molluskların bulunduğu sınıftır. Vücutları yassı, 
silindir şeklinde ve kabuksuzdur ve kalkerli skleritlerle kaplıdır. İnce bir ayak 
vücudun ventral konumunda ağzın posteriyoründen manto boşluğunun posteriyorüne 
dek uzanır. Sindirim sistemleri bir hat üzerinde yer alır; bir uçta ağız, diğer uçta ise 
anüs bulunmaktadır. Radula bazı türlerde kaybedilmiş olabilir. Ctenidium yerine 
solungaç benzeri yapılar vardır. Tamamı hermafrodittir. Çoğunlukla Cnidaria’lar 
arasında yaşar ve bunlardan beslenirler. Genellikle derin denizlerde bulunurlar.  
Caudofoveata sınıfında ayak bulunmaz. Vücutları yassı, silindir şeklinde ve 
kabuksuzdur ve kalkerli skleritlerle kaplıdır. Türlerin tamamında radula ve bir çift 
ctenidium taşıyan manto boşluğu vardır. Derin denizlerde yumuşak subtrata 
gömülerek yaşarlar. Bazı kaynaklarda Solenogastres ve Caudofoveata Aplacophora 
adı altında toplanmaktadır.  
Monoplacophora’da vücut tek parçalı bir kabuk altındadır. Manto boşluğu ayak 
etrafını dolaşan at nalı şeklinde bir kanal oluşturur.  
Polyplacophora gurubu üyeleri dorsalde 8 adet plakla kaplıdır. Mediolittoralde yaygın 
olarak bulunan Chiton’lar bu guruba dahil organizmalardır.  
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Şekil 21: Polyplachophora’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Gastropoda sınıfı ise yumuşakçaların tür sayısı bakımından en zengin sınıfıdır. 
Baş, ayak ve iç organlar kitlesi iyi gelişmiştir. Baş tarafta bir çift tentakül ve bunların 
dibinde yer alan bir çift göz bulunur. Ayakları iyi gelişmiş olup, bazı gruplarda özel 
işlevler görmek üzere farklılaşmış kısımlar içerirler (kazıcı formlarda olduğu gibi). 
Bazı pelajik formların ise ayak diplerinde bulunan ve parapodium adı verilen 
çıkıntılar gelişmiş ve yüzmeye elverişli kanatlar halini almışlardır. Dorsalde manto 
tarafından sarılmış bir iç organlar kitlesi bulunur. Bu gruptaki organizmaların hepsi 
larval evrede bilateral simetrili olup gelişmenin sonraki evrelerinde bazı istisnalar 
dışında simetride bozulmalar görülebilmektedir. Büyük bir kısmında manto tarafından 
oluşturulan ve vücudu kısmen veya tamamen örten tek parçalı bir kabuk bulunur. 
Patella gibi bazı formlar hariç bu kabuk genellikle sipiral bir kıvrılma gösterir. Bu 
kıvrılma bir düzlem üzerinde olabilir veya bir koni veya kule oluşturacak şekilde 
gelişir. Bazı formlarda ise kıvrılma açılarak kabuk düzensiz tüpler haline dönüşebilir. 
Sipiral olarak kıvrılma gösteren kabuklarda ilk kıvrımın bulunduğu yere apex veya 
tepe adı verilir. Son kıvrımın bulunduğu açıklığa da apertür veya kabuk açıklığı adı 
verilmektedir. Apertürün bulunduğu son kıvrım kaide adını alır. Sipiral kıvrımın her 
360° dönerek yaptığı tur spiral tur, spiral turların birbiri ile temas ettiği yüzeyler de 
sütur adını almaktadır. Helozonik olarak kıvrılan kabukların ortalarında orta 
kısımlarında spiral turların duvarları tarafından oluşturulan sütun ise kolumella adını 
almaktadır. Bazı formlarda kıvrımların temas yüzeyi bir bütün olmakla birlikte bazı 
türlerde içi boş bir kanal halindedir. Bu kanal ağız açıklığı kenarında bir delik şekline 
dönüşmektedir. Bu delik umbilik olarak adlandırılmaktadır. Son turun ucunda 
bulunan ağız açıklığı bazen çok geniş olup bütün kaide kısmını kaplar, bazen de çok 
küçük olup sağa veya sola kayabilir. Son turda bulunan açıklığın etrafına peristom; 
bu açıklığın serbest kalan dış kenarına ise labrum adı verilmektedir. Sipiral kıvrım 
gösteren kabuklarda kıvrılma yönü genellikle sağa olamakla birlikte sola doğru da 
olabilir. Apexten başlayarak sağa doğru kıvrım gösteren kabuklar dextral, sola kıvrım 
gösteren kabuklar ise sinistral olarak adlandırılırlar. Peristomun etrafı bazen düz, 
bazen de sifon şeklinde uzantılar içerebilmektedir. Ağız etrafında sifon içeren 
kabuklara siphonostom, düz olanlara ise holostom adı verilmektedir. Gastropoda’da 
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ağız açıklığını örten sert yapılı operculum adı verilen bir kapak bulunmaktadır. 
Hayvanın vücuduna kaslarla bağlı olan operculum, vücut kabuğun içine çekildikten 
sonra kapatılabilir. Solunum organı, özellikle ilksel formlarda bir çift ktenidyum 
şeklindedir. Bunlar dorsal tarafta vücut boyunca uzanabilir veya manto boşluğunda 
lameller halinde bulunabilir. Bazı karasal formlarda ise akciğer gibi işlev görmektedir.  
 

 
Şekil 22: Gastropoda’da Genel Kabuk Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 

 
Şekil 23: Gastropoda’da Genel Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
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 Scaphopoda classisi ise 200 civarında yaşayan türü bilinen, denizel bir sınıftır. 
Bilateral simetrili olan bu hayvanlar konik şekilli, fildişini andıran formda, iki ucu 
açık, kalker yapılı tüpsü ve tek parçalı kabuk taşımaktadırlar. Baş ve ayak, hafifçe 
eğimli olan tüpün geniş olan açıklığından dışarıya çıkarılabilmektedir. Baş fazla 
belirgin değildir. Göz ve tipik tentaküller bulunmaz. Ancak ağız çıkıntısı etrafında 
bulunan ince, uzun, topuzlu, captucula adı verilen çok sayıda sir içeren bir uzantı 
bulunmaktadır. Bu sirler duyu organı olarak işlev görürler. Dolaşım sistemi oldukça 
basitleşmiştir. Boşaltım sistemi ise basit bir torba şeklindedir. Radula mevcuttur. 
Anteriyorden dışarıya uzatılabilen ve kazma işlevini yerine getirebilecek şekilde 
özelleşmiş bir ayak taşırlar. Bu hayvanlar denizlerin kıyısal bölgesinden başlayarak 
derinlere kadar, kumluk diplerde yayılım gösterirler. Tüpsü kabukları ile kuma 
gömülü şekilde bulunurlar.  
 

 
Şekil 24: Scaphopoda’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
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 Bivalvia sınıfına dahil olan formlarda vücut daima lateral olarak yassılaşmış 
olup manto yaprak şeklindedir ve vücudu sarar. Bilateral simetrili organizmalardır. 
Manto posteriyor tarafta bir noktada birleşir. Bu durumda dış ortamla ilişki sağlayan 
iki adet açıklık oluşmuş olur. Bunlardan posteriyorde bulunanı, organizma tarafından 
kullanılmış olan suyu dışarıya atar. Ventralde kalan ve daha geniş olanı ise 
gerektiğinde ayağın dışarıya çıkmasına yaramaktadır ve aynı zamanda suyun vücuda 
girişine olanak sağlar. Bazı formlarda manto iki noktadan birleşir. Bu durumda üç 
adet açıklık söz konusudur. Bu sınıfta kabuk sağ ve sol olmak üzere iki parçadan 
oluşmuştur. Kabuğun ilk oluştuğu kısma umbo adı verilir. Ergin formlarda çengel 
şeklinde olan umbo çoğunlukla anteriyore dönüktür. Bu yolla kabuğun sağ ve sol 
parçası ayırt edilebilir. Bu çengeli anteriyore dönük olan kabuklara prosogyre, 
posteriyore dönük olan kabuklara opisthogyre, karşılıklı olan kabuklara ise 
orthogyre adı verilir. Sağ ve sol valvleri birbirine eşit olan kabuklara equivalve, eşit 
olmayan kabuklara ise inequivalve adı verilir. Kabuğun sağ ve sol parçalarının açılıp 
kapanmasına yarayan sisteme ligament, sıkıca kapanmasına yarayan siteme ise 
şarniyer sistem adı verilir. Şarniyer sistem umbonun altında yer alır. Bu sahaya 
kardinal saha adı verilir. Bu sahada genellikle birbirine geçen kardinal dişler 
bulunur. Kabuk parçaları üzerinde mantonun bıraktığı izlere ise palleal çizgi adı 
verilmektedir. Bu çizginin bulunduğu kenar palleal kenardır. Umbodan palleal 
kenara bir dik indirildiğinde bu çizginin iki yanında kalan parçalar birbirine eşit ise bu 
tip kabuklara equilateral, eşit olmaması halinde ise inequilateral adını almaktadır. 
Kabuğun iki parçası, birbirleri arasında bulunan anteriyör ve posteriyor adduktor 
kasın kasılması ile kapanmaktadır. Bu kas küçük veya büyük olabileceği gibi bazı 
formlarda hiç bulunmayabilir. Sifon içeren türlerde ise palleal çizgi üzerinde kasların 
bıraktığı cep şeklinde izler mevcuttur. Bunlar palleal sinüs (=palleal cep) adını alır. 
Ön kas izi genelde daha büyüktür. Bivalvia’da belirgin bir baş bölgesi ayırd edilmez. 
Göz, tentakül ve radula içermezler. Ayaklar gelişmiş olup genelde kazma işlemi için 
özelleşmiştir. Bazılarında ise hiç ayak bulunmayabilir. Genelde ayağın hemen 
arkasından bissus bezi tarafından salgılanan bissus iplikleri ile kendlerini habitata 
tespit eder. Bissus maddesi suda sertleşme özelliği olan organik bir maddedir. 
Solunum organları bir çift ktenidiumdur. Üç gözlü bir kalpleri vardır. Sinir sistemleri, 
genelde bulunan üç gangliondan başka, pleural ganglionda dahil olmak üzere 4 adet 
gangliondan oluşur. Midye, istridye gibi hem besin olarak kullanılan hem de inci 
üretme özelliğindeki, yüksek ekonomik değeri olan türleri kapsamaktadır.  
 

 
Şekil 25: Bivalvia’da Genel Kabuk Formları (Stachowitsch M., 1992). 
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Şekil 26: Bivalvia’da Kabuk Bölümleri ve Kardinal Saha Tipleri (Stachowitsch M., 
1992). 
 

 
Şekil 27: Bivalvia’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Cephalopoda sınıfı ise molluscanın en yüksek organizasyonlu sınıfıdır. 
Bilateral simetrili bu sınıfta ayağın ön kısmı ile baş birleşerek ağız kolları, tentaküller 
ve manto boşluğunun ön tarafında bulunan huniyi oluştururlar. Vücutları baş ve iç 
organlar kitlesinden oluşur. Nautiloidea grubunda dış iskelet vardır ve odalara 
bölünmüştür. Hayvan en geniş ve en son oluşmuş olan odada bulunur. Diğer odalar 
hayvanın osmotik mekanizma kullanarak yüzerliğini ayarlamasını sağlar.  Coleoidea 
grubu kalamarları, sübyeleri ve ahtapotları kapsar. Kabuk dahilidir veya yoktur. Başın 
ön tarafında 8 adet ağız kolu yer almaktadır (Octopodiformes, ahtapotlar). Bazı 
formlarda bunlara ek olarak iki adet de uzun ve uçları vantuzlu tentakül bulunur 
(Decapodiformes, sübye ve kalamarlar). Oldukça gelişmiş bir sinir sistemine ve 
gözlere sahiplerdir. Mürekkep keseleri vardır. Manto kasları jet propülsüyon sistemi 
ile yüzmeyi sağlar.  
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Şekil 28: Cephalopoda’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 

 
Şekil 29: Cephalopoda’da Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
Üreme: 
 Molluskların çoğu ayrı eşeylidir ancak hermafrodit olan formlar da vardır. 
Döllenme vücut içinde veya dışında olabilir. Çoğunlukla ovipar,  bir kısmı da 
vivipardır. Yumurtalarını genellikle çok sayıda ve jelatinimsi bir madde ile birbirine 
bağlı olarak bırakırlar. Gelişme bazılarında doğrudandır, bir kısmında ise metamorfoz 
görülür. Yumurtadan çıkan larva Polychaeta larvasına benzer ve trochophora adını 
alır. Bir sürelik gelişme sonunda veliger larvasına dönüşür.  
 Amphineura sınıfında döllenme vücut dışında olur ve yumurta sayısı 200.000 
lere kadar çıkabilir. Bunlar tek tek veya uzun bir iplik şeklinde suya bırakılır. 
Döllenmiş yumurtadan trochophora larvası çıkar. Gelişmelerinde metamorfoz görülür.  
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Şekil 30: Mollusca’da (Gastropoda) Çeşitli Larva Tipleri; a: erken veliger, b: geç  
              veliger, c: veliger, d: geç veliger (Aporrhais pes-pelicani), e: genç birey 
 
 Gastropodların ise, bir kısmı ayrı eşeyli olmasına karşın hermafrodit türler 
çoğunluktadır. Hermafrodit olan türlerde önce spermalar ardından yumurtalar 
olgunlaşır. Yalnızca Patella türlerinde yumurtalar döllenmeden suya bırakılırlar. 
Diğerlerinde ise iç döllenme söz konusudur. Karasal Pulmonatlar yumurtalarını 
topraktaki oyuklara, tatlı su Pulmonatları jelatin kitle içerisine gömülü olarak, gruplar 
halinde su bitkileri üzerine yapıştırarak bırakırlar. Denizel Prosobranchlar ise 
çoğunlukla yumurtalarını parşömen benzeri kapsüller içinde bırakırlar. Bu 
yumurtalardan 1-2 si gelişir diğerleri ise embriyonal gelişme esnasında besin olarak 
kullanılırlar. Çeşitli sayıda yumurta içeren bu kapsüller gruplar halinde hayvanın 
yaşadığı ortamda taş veya sucul bitkiler üzerine yapıştırılırlar. Gelişme bazı istisna 
gruplarda doğrudan olmakla birlikte, çoğunda metamorfoz görülür. Önce trochophora 
larvası görülür ardından bu larva veliger’e dönüşür. Bu dönemde yalnızca Gastropoda 
sınıfına özel olan bir olay gerçekleşir. Torsiyon adı verilen bu olayda larva, veliger 
safhasında ağız bir uçta, anüs diğer uçta olmak üzere bir simetri göstermektedir. Fakat 
gelişmenin bu evresinde vücudun bir kısmı 180° lik bir dönüş gösterir. Böylece anüs 
ağızın üzerinde (genelde sağda) yer alır. Bu kıvrılma sonucu simetri bozulur ve 
vücudun sol tarafında bulunan organlar körelirler. Böylece gerçekte sağda bulunması 
gereken bir kısım organlar sol tarafa geçerler. Vücut dorsale doğru uzar ve sipiral 
büyüme gösterir. Bu spiral büyüme devam eder. Bu nedenle hayvanın üzerindeki 
spiral kabuk bu sınıfın tipik özelliğidir.   
 Scaphopodlar ayrı eşeyli olup gelişmelerinde metamorfoz görülür. Serbest 
larva safhası kısadır. Genç bireyler bentik bölgeye inerek gelişmelerini burada 
sürdürürler.  
 Bivalvler de ayrı eşeyli organizmalar olup birkaç türü hermafrodittir. Bazıları 
ise proterandriktir; aynı gonad önce sperm ardından da yumurta meydana getirir. 
Yumurtalar genellikle dişinin manto boşluğunda gelişir. Spermler ise vücuda alınan 
suyla taşınarak döllenme sağlanır. embriyonal gelişimden sonra serbest yüzen silli 
veliger larvaları meydana gelir. Bir süre sonra bunlar zemine inerek küçük midyelere 
dönüşürler ve bissus iplikleri ile kendilerini sert bir substratuma tespit ederek genç 
bireyler olarak gelişimlerini sürdürürler.  
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Şekil 31: Gastropoda’da Torsiyon Olayı a: torsiyondan önce, b: 90°lik dönüşle anüs  
               yan tarafa gelir, ve c: 180°lik dönme tamamlanarak anüs öne gelir.  
 
 Cephalopodların ise hepsi ayrı eşeylidir. Her iki cinste de tek bir gonad vardır 
ve bunlar manto boşluğuna açılırlar. Spermalar kopulasyon olayına kadar daima 
spermatoforlarda bulunurlar. Erkelerde kolların bir veya birden fazlası döllenmeye 
yardım edecek şekilde özel bir şekil almıştır. Buna hektakotil kol adı verilir. 
Kopulasyon olayı sırasında bu kol yardımı ile spermalar dişinin yumurta kanalına 
veya genital açıklığın kenarına bırakılır. Yumurtalar oldukça büyük ve bir kapsülle 
çevrilmiş şekildedir. Bunlar bir mukus kitlesi ile tek tek veya kümeler halinde bir 
substrat üzerine yapıştırılarak bırakılır. Nadiren serbest halde suya bırakıldığı da olur. 
Gelişmeleri metamorfozsuzdur. Yumurtadan çıkan yavru, ana hatları ile ergine 
benzer. 
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Laboratuarda İncelenilecek Örnek Türler 

Chiton sp. 
Bütün chiton’lar denizeldir. Mediolittoralden oldukça derinlere kadar dağılım 
gösterebilirler. Kayalık substratta kendilerini sıkıca tespit ederler ve sökmesi oldukça 
zordur. Yerlerinden sökülürlerse vücutlarını yuvarlayabilirler. Çoğunluğu 
herbivordur. Oldukça güçlü dişlerle bezenmiş olan radula sayesinde kalkerli algleri 
tüketebilirler. Chiton olivaceus denizlerimizde yaygın bir türdür. 

Dentalium sp. 
(Fildişi kabuk). Türlerin dağılımı sığ sulardan binlerce metre derinliklere kadar 
değişebilir. Kabuk koni şeklinde, dorsal taraftan kavisli, tek parçalıdır. Kumlu, 
çamurlu ve orta büyüklükteki çakıllı zeminlerde baş aşağı gelecek şekilde gömülerek 
yaşar. Kabuğun 2 tarafı da açıktır. Ayak zemini kazarak gömülme işleminde 
kullanılır. Captacula kumdaki yiyecekleri bulmaya ve radula taşıyan ağza götürmeyi 
sağlar. 

Patella sp. 
(Çin şapkası). Kabukları koniktir. Mediolittoral bölgede, Sert zemine kendisini tespit 
ederek yaşar. Kabuk yüzeyi ince ve kalın düzensiz damarlar taşır. Rengi yeşil-kahve-
grimsi-kırmızı veya mor olabilir, üzerinde beyaz lekeler taşır. Kenarları girintili 
çıkıntılı olan kabuğuyla zeminin şeklini alarak sımsıkı yapışır ve deniz suyunu içeride 
hapseder. Kabuğu üzerinde sıklıkla balanlar taşır. İç kısmındaki canlı doku pürüzsüz 
ve sarımsıdır. Kayalar üzerindeki yosunları kuvvetli radulası ile kazıyarak beslenir.  

Osilinus turbinatus (= Monodonta turbinata) (Von Born, 1778) 

Mediolittoralden yaklaşık 10m kadar derinliklerde dağılım gösterir. Sert zemin 
üzerinde veya Posidonya çayırlarında bulunur. Oldukça yuvarlak şekilli ve spiral 
turları konik yapıda olan bu gastropod 2-3 cm büyüklüktedir. Sarımsı bir fon üzerine, 
kahve-mor tonlarında kare gibi lekeleriyle tanınır. Apertür açıklığı oldukça 
yuvarlaktır. Kayalardan radula ile algleri kazıyarak beslenir.  

Turritella communis (Risso, 1826 ) 

Yaklaşık 3 cm’lik bir boya karşılık eni en fazla 1 cm kadardır. Kabuk uzun, konik ve 
üst ucu oldukça sivridir. Rahatça görülebilen yaklaşık 20 tane spiral tur vardır. Rengi 
beyazla kahve arasındadır ve yüzeyinde spiral oluklar görülür. Apertür dar ve kare 
şeklindedir. Turitel kumlu-çamurlu zeminlerde hafifçe gömülü olarak yaşar. Sudaki 
besinleri süzerek beslenir. 0-200 m arasında görülebilir. 

Cerithium vulgatum (Bruguière, 1792 ) 

(Şeytan minaresi). Yumuşak zeminde ve sığ sularda yaşar. Boyu 6-7 cm kadardır. 
Konik kabuğu oldukça kalındır, apertürün kenarları kalınlaşmıştır. Posteriyor ve 
sifonal kanallar çok belirgindir. Kabuk sık damarlar taşır ve özellikle her spiral turun 
orta kısmında oldukça belirgin sivri çıkıntılar taşır. Sedimentteki bitkisel artıklarla 
beslenir. 

Aporrhais pespelecani (Bruguière, 1792 ) 

Pelikan ayağı. 10-200 m arasında yumuşak subtratta kendini gömerek yaşar. Boyu 4,5 
cm’e kadar çıkabilir. Apertürün dış kenarı uzayıp genişlemiş ve 3 veya 4 çıkıntılı, kuş 
ayağına benzeyen bir form almıştır. Kabuk dıştan kum rengi, içtense sedeflidir. 8-10 
arasında spiral tur vardır. Sedimentteki bitkisel artıklarla beslenir. 
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Strombus persicus (Swainson, 1821)  

Kabuğu konik, kaide kısmı oldukça geniş ve uzundur. Apertür uzunlamasına bir 
forma sahiptir ve sifonal kanala yakın bir büküm vardır. Sifonal kanal da oldukça 
geniştir. Beyaza yakın bir fon üzerinde kahverengi birbirine eşit olmayan spiral 
bantlardan oluşan lekeler vardır. En fazla 50 mm boya erişebilir. Hem yumuşak hem 
sert zeminde yaşayabilir, herbivordur. Akdeniz için yabancı bir türdür ve ilk kaydı 
1978 yılında yapılmıştır.  

Tonna galea (Linnaeus, 1758) 

Oldukça büyük bir kabuğa sahiptir, 15-20 cm kadar olabilir. Çok geniş ve küre 
şeklinde olan kaide kısmı ve yuvarlak şekilli, çok geniş apertürü vardır. Kumlu 
zeminde 20-30 m derinliklerde yaşar. Predatördür ve sülfürik asit içeren salgılar avını 
yakalamasına yardımcı olur. 

Charonia tritonis (Linnaeus, 1758) 

(Triton). Hem yumuşak hem de sert zeminde, 500 metreye kadar bulunur. Boyu 42 
cm’e kadar çıkabilir. Konik yapısı, toplam boyun en az yarısı kadar olan oldukça 
geniş apertürü vardır.  Sivridir. Rengi gri-sarı bir fon üzerine kızıl kahve tonlarında 
lekelerden oluşur. Çözünmekte olan organik maddeleri tüketir, ayrıca predatördür. 
Koruma altındadır.  

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) 

(Madya). Hem yumuşak hem sert zeminde, sığ sularda bulunur. Geniş konik bir 
kabuğu olan bu türün boyu 4-10 cm arasındadır. Rengi değişken olup üzerinde koyu 
renk bantlar taşır. Kabuğun üzerinde damarlar ve spiral turların orta kısmına doğru 
bazılarında oldukça belirgin olabilen tüberküler çıkıntılar vardır. Sifonal kanal da 
uzun ve kalındır. Kabuk üzerinde büyümenin durduğu yerler belirgindir. Apertürün 
özellikle dış kenarı dişlidir. Predatördür. Balık yemi olarak kullanılır. 

Rapana venosa (Valenciennes, 1846) 

Genellikle yumuşak substratlarda, 25 metreye kadar görülebilir ama en sık olarak 4-
10 m arasında görülür. Boyu 19, eni 16 cm’e kadar çıkabilir. Karadeniz bireyleri 
genellikle daha küçüktür. Karadeniz (1940’larda), Marmara ve Ege’ye sonradan 
katılmış egzotik bir türdür. Ticari değeri vardır. Kabuk oldukça kalın ve sağlamdır. 
Dışı sarımsı gri renklerde, içiyse somon-turuncu renklerdedir. Apertürün dış kenarı 
dişlidir. Spiral turların üst kısmına yakın bombeler vardır. Predatördür. İşgalci türdür. 
Girdiği ekosistemleri değiştirebilir. Özellikle midye yatakları üzerinde çok ciddi 
etkileri olabilir. Oksijen eksikliğine, düşük tuzluluğa, kirliliğe, düşük ve yüksek 
sıcaklıklara yüksek tolerans gösterir. Ekolojik fitness ve üretkenlik çok yüksektir. 

Cyclope neritea (Linnaeus, 1758) 

Kıyısal bölgelerdeki sığ sularda kumun arasında yaşar. Basık helezon formuyla 
rahatça tanınır. Yüzeyi pürüzsüzdür. Sifonal kanal mevcuttur. Yüzeyi açık kahve 
üzerine spiral şeklinde koyu kahverengi desenlerle bezelidir. Apertürün iç kenarı 
basılarak yayılmış ve açık renklidir.  

Solen sp. 
(Oluklu sulina). Kabukları kolay kırılabilir özellikte, eşit, silindirik ve uzundur. 
Kabuk uzunluğu 13 cm'e ulaşabilir ve genellikle 10-11 cm olur. Genellikle Akdeniz 
ve Karadeniz'de geniş bir alana yayılır. Sahilde kumlu çamurlu ortama bazen derin 
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olarak gömülür. Besinleri süzer. Olta yemi olarak ve bazen kaynatılarak 
değerlendirilen bir sulinadir.  

Donax trunculus (Linnaeus, 1758) 

(Kum şırlanı). Kumluk subtratta, 5-25 m arasında yaşar. Boyu Yaklaşık 3 cm’dir, 4,5 
cm’e kadar erişebilir. Yüzeyi pürüzsüze yakın ve ince radyal damarlar taşır. Kabuğun 
üst kısmında açık kahve sarı tonlarında olup oldukça parlaktır, iç kısmındaysa mavi-
mor renklenme vardır.  

Venus sp. 
(Kum midyesi). Kumluk zeminlerde yaşar. Boyu 4-5 cm kadardır, en fazla 6 cm’e 
ulaşabilir. Kabukların üzerindeki yatay çizgiler bariz ve derindir. Örnek tür olarak V. 
verrucosa (kidonya) gösterilebilir. Vücut nispeten yuvarlaktır. Rengi grimsi beyazdır. 

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) 

(Beyaz kum midyesi veya cik cik). Kumluk zeminde 50 m’ye kadar derinliklerde 
yaşar. Boyu 4 cm’e kadar çıkabilir. Kabuk üzerinde çok sayıda ince konsantrik 
çizgiler taşır. Kabuk krem rengidir ve üzerinde umbodan aşağı inen, genişçe ve 
boyuna 3 kahverengi leke vardır. Umbonun bir tarafında kabuğun kenarı bir eğimle 
ulaşırken diğer tarafı içbükeydir. Ticari bir türdür ve ülkemizde de özellikle 
Karadeniz bölgesinde değerlendirilir.  

Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) 

(Akivades, kum midyesi). Boyu 3-4 cm kadardır. Kumlu-çakıllı zeminlerde 5-25 m 
derinliklerde yaşar. Kabuğun üstünde hem dikey hem yatay damarlar vardır ve tırtıklı 
bir yapı oluşturur. Üzerinde kahverengi benekli lekeler taşır.  

Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) 

(Midye). Sert zeminlere kendini bissus iplikleri ile tespit ederek, 0-200 m arasında 
yaşar ancak özellikle sığ sularda yaygındır. Fİltrasyonla beslenmesi nedeniyle 
akıntının güçlü olduğu temiz sularda veya partiküler organik madde yükünün fazla 
olduğu sakin sularda bulunur. Boyu 5-7 cm arasında olup en fazla 10 cm’e ulaşır. İki 
eşit parçadan oluşmuş, koyu siyahımsı mor renkteki kabuk, dışa doğru bombelidir. 
Kabuklar üst taraflarında geniş ve yuvarlak, birleştikleri bölgeye doğru daralan bir 
formdadır. Ticari değeri vardır ve ülkemizde en fazla tüketilen omurgasızlardan 
biridir.  

Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

(Pina). Boyu 1 metreye ulaşabilir. Akdeniz’e özgü bir türdür. 3-40 m arasında yaşar. 
Kabuklar üst taraflarında geniş ve yuvarlak, birleştikleri bölgeye doğru daralan bir 
formdadır. Umbo tarafı görülmez çünkü bu yumuşakça Posidonya çayırları arasında, 
dikine vaziyette, boyunun 1/3’ü kuma gömülü olacak şekilde yaşar. Kabuğu 
kahvrengimsidir ve dikenler taşır. Üzerinde genellikle bol miktarda yosunlar ve küçük 
omurgasızlar tutunmuş olur. Koruma altındadır.  

Pecten jacobeus (Linnaeus, 1758) 

(Tarak). Yüzeylerinde yelpaze şeklinde sıralanmış kaburgalar vardır. Manto 
kenarlarında birçok tentakül ve gözler vardır. Ayak küçük ve iplik şeklindedir. 
Kabuklarını açıp kapayarak yüzebilirler. Umbo kenarı düzdür ve kulaklar birbirine 
hemen hemen eşittir. Sağ kabuk dışbükey ve beyaz renkli, umboya doğru pembemsi 
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renktir. Sol kabuksa hemen hemen düzdür, kiremit rengidir ve umboya doğru beyaz 
bir leke taşır. Ticari değeri vardır.  

Chlamys varia (Linnaeus, 1758) 

(Tarak). Yüzeylerinde yelpaze şeklinde sıralanmış kaburgalar vardır. Manto 
kenarlarında birçok tentakül ve gözler vardır. Ayak küçük ve iplik şeklindedir. 
Kabuklarını açıp kapayarak yüzebilirler. Umbo kenarındaki kulaklar eşit değildir ve 
bir taraftaki kavislidir. Umbo-ventral yönde uzunlamasına şekli vardır. Yükseklikleri 
4 cm’e kadardır. Rengi kızıl kahve veya sarımsıdır. Ticari değeri vardır.  

Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) 

(İstiridye). Hem yumuşak hem de sert zeminde yüzey ile 80 m derinlik arasında 
yaşayabilir. Çapı 10 cm kadar olabilir. Üst yüzeyi pürüzlüdür; üst üste gelen 
konsantrik yapraksı tabakalar vardır. 2 kabuk asimetriktir. Alt kabuk hafifçe oyuk, üst 
kabuksa düzdür. Gri renkli kabuk bazen mor lekeler taşır. İçi sedeflidir. Filtrasyonla 
beslenir ve filtre ettiği yosunlar nedeniyle mantosu yeşilimsi bir renk alır. Ticari 
değeri çok fazladır.  

Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) 

(Mürekkep balığı). 0-150 m arasında bulunur. Genellikle kumlu yüzeyler üzerinde 
dibe paralel olarak bulunur. Boyu 45 cm’e kadar erişebilir. Vücudu oldukça geniş, 
basık ve oval şeklindedir. Rengi, bulunduğu yere göre değişmekle birlikte, morumsu 
kahverengidir ve beyaz dalgalar taşıyabilir. Baştan en uca kadar, yüzmesini sağlayan 
ve her zaman bir dalga hareketi gösteren manto uzantıları vücudunu sarar. Başta 2 
büyük göz vardır ve iris W şeklindedir. Ağzın etrafında 8 kol (kısa) ve 2 tentakül 
(uzun) vardır. Bunları avını yakalamada kullanır. Hızlı şekilde kaçmasını sağlayan jet 
itme hareketini huniyle sağlar ve şaşırtma için mürekkep salgılar. İç iskeleti başın 
arkasından vücudun sonuna dek uzanır. Erkek bireylerde sol ventral kol hektakotilize 
olarak döllenmeye yardımcı olacak şekilde özel bir şekil alır. Yosunlar, poliketler, 
kabuklular ve balıklarla beslenir. Ticari değeri vardır.  

Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) 

(Ahtapot). Kayalık bölgelerde sığ sulardan 150 m derinliğe kadar bulunur. Boyu 1 
metreye ulaşabilir. Rengi bulunduğu yere göre çok hızlı şekilde değişebilir. Vücut 
yüzeyi kesecik benzeri yapılarla örtülüdür. Ağız etrafında 8 kol vardır ve iç iskelet 
bulunmaz. Kollarda diş taşımayan 2 sıra halinde güçlü emeçler vardır. Kolları hem 
avını yakalamasını hem de zemin üzerinde hareket etmesini sağlar. Hızlı tepki 
vermesini huni sağlar. Oldukça karmaşık gözleri vardır. Kabuklular, balık ve 
mürekkep balığı ile beslenir. Ticari değeri vardır. 
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PHYLUM SORULARI 

1-  Bivalvia üyeleri, genel morfolojileri sınırlı olmasına karşın oldukça geniş bir 
yaşam biçimleri yelpazesi oluştururlar. Çift kabukluların bulundukları subtrata 
göre yaşam biçimleri nelerdir, gözlemlerinize dayanarak belirtiniz. 

2- Cephalopodları ve özellikle ahtapotları diğer Mollusk gruplarına göre özel 
kılan nitelikler nelerdir? 

3- Mollusca filumuna ait ticari türlerin bazılarını yazabilir misiniz? 
4- Mollusca’da fouling ve boring oluşturan türler hangileridir?  
5- Mollusca’da denizlerimiz için egzotik ticari türlere birkaç örnek verebilir 

misiniz? 
6- Mollusca’da inci oluşturan türler hangileridir? 
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7. PHYLUM: ARTHROPODA (=EKLEM 

BACAKLILAR) 
 
 Eklem bacaklılar, hayvanlar aleminin en fazla sayıda tür içeren gurubudur. Bir 
milyona yakın tür içeren bu guruba, yengeç, karides, gibi denizel krustaseler, 
böcekler, kırkayaklar, akrepler gibi pek çok organizma dahildir. Bu filum üyelerinin 
hepsi eklem bacaklıdır ve vücutları kutikuladan yapılı, segmentli bir dış iskeletle 
örtülüdür. Hemen hepsinde vücut segmentleri belirgin olarak görülmektedir. Deniz, 
kara ve tatlı su gibi üç büyük ekosistemde de yaygın olarak dağılım gösterirler. Ayrıca 
kınkanatlılar grubu da göz önüne alındığında eklem bacaklıların omurgasızlar içinde 
uçma özelliği gösteren tek grup olduğu görülür.  
 Konumuzu oluşturan Crustacea subphylumu Arthropoda’nın suda yaşayan 
en büyük gurubunu oluşturmaktadır. Büyük bir kısmı denizlerde, az bir bölümü tatlı 
sularda ve nemli topraklarda yayılım gösterirler. Bazıları ise parazitik yaşama uyum 
sağlamıştır. Vücutları baş, göğüs (thoraks) ve abdomenden (karın) oluşmuştur. 
Embriyonal dönemde belirgin olarak 5 segmentten oluşan baş bölgesi, ergin 
bireylerde göğüs ile kaynaşarak cephalothoraks’ı oluşturular. 
 
Arthropoda Filumunun Özellikleri: 
 1- Arthropodlarda vücut boşluğu küçülmüştür. Bu nedenle dolaşım sistemleri 
yarı açıktır. Yani kan kısmen damarlarda, kısmen de vücut boşluğu içinde dolaşır.  
 2- Boşaltım tek tip olmamakla birlikte Annelidlerdeki gibi nefridyum 
bulunmaz. 
 3- Solunum tipik olarak solungaç ve trakelerle yapılır.  
 4- Sinir sistemi Annelidlerde olduğu gibi ip merdiven sinir sistemi şeklindedir. 
  
 5- Sindirim sistemi ağızda başlar ve vücudun gerisinde bulunan anüsle son 
bulur. 
 6- Ayrı eşeyli hayvanlardır. Fakat bazı türlerde parthenogenetik çoğalma da 
görülür.  
 7- Arthropodlarda da vücut, Annelidlerdeki gibi segmental bir yapı gösterirler 
fakat Annelidlerden en belirgin fark olarak, Arthropodlarda vücudu oluşturan 
segmentler birbirinden farklı yapıdadırlar. Buna heteronom metameri adı verilir. 
Benzer yapıdaki segmentler bir araya gelerek vücudun farklı bölgelerini oluştururlar. 
Bu yüzden vücut Baş, Thoraks ve Abdomen bölgelerinden oluşmuştur. Baş 
çoğunlukla embriyonal safhada belirgindir. Ergin safhada thoraks ile birleşerek 
cephalothoraks’ı oluştururlar.  
 8- Kural olarak her segmentten bir çift ekstremite çıkmaktadır. Fakat 
segmentlerin çeşitli şekillerde kaynaşmaları sonucu farklı gruplarda değişik sayıda 
extremite görülebilir. Ekstremiteler yaptıkları işe göre uyum sağlayarak farklı yapısal 
özellik gösterebilirler.  
 9- Vücutları dış taraftan kitin kökenli bir madde olan kutikula ile kaplıdır. 
Kutikulanın kalınlığı vücudun her yerinde aynı olmayıp eklemlerde harekete olanak 
sağlayacak şekilde incelmiştir. Diğer yandan bünyesine yabancı maddeleri de katarak 
çok sağlam bir zırh oluşturabilmektedir.  
 10- Arthropodlar genellikle hızlı hareket eden hayvanlardır. Bunu da 
vücutlarında bulunan çizgili kaslara borçludurlar. 
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Arthropoda Filumunun Sınıflandırılması: 
 
Aşağıda verilen taksonomide Arthropoda phylum’unun Crustacea dışındaki 
subphylumlarını oluşturan trilobitler, örümcekler, kırkayaklar ve böcekler dahil 
edilmemiştir. Bu taksonomi MARBEF sistemince kabul edilmiş en son bilimsel 
verilere göre hazırlanmış olmakla birlikte bazı grupların yerleri yeni çalışmalarla 
değişebilir. Bu sınıflandırılmada konumuzu oluşturan ve ülkemizde sık rastlanan 
gruplara öncelik verilmiş olup bazı classisler için alt grupların bir kısmı veya tamamı 
verilmemiştir.  
 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
 Phylum: Arthropoda (=Eklembacaklılar) 
     Subphylum: Crustacea (=Kabuklular) 
   Classis: Branchiopoda 
     Ordo: Anostraca 
     Ordo: Notostraca 
     Ordo: Laevicodata 
     Ordo: Spinicodata 
     Ordo: Cyclesterida 
     Ordo: Cladocera 

Classis: Cephalocarida 
Classis: Maxillopoda 

Subclassis: Thecostraca 
   Infraclassis: Ascothoracida 
   Infraclassis: Cirripedia 
Subclassis: Tantulocarida 
Subclassis: Branchiura 
Subclassis: Pentastomida 
Subclassis: Mystacocarida 
Subclassis: Copepoda 

Classis: Ostracoda 
Subclassis: Myodocopa 

Ordo: Myodocopida  
Ordo: Halocyprida 

Subclassis: Podocopa 
Ordo: Platycopida 
Ordo: Podocopida 

Classis: Remipedia  
Classis: Malacostraca  

Subclassis: Haplocarida 
 Ordo: Stomatopoda 
Subclassis: Phyllocarida 
Subclassis: Eumalacostraca 
      Superordo: Syncarida  
      Superordo: Peracarida  

Ordo: Spelaeogriphacea 
Ordo: Thermosbaenacea  
Ordo: Lophogastrida  
Ordo: Mysida  
Ordo: Mictacea  
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Ordo: Amphipoda  
Ordo: Isopoda  
Ordo: Tanaidacea  
Ordo: Cumacea  

      Superordo: Eucarida 
Ordo: Euphausiacea 
Ordo: Amphionidacea  
Ordo: Decapoda 
Subordo: Dendrobranchiata 
Subordo: Pleocyemata 

Infraordo: Caridea 
Infraordo: Stenopodidea 
Infraordo: Polychelida 
Infraordo: Achelata 
Infraordo: Astacidea 
Infraordo: Thalassinidea 
Infraordo: Anomura 
Infraordo: Brachyura 

 
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
 Arthropodlar sucul ve karasal yaşama uyum sağlamış, uçma özelliği olan ve 
parazitik olarak yaşayabilen formları içermektedir. Oldukça geniş bir yaşama 
ortamına sahip olan bu filum üyeleri tüm bu ortam şartlarında yaşayabilmek için geniş 
uyumsal açılımlarla birbirinden oldukça farklı vücut formları geliştirmişlerdir. Bunun 
sonucu olarak oldukça farklı anatomik ve fizyolojik özellikler göstermektedirler.  
 Burada konumuz gereği denizel ortamda Arthropoda filumunun en yaygın 
temsilcisi konumunda olan Crustacea subphylumu üyeleri incelenecektir. Bu sınıf 
üyelerinin vücudu, Baş thoraks ve abdomen olmak üzere üç ayrı bölümden 
oluşmuştur; ancak bu ayırım belirgin olarak genellikle embriyonal safhada göze 
çarpar. Ergin formlarda, baş ve thoraks bölümleri birleşerek cephalothoraks’ı 
oluştururlar. Bu durumda yüksek organizasyonlu crustaceanlarda vücut 
cephalothoraks ve abdomen olmak üzere iki bölgeden oluşur. Her vücut bölgesi sabit 
sayıda segmentten oluşur. Kural olarak Annelidlerdeki parapodlara benzer şekilde her 
segmentten bir çift ekstremite çıkmaktadır. Bu ekstremiteler işlevlerine göre uyum 
gösterip değişik şekiller almış olabilirler. Bazen de körelmiş haldedirler. Ekstremiteler 
yarık ayak (=çatal ayak ) tipindedir. Bu şekildeki bir ekstremite, bir kaide kısmı ve 
ona bağlı iki distal kısımdan oluşur. Bu distal kısımlardan içte yer alana endopodit, 
dışta yer alana ise eksopodit adı verilir.  
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Şekil 32: Crustacea subphylumunda Görülen Yarıkayak Ekstremite Tipi. Şematik 
Yapısı. 
 
 Oldukça farklı yapısal özellikler gösteren Crustacea subphylumu üyelerinin 
vücut yapılarını ve işleyişlerini gruplara ayırarak incelemek daha anlaşılır olacaktır. 
 
 Cirripedia’da Vücut Yapısı: Crustacea gurubu içinde sesil olarak yaşayan 
hemen hemen tek gruptur. Fakat serbest yaşayan bu formların yanısıra parazitik 
olarak yaşayan bazı formlar da bu grupta yer almaktadır.  
 Denizde yaşayan bu hayvanların vücutları çoğunlukla kalker plaklarla 
örtülüdür. Bu nedenle bunlar uzun yıllar boyunca Mollusca filumuna dahil 
edilmişlerdir. Ancak embriyolojik gelişim evreleri göz önüne alındığında bu gurubun 
Crustacea subphylumu içinde yer aldığı görülmektedir. 600 civarında türü bilinen 
Cirripedler, Supralittoralden başlayarak çeşitli deriliklere değin dağılım gösterirler. 
Fouling olayında önemli bir yere sahiptirler. Bu grup üyelerinden bazıları, balina 
deniz kaplumbağası, ekinoderm, mollusk kabukları ve diğer bazı Crustacea türleri 
üzerinde kommensal olarak yaşarlar. Tümüyle parazitik bir yaşam sürdüren 
Rhizocephala ordosu üyeleri diğerlerinden farklı bir yapı gösterirler. Cirripedia 
infraclassisinde cypris adı verilen ve bir Ostracod’u andıran larvalar görülmektedir. 
Bu larvalar yerleşmek için uygun ortam bulduklarında 1. anten bezleri dibinde 
bulunan bezlerden salgıladıkları çimento benzeri bir madde ile kendilerini 
substratuma tespit ederler. Bu evrede hayvanın dışını mollusklardaki gibi bir manto 
örtmektedir. Hayvan manto boşluğunun belli bir bölgesinden bağlanır. Genel olarak 
hayvanın mantoya bağlandığı bu kısma Rostral taraf, diğer tarafa ise karinal taraf 
adı verilir. Rostral tarafta yüzeysel olarak rostral plak karinal tarafta ise karinal plak 
bulunmaktadır. Parazitik olmayan, yani serbest yaşayan Cirripedler ise saplı ve sapsız 
Cirripedler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Saplı cirrpedler kendilerini pedunkül adı 
verilen bir sap ile zemine tespit ederler. Sapsız Cirripedler ise kendilerini doğrudan 
doğruya substratuma tespit ederler. Vücut kaptikulum adı verilen bir kılıfın içinde 
bulunur. Sap üzerinde, gruplara bağlı olarak plakçıklar bulunabilir veya 
bulunmayabilir. Dorsalde, 1 adet karinal plak, lateralde scutum, ve tergum (bu iki 
plak, sapsız Cirripedlerde hareketlidir), karinolateral, lateral ve rosrolateral plaklar 
tarafından vücut sarılmış durumdadır. Bu plakların düzeni türlere göre kaynaşmış 
olabilir ve dizilimleri türden türe değişiklik gösterebilmektedir.   
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Şekil 33: Saplı ve Sapsız Cirripedlerde Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 Cirripedlerde vücut esas olarak baş ve thoraks bölgesinden oluşmuştur. 6 çift 
thoraks extremitesi belirgin olarak gelişmiş şekilde bulunmaktadır bunlara sir veya 
cirri adı verilir ve üzerleri seta adı verilen ince çıkıntılarla örtülüdür. Sesil olarak 
yaşamını sürdüren organizma bu ekstremitelerin su içinde hareketi ile suda asılı besin 
partiküllerini almaktadırlar. Boşaltım organı olarak maxil bezleri kullanılmaktadır. 
Özelleşmiş bir solunum sistemleri yoktur. Manto ve sirler aracılığı ile oksijen alınır. 
Nauplius gözü genellikle bulunmaktadır ve genellikle doku içine gömülmüş 
vaziyettedir. Bu infraklasis üyeleri genellikle hermafrodittirler ancak döllenme 
karşılıklı olur. Yumurtadan ilk çıkan larvaya nauplius larvası adı verilir. Bu larva 
diğer Crustacea larvalarından biraz daha farklıdır. 6 farklılaşma evresi geçirdikten 
sonra bu larva cypris larvası’na dönüşür. Yapı olarak Ostracoda benzeyen bu larva 
uygun bir substrat bulduğunda 1. antenden salgılanan salgı aracılığı ile kendini bu 
substratuma tespit eder. Bu aşamadan sonra metamorfoz görülür. Plaklar gelişir ve 
organizma ergin hale geçer. Sesil bir yaşam süren bu organizma planktonik besin 
partikülleri ile beslenir.  
 
 Malacostraca’da Vücut Yapısı: Bu grupta birkaç milimetre boydan 1 
metrenin üzerindeki boya kadar olan organizmalar yer almaktadır. Vücutlarındaki 
segment sayısı belirli ve sabittir. Baş 5, thoraks 8, abdomen 6 segmentten 
oluşmaktadır. Abdomenin son segmenti ganglion içermediği için segment olarak 
sayılmaz ve telson olarak adlandırılır. Bazı formlarda baş bölgesi thoraksın bir veya 
birkaç segmentiyle kaynaşarak cephalothoraks'ı oluşturur. Bazı durumlarda abdomen 
segmentleride bir dereceye kadar birbiriyle kaynaşmış olabilir. Çoğunlukla 
sefalotoraksı örten bir karapas mevcuttur. Karapas (veya diğer adıyla karapaks) 
cephalothoraks bölgesini örten, deri katlanması sonucu oluşmuş kutikülar bir 
koruyucu yapıdır. Thoraks bölgesini kısmen veya tamamen örtebilir. Bu yapı ön tarafa 
doğru uzayarak bir rostrum oluşturur. Abdomenin 6. segmenti telson ve uropodla 
birleşerek kuyruk yelpazesini oluşturur.  
 Baş bölgesine bir çift birleşik göz bulunmaktadır. Bazı formlarda bu gözler 
saplı ve hareketlidir. Abdomen ekstremitelerinin ilk 5 çifti yarıkayak şeklinde olup 
üzerleri tüysü yapılarla kaplıdır. Bu tüysü uzantılar hayvanın yüzmesine yardımcı 
olmaktadır. Abdomenin son segmentindeki ekstremiteler uropod adını alır. Diğer 
ekstremitelere göre farklı yapı gösterirler ve telsonla birlikte kuyruk yelpazesini 
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oluştururlar. Malacostraca’ya dahil olan hayvanlar genellikle ayrı eşeylidirler. Bazı 
formlarda görülmemekle birlikte çoğunlukla gelişmelerinde metamorfoz vardır. 
Çoğunlukla denizde yayılım göstermekle birlikte tatlısuda yaşayan bazı formlar da 
vardır. 

 
Şekil 34: Stomatopoda’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
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 Stomatopoda ordosunda ise, ön tarafta az gelişmiş hareketli bir rostrum 
bulunur. İki parçalı olan 2. antenleri eksopodit ve endopodit bölümlerinden 
oluşmuştur. Exopodit yassılaşarak plak veya pul şekline dönüşmüştür. Thoraks'ın 
cephalothoraks'a dahil olan ilk 4-5 çift ekstremitesi maxilliped şeklindedir. 2. çift 
maksillipedler çok gelişmiş olup besin alma işleminde kullanılırlar. Serbest thoraks 
segmentinden çıkan ekstremiteler 3 çifttir ve çoğunlukla yürüme işlevini yerine 
getirirler. Abdomen ekstremiteleri ise yüzme işlevini görmektedirler. Uropodlar iyi 
gelişmiş olup kenarlarında dikenler içerirler. Dişi ve erkek bireyler arasındaki 
ayırımlar çok belirgin değildir. Çoğu denizeldir. Az bir kısmı ise acı sularda yaşarlar. 
Ilıman denizlerin sığ bölgelerini tercih ederler. Bentik bölgedeki kumluk ve çamurluk 
biyotoplarda yaşarlar. Karnivordurlar. 
 
 Isopoda ordosu üyeleri çok çeşitli boyda bireyleri içerirler. Bazıları serbest, bir 
kısmı da ektoparazit olarak yaşarlar. Vücutları dorso-ventral olarak yassılaşmıştır.  
Çoğunlukla oval görünüm almışlardır.  
 Baş, thoraksın yalnızca bir segmenti ile birleşmiştir. Genelde 7 serbest thoraks 
segmenti taşırlar. Karapas yoktur. Abdomen daima thoraksdan daha kısadır. 
Abdomenin son segmenti ekstremiteleriyle kaynaşarak kalkan şeklinde bir kuyruk 
plağı oluşturmuştur.  
 Thoraks ekstremitelerinin ilk çifti maksilliped haline dönüşmüştür. Geriye 
kalanları ise yürüme ve tutunma işlevini görürler. Gelişimlerinde metamorfoz yoktur. 
Deniz, kara ve tatlısularda dağılım gösterirler. Bir kısmı da balıklar üzerinde 
ektoparazit olarak yaşar.  
 

 
Şekil 35: Isopoda’da Genel Vücut Yapısı (Ventral-Dorsal) (Stachowitsch M., 1992). 
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 Amphipoda ordosu üyelerinde karapas oluşumuna rastlanmaz. Başın, thoraksa 
ait segmentlerden 1-2 si ile kaynaşması sonucu oluşmuş bir cephalothoraks vardır.  
 

 
Şekil 36:Amphipoda’da Genel Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Bu ordo üyelerinin vücutları lateral olarak yassılaşmıştır. Thoraks 
ekstremitelerinin ilk çifti maksilliped haline dönüşmüştür. Kalanlar ise iki gruba 
ayrılmaktadırlar.  
 

 
Şekil 37: Amphipoda’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Bunlardan ilk 4 çiftinin ucundaki çengeller arkaya doğru dönüktür ve en iyi 
gelişmiş olan ilk çift gnathopod adını almaktadır. Diğerlerinin ucundaki çengeller ise 
öne doğru dönüktür. Amphipodlarda abdomen ekstremitelerinden ilk üç çifti yüzme, 
diğerleri sıçrama işlevi için özelleşmiştir. Denizlerde ve tatlısularda yayılım 
göstermektedirler. 
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 Decapoda üyeleri, Crustacea subphylumu içinde en yüksek organizasyonlu 
formlardır. Bütün Crustacea subphylumunun 1/3 ünü Decapoda üyeleri 
oluşturmaktadır. Bu grup üyelerinde genelde bütün thoraks ekstremiteleri baş ile 
kaynaşmış durumdadır. Cephalothoraks'ı örten büyük ve sert bir karapas mevcuttur. 
Karapasın vücutla arasında kalan boşlukta solungaçlar yer almaktadır. Abdomen 
bölgesi türlere bağlı olarak bazı değişimler gösterebilir. 2. anten bazı türlerde çok 
uzamıştır. Gözler iyi gelişmiş olup birleşik göz formunda ve saplıdır. Thoraksın ilk üç 
ekstremitesi maksilliped şekline dönüşmüştür. Geri kalan 5 çift ekstremite ise yürüme 
bacağı şeklindedir. Bunlardan ilk çift genellikle iyi gelişmiş olup ucunda pens adı 
verilen yapılar içerirler. Genelde 1. ve 2. çift abdomen ekstremitesi üreme organı 
işlevini görecek şekilde kısmen veya tamamen değişim göstermektedir.  Uropodlar 
mevcut olmaları halinde telsonla birleşerek kuyruk yelpazesini oluşturur. Dolaşım 
sistemleri diğer Crustaceanlara göre daha gelişmiş olup cephalothoraksın arkasında 3 
bölmeli bir kalpleri vardır. Solunum işlevini solungaçlar üstlenmiştir ancak karasal 
formlarda bunların yerini trakeler alır. Boşaltım organelleri anten bezleridir. Ayrı 
eşeylidirler. Gelişmelerinde metamorfoz görülmektedir. Larvaları türlere bağlı olarak 
farklılık gösterebilir. Büyük bir kısmı denizlerde az bir kısmı da tatlısularda yaşar. 
Karasal ortamda yaşayan birkaç türü de vardır.  
 
Decapoda kendi içinde solungaç yapılarına göre 2 gruba ayrılır. Dendrobranchiata’da 
(deniz tekeleri, iri karidesler) solungaçlar dallanmış filament demetleri halindedir. 
Pleocyemata’da (gerçek karidesler, kerevit ve ıstakozlar, yengeçler,…) ise ya 
dallanmamış filamentler halinde ya da –daha yaygın olarak- yapraksı bir yapıdadır.  2 
grup ayrıca dişilerinin yumurtalarını taşıma biçimleri bakımından da farklılık gösterir.  
Dendrobranchiata’da dişiler yumurtaları denize dökerler. Pleocyemata’da ise 
yumurtalar çatlayana kadar abdominal ekstremitelerde taşınır.  
Genel olarak karidesler diye adlandırılan eklembacaklılarda vücut uzun yuvarlak ve 
yanlardan basıktır. Karapasın ucunda sivri ve uzun bir rostrum bulunur. Rostrum 
üzerinde yer alan çıkıntı ve dişler türlere bağlı olarak karakteristik yapı gösterdiğinden 
tür tayininde önemli rol oynar. Bu gruba dahil organizmaların abdomen ekstremiteleri 
iyi gelişmiş olup yüzme işlevini yerine getirirler. Karidesler Dendrobranchiata 
subordosu ve Pleocyemata subordosu içindeki Caridea ordosu olmak üzere 2 farklı 
gruba dahildir. Karides türlerinin Dendrobranchiata grubuna mı yoksa Caridea 
grubuna mı dahil olduğunu belirlemenin en kolay yolu 2. abdomen segmentini 
incelemektir.  Dendrobranchiata’da 2. abdomen segmenti sadece 3. segment ile üst 
üste gelir. Caridea’da ise bu segment hem 1. hem de 3. segmentlerle üst üste 
konumludur. Bunların dışında Dendrobranchiata’da ilk 3 yürüme bacağı kıskaç 
taşırken Caridea’da sadece ilk ikisi kıskaçlıdır.  
 
Pleocyemata subordosunda, karidesler dışındaki gruplardan ilki olan Stenopodidea 
boksör karidesleri denilen türleri kapsar. Bu grup üyeleri karideslerle karıştırılsa da 
ıstakoz ve yengeçlere daha yakındır.  Belirleyici özellikleri dorsoventral olarak hafifçe 
yassılaşmış vücutlarında, ilk 3 yürüme bacağında pens taşımaları ve 3. bacağın 
oldukça genişlemiş olmasıdır. 
Pleocyemata subordosundaki diğer gruplar Reptantia adı altında toplanabilir. Bu 
gruba dahil olan türlerde vücut dorsoventral olarak yassılaşmıştır. Rostrum genelde iyi 
gelişmemiştir. Yürüme ayaklarının ilk çifti çok iyi gelişmiştir ve genellikle güçlü bir 
pens ile sonlanır. Diğer yürüme ayakları ise bentikte yürüme işlevini yerine 
getirdiğinden dolayı bu grup organizmalara yürüyücüler adı da verilir.  
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• Polychelidae – Derin denizlerde yaşayan,  gözleri görmeyen, oldukça kısa 
rostrumlu veya rostrumsuz, 5 pereopodun da pens taşıdığı, ilk pereopodun 
oldukça uzun olduğu türlerdir.  

• Achelata – Tamamı denizel canlılardır. Yürüme bacaklarının hiçbiri pens 
taşımaz.  Oldukça güçlü, kalınlaşmış bir karapas vardır. Belirgin bir rostrum 
yoktur. Abdomen de genellikle güçlüdür ve yüzerken hızlıca kaçmayı 
sağlayan geniş bir yelpaze şeklinde sonlanır. Birinci antenleri genişlemiştir.  

• Astacidea – Gerçek ıstakozları içeren gruptur. Karapas oldukta serttir ve 
rostrum mevcuttur. İlk pereopodda oldukça güçlü, takip eden ikisindeyse 
normal pensler vardır. Daha çok sahile yakın yerlerde bentik bölgede 
yürüyerek hareket ederler. Besin olarak tüketilen, ekonomik değeri yüksek 
türlerdir. 

• Thalassinidea – İnce bir kabuğa sahip, kırılgan, yumuşak zeminde oyuklarda 
yaşayan canlılardır. İlk iki çift yürüme bacağı penslidir ancak birinci pensler 
daha güçlüdür. 

• Brachyura – Gerçek yengeçleri içeren bu grup en sıkı Decapoda kabuğuna 
sahiptir. Bu gruba dahil olan türler kıyısal bölgelerde yaşarlar. Karapas iyi 
gelişmiş, yassı ve yuvarlak bir hal almıştır. Pensler yalnızca ilk pereopod 
çiftinde bulunur ve oldukça güçlüdür. Diğer 4 çift ekstremite ise yürüme işlevi 
için özelleşmiş olup tırnakla sonlanırlar. Abdomen bölgeleri çoğunlukla 
körelmiş ve kıvrılarak cephalothoraksın altına katlanmıştır. Sadece üreme 
işlevinde görev alır. Tür sayısı oldukça yüksek bir gruptur.  

• Anomura – Bu grup üyelerinin genel görünümleri yengeçlere benzemekle 
birlikte bazı özellikleriyle farklıdır. İlk yürüme bacakları pens taşır ancak son 
pereopod oldukça küçüktür ve solungaç boşluğuna kıvrılmıştır. Ayrıca 2. 
anten çifti gözlerin arasında değil yanlarındadır. Abdomen biçimi çok çeşitlilik 
gösterir. Keşiş ıstakozları veya hermit yengeçleri de denilen türler, 
uzunlamasına, yumuşak ve asimetrik olan abdomenlerini gasteropod kabukları 
içerisine yerleşerek korurlar. Çamurlu, kumlu çamurlu biyotopları tercih 
ederler. Sportif balıkçılıkta balık yemi olarak kullanılırlar.  Kral yengeçlerde 
abdomen cephalothoraks’ın altına katlanmış olsa da hepsinde asimetri görülür 
ve bazılarında abdomen yumuşaktır.  Porselen yengeçlerinde ise, abdomen 
yüzeysel olarak gerçek yengeçlerinkine benzese de düz ve incedir; ayrıca 
kuyruk yelpazesi ve sınırlı da olsa yüzme kabiliyeti korunmuştur. 
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Şekil 38: Karideslerde Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 

 
Şekil 39: Brachyura’da Genel Vücut Yapısı (Dorsal-Ventral Görünüm) (Stachowitsch 
M., 1992). 
 

72 
 

İÜ Su Ürünleri Fak.  Su Omurgasızları Laboratuvar Kılavuzu 2014- Prof. Dr. Bayram Öztürk; Yard. Doç.Dr. Bülent Topaloğlu; Araş. Gör. Nur Eda Topçu



 
Üreme: 
 Karasal Isopodlar dışında Crustacea subphylumu sucul organizmaları 
içermektedir. Acı, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan pek çok örneği bulunmaktadır. 
Genellikle ayrı eşeyli formlar olup yumurtalarını uzun süre vücut dışında paketler 
halinde taşıyabilirler. Yumurtalar genelde yuvarlak olmakla birlikte farklı gruplarda, 
farklı tipte yumurtalara rastlanabilir. Döllenmiş olarak bırakılan yumurtalar 
Decapoda’da Dendrobranchiata hariç tüm gruplarda abdomen bacakları arasında, 
Isopoda’da thoraks ekstremiteleri arasında, Copepoda’da abdomenin iki yanında 
zincir şeklinde saklanabilir. Cladocerlerde de yumurtalar larvalar oluşuncaya değin 
kuluçka boşluğunda saklanabilmektedir.  
 Crustacea subphylumu üyelerinde deri daha larval safhadan itibaren kitin ile 
kaplıdır. Bu madde hormonların etkisi altında ektoderm hücreleri tarafından üretilir.  
 Bu sınıf üyelerinin yumurtadan çıkan larvalarına nauplius adı verilir ve 3 çift 
ekstremite taşımaktadır. Bu safhada larvada bir nauplius gözü oluşumu görülür. 
Entomostraca da nauplius ve metanauplius evrelerinden sonra her grup için ayrı olan 
bir larval evre görülmektedir. Örneğin Copepodlarda copepodit; Cirripedia’da cypris 
larvası gibi. Decapoda’da ise protozoea evresi gelir. Caridea’da bu evreyi zoea ve 
metazoea, ardından mysis takip eder. Astacidea’da yumurta mysis larvasını vermek 
üzere çatlar. Achelata’da phyllosoma evresi görülür. Decapod Brachyura’da ise 
megalopa takip etmektedir. Bazı Decapoda türlerinde ise yumurtadan çıkan larva bu 
ileri evrelerde olabilir. Malacostraca’nın bazı Decapod türleri ile Isopoda, 
Amphipoda, Tanaidacea ve Cumacea de gelişme hemen, hemen direkttir, serbest 
larval safhaları yoktur. Yumurtadan yaklaşık 10. günde 8inci thoraks ve abdomen 
ekstremiteleri oluşmamış bir yavru çıkar. Ana bireyin üzerinde gelişimini 
tamamladıktan sonra serbest yaşama geçer.  
 

 
Şekil 40: Crustacea’da Çeşitli Gruplarda Çeşitli Evrelerdeki Larvalara Örnekler.  
 a: nauplius (Cirripedia); b: erken zoea (Natantia); c: zoea (=phyllosoma) 
 (Brachyura); d: alima (Stomatopoda); e: zoea (Brachyura) 
 
 Decapod Crustacea’dan karidesler gurubunun üremelerinde metamorfoz 
görülür. Türlere bağlı olarak bu grup organizmalar yumurtalarını ya suya bırakırlar 
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veya abdomenleri altında taşırlar. Larval evre sayısına bağlı olarak 10-1 milyon 
arasında değişen sayıda yumurta bırakmaktadırlar. Örneğin Penaeus türlerinde 
metamorfoz (başkalaşım) görülmekte ve 10-80 m. derinliğindeki açık sulara bırakılan 
yumurtalar 5 nauplius, 3 protozoea ve 3 mysis olmak üzere 11 larval evre 
geçirmektedirler. Akıntılarla kıyıya sürüklendiklerinde 3 haftalık süre sonunda 
postlarva haline gelmişlerdir burada hızla büyüyerek ergin birey durumuna geçerler. 
 

 
Şekil 41: Caridea’da Yaşam Döngüsü. 
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Laboratuarda İncelenilecek Örnek Türler 

Balanus sp.  
Balanların dahil olduğu Cirripedia, Crustacea’daki tek sesil (kendini zemine tespit 
eden) gruptur. Vücutları kalker plaklarla kaplıdır. Bu kalker plakların düzenlerine ve 
birbirleriyle kaynaşma durumlarına göre türler sınıflandırılır. Hermafrodittirler. Çoğu 
türün büyüklüğü birkaç santimetreyi geçmese de, birkaçı 23 cm’ye kadar büyüyebilir. 
Tümü denizel canlılardır. Larval evredeyken kendilerini tespit ettikleri substrata 
yapışık olarak yaşarlar. Bazıları yüzlerce metre derinliklerde yaşayabilse de, çoğu 
supralittoral-mediolittoralde ve sığ sularda görülür. Supralittoral ve mediolittoralde 
yaşayan balan türleri zaman zaman oluşan kuruluğa karşı adapte olmuşlardır. Sirler 
içeri çekilir, kalker plaklar sıkı sıkıya kapanır ve su geçirmezdirler. Böylece 
dehidrasyon engellenir. Kayalara, taşlara, Mollusca kabuklarına ve pek çok objeye 
(cam şişe atıkları vs…) tutunarak yaşarlar. Bazı balanlar, balinalar, kaplumbağalar, 
balıklar, mercanlar, ve başka canlılar üzerinde komensal olarak yaşarlar. 
Süspansivorlardır, yani suda askıda bulunan besin maddelerini süzerek beslenirler. 
Balanlar gemiler, şamandıralar veya kazıklar üzerine yapışarak “fouling” olayını 
meydana getirirler ve bu durum (gemilerin hızını azaltması, malzemeleri yıpratması 
gibi nedenlerle) bazen son derece ciddi bir sorun haline gelebilir.  

Squilla mantis (Linnaeus, 1758) 

Stomatopodalar veya fiziksel benzerlikleri nedeniyle “mantis shrimps” 
(peygamberdevesi karidesleri) olarak da adlandırılan bu Crustacea grubu oldukça 
güçlü predatörlerdir. Squilla mantis, tüm Akdeniz çevresinde rastlanan bir 
stomatopoda türüdür. Telson üstünde bulunan beyaz halkalarla çevrili iki kahverengi 
leke vardır. 20 cm’e kadar büyüyebilirler. Kumlu veya çamurlu diplerde kazdığı 
yuvalarda yaşar. Üreme zamanı dışında, gündüzleri yuvasında kalır ve geceleri de 
avlanmak üzere yuvadan çıkar. Bütün stomatopodalar gibi predatör olan bu tür zıpkın-
avcı tipindedir. Kendinden büyük olan balıklar gibi avları bile yakalayabilecek 
kapasitededir. Özellikle yuva kazmasına olanak sağlayacak yumuşak zeminleri 
bulabileceği nehir ağızları gibi yerlerde rastlanır. Bu tür aynı zamanda ticari öneme 
sahiptir. 

Gammarus sp. 
Lateral olarak yassılaşmış vücut ince yapılıdır. Yüzerek hareket ederler. Hem 
denizlerde hem de tatlı sularda, dibe yakın yerde veya yosun ve bitkilerin arasında çok 
sayıda bulunurlar. Az ışık alan yerleri tercih ederler. Özellikle tatlı sular için, temiz 
sularda bulunurlar. Balık yemi olarak kullanılırlar. Parçalanmış hayvansal ve bitkisel 
maddelerle beslenir. Antenleriyle detritusu karıştırır ve besin maddelerini maksillipet 
veya diğer ağız ekstremitelerinin kılları ile süzerler. Sularımızda bulunan birkaç türü 
örnek olarak verirsek: Gammarus aequicauda, nehir ağızları, lagünler ve kıyılarda 
bulunabilir. Gammarus locusta ise deniz sahillerinde yosunlar arasında bulunur. 
Uzunluğu 18 mm kadardır.  

Idotea balthica (Pallas, 1772) 

Dorso-ventral olarak yassılaşmış vücut az-çok oval şeklinde ve uzundur. Erkek 
bireylerin boyu 4 cm’e kadar çıkabilir. Ortalama boy 1-2 cm civarındadır. Dişi daha 
ufak ve daha koyu renklidir. Sarı, yeşil veya kahverengi olabilir. 1-200m 
derinliklerde, özellikle yosun kaplı sert zeminlerde yaşar. Çözülmekte olan yosun 
parçalarıyla beslenir. 
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Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787) 

Baş geniş, vücut kısa ve oval şeklindedir. Abdomen segmentleri kısmen birbirleriyle 
kaynaşmıştır. Kendilerini az çok küre haline getirebilirler. 12 mm kadar boyu vardır. 
Sahillerde taş altlarında bulunurlar.  

Crangon crangon (Linnaeus, 1758) 

(Çalıkaridesi). 30-60 mm uzunlukta (nadiren 9 cm) gri-kahve, bazen açık sarı-
yeşilimsi renktedir ve koyu kahve lekeleri vardır. Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde 
50 metre derinliğe kadar, kumlu, çamurlu ve yosunlu ortamlarda yaşar. Gündüz kuma 
gömülü olarak kalır ve gece beslenmek üzere aktiftir. Ticari değeri vardır.  

Parapenaeus longirostris (Lucas,1846) 

(Derin su pembe karidesi). Vücut tüysüz, rostrum ucu yukarıya doğru kıvrık olup, 
uzunluğu anten sapı ucunu geçer. Rostrumu dorsal kenarda ortalama 8 diken taşır ve 
son diken (epigastrik diken) diğerlerinden oldukça geridedir. Rostrum ucu ve ventrali 
dikensizdir. Postorbiter bir çizgi tüm karapas boyunca uzanır. Anten dikeni, hepatik 
diken ve solungaç dikeni mevcuttur. Telson ucunda sabit 3 sivri diş bulunur, yanlarda 
diş yoktur. Maksimum boy erkekte 16, dişide 19 cm’dir. Demersal bir tür olup, 20-
700 metreler arasında ve yoğun olarak 70-400 metreler arasındaki kumlu-çamurlu 
veya çamurlu diplerde yaşar. Karadeniz hariç tüm denizlerimizde bulunan bu türün 
ekonomik değeri vardır. Ülkemiz sularında dağılım gösteren derin su pembe 
karidesinin yumurtlamasını genel olarak Kasım ayından Nisan ayına kadar olan bir 
periyotta gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Karnivor olan bu tür kabuklular, 
yumuşakçalar ve poliket gibi bentik organizmalar ile beslenir. Beslenme ile ilgili 
göçler gece ve gündüz periyodunda yapılmaktadır. Gündüz süresince dipte yaşayan ve 
buradaki organizmalarla beslenen karidesler, geceleyin suda vertikal veya horizontal 
olarak hareket eder. Bu şekilde gece aktif olması nedeniyle de sürütme ağlarıyla gece 
avlanır. 

Marsupenaeus japonicus (Bate,1888) 

(Jumbo karides). Karapas pürüzsüz olup, rostrum dorsalde 9-11, ventralde 1 dişlidir. 
Adrostral çıkıntı ve oluk hemen hemen karapas gerisine kadar uzanır. Anten ve 
hepatik diken mevcuttur. Telson kenarlarında 3 çift hareketli diken bulunur. 
Maksimum boy erkek bireylerde 19, dişi bireylerde 22.5 cm’dir. Demersal olan bu tür 
90 metreye kadar olan kumlu-çamurlu veya çamurlu diplerde yaşar. Kışın 20 metre 
civarındaki diplerde yoğun olarak bulunur. Omnivordur. Yumurtlama dönemi Ekim-
Şubat arasındadır. Normal dağılım alanı Kızıldeniz, Doğu Afrika kıyılarından Kore, 
Japonya, Malaya ve Fuji kıyılarına kadar uzanır. Bu tür Akdeniz’e Süveyş kanalı ile 
girmiştir ve Mısır, İsrail, Kıbrıs kıyıları ve Türkiye’nin güney kıyılarında bulunur. 

Palinurus elephas (Fabricius,1787) 

(Böcek). Vücut yassı, abdomen geniş, kutikula çok kalındır. Yürüme bacakları 6 
parçalı ve makassızdır. Telson ile uropodların arası ön kısmı kalkerli arka kısmı ise 
yumuşak derilidir. Telson dört köşelidir. 2. antenler vücut boyundan daha uzundur. 
Karapasın üstü sık dikenler ve ince tüylerle kaplıdır. 30-40 cm uzunluktadırlar ve 
yüksek ekonomik değere sahiptirler. Karadeniz hariç tüm denizlerimizde mevcuttur. 
Sublittoralden 5-100 metre derinliklerde görülür. Hidrodinamizmin güçlü olduğu, 
kayalık yerlerde bulunur. Yuva kazmaz. Gece aktiftir.  
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Scyllarus arctus (Fabricius,1775) 

(Küçük ayı ıstakozu, Karavida). Genellikle 5-10 cm arasında olup, 16 cm’ye kadar 
ulaşabilir. Rengi kırmızı-kahverengidir. Baş bölümünde farklılaşmış ve geniş yatay 
bir görünüm almış olan 2. antenleri, istakoz ve böcekten kolayca ayrılmasını sağlar. 1. 
antenler kısa ve incedir. Karapas üzerindeki orta çizgide 3 belirgin diş taşır. 1. 
abdominal segmentin ortasında koyu kahverengi bir leke taşır. Pereiopod 
segmentlerinde koyu mavi birer bant vardır. Büyük kıskaçları bulunmaz. Mağaralarda 
ve kaya yarıklarında veya Posidonya çayırlarında 4-60 m arasında yaşar. Genellikle 
grup halinde bulunurlar. 

Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 

(Kerevit). Tatlı sularda yaşarlar. Türkiye’de doğal olarak göl, akarsu ve baraj 
göllerinde yaşar. Vücudu silindirik, sert kitin bir kabukla örtülüdür. Son toraks 
segmenti serbest hareket edebilir. Zeminde yaşar. Birinci çift yürüme bacaklarının 
uzun, kıskaçlarının dar ve ince oluşu ile kolayca tanınırlar. Erkekleri birinci ve ikinci 
çift bacağının çiftleşme organına dönüşmüş olması ile ve 5. yürüme bacağının 
dibinden eşeysel deliğin açılması ile tanınırlar. Dişilerdeyse 1. çift yürüme bacağı 
küçülmüştür ve eşeysel delik 3. çift yürüme bacağının dibinden ayrılır, ayrıca karın 
kısımları daha kalındır. Yüksek ticari değere sahiptirler. Kaynatıldıklarında 
kırmızımsı turuncu bir renk alırlar (Doğal rengi yağ yeşili, sarı ve kahverengi 
kırmızıdır).  

Homarus gammarus (Linnaeus,1758) 

(Istakoz). Karadeniz hariç tüm denizlerimizde mevcuttur. Kayalardaki deliklerde 
yaşar veya kayaların altındaki yumuşak substratta uzun tüneller kazar. Soliterdir. 
Genellikle 30-45 cm arasında olup, 65 cm uzunluğa erişebilir. Uzun ve dar bir 
vücutları, çok kalın dış iskeletleri vardır. İlk çift pereopod 2 adet çok güçlü ve 
asimetrik pens olarak gelişmiştir. Sağ pens kabukları kırmakta, sol pensse kesmekte 
kullanılır. 5 yaşına eriştikten sonra yılda bir defa ürerler. Erkeklerde ilk çift pleopod 
tek bir çift eşeysel organa dönüşmüştür. Dişiler yumurtaları sonbahar başlangıcında 
taşır ve genç bireyler Nisan-Mayıs aylarında görülür. Leş yiyicidir ve gece aktiftir.  

Nephrops norvegicus (Linnaeus,1758) 

(Norveç ıstakozu). Vücudu incedir, kabuğu düz olup, diken taşımaz. Birinci yüzme 
bacağındaki kıskaçlar kuvvetlidir. Rengi açık sarı ve portakal sarısı pembedir. Alt 
tarafı ise daha açık renklidir. Antenler uzundur ancak vücut boyunu geçmez. Derin 
denizlerde sürüler halinde yaşar. Genelde trol ağlarıyla yakalanır. 25 cm’nin üzerine 
kadar büyür. Kuzeydoğu Atlantik ve Kuzey Denizi’nden Portekiz’in güneyine kadar 
görülebilir. Adriyatik Denizi’nin kuzeyi hariç, Akdeniz’de çok yaygın değildir. Ege 
Denizi’nde bulunabilir. 20-800 m arası derinliklerde bulunur. Avrupa kıyı ve 
açıklarında avcılığı yaygındır. 

Liocarcinus depurator (Linnaeus,1758) 

5. bacak çiftinin kürek şeklinde olmasıyla kolayca ayırt edilir. Karapas uzunluğu 
ortalama 40-50 mm civarındadır. Rengi turuncu-pembe arasında, kum rengindedir. 
Kumluk zeminde yaşar. Marmara denizi ve özellikle de Karadeniz kıyılarında 
yaygındır. 
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Liocarcinus corrugatus (Linnaeus,1758) 

Karapas hafif konvekstir ve çok sayıda enine uzun sert kıllı karina taşımaktadır. 
Kelipedler de karinalıdır. Rengi kırmızımsı kahverengidir. Boyu 23-43 mm 
arasındadır. Kumlu veya çakıllı zeminde, 100 metreye kadar görülebilir.  

Callinectes sapidus (Rathbun,1896) 

(Mavi yengeç). Adını keliped ve yürüme ayaklarındaki mavi renklenmeden alır. 
Eklem yerleri ve diken uçları kırmızımsı renktedir. Boyları dişi veya erkek olmalarına 
göre değişir, 75-220 mm arasındadır. Karapasın ön tarafında 9 adet dikenli çıkıntı 
vardır. Karapasın 2 yanı uzamış ve diken şeklindedir. Sığ sularda, akarsuların 
döküldüğü, çamurlu-kumlu dip yapısı olan acı su bölgelerinde yaşar. Kökeni Kuzey 
Amerika olan bu yengeç sahip olduğu ticari değer nedeniyle kasıtlı olarak getirilmiş 
ve Ege ve Akdeniz kıyılarında natüralize olmuştur. Akyatan, Beymelek, Fethiye, 
Dalyan ve Gökova körfezinde bulunur.  

Eriphia verrucosa (Forskal, 1775) 

(Pavurya). Boyu 8-13 cm arasında değişir. Karapası oldukça kalındır ve pensler çok 
güçlüdür ve eşit değildir. Uçları siyah renklidir. Yürüme bacakları çok tüylüdür. 
Rengi kırmızımsı kahverengidir ve sarı lekeler taşır. Kayalık zeminlerde, taşların 
aralıklarında veya yosunlar arasında yaşar. Tüm denizlerimizde bulunur. Kabuklular 
ve poliketlerle beslenir. Özellikle midye yatakları üzerinde çok fazla bulunur. Baharda 
sığlıklara gelir. Mayıs-Haziran aylarında üreme başlar. Gece aktiftir. Ticari değeri 
vardır. 

Pachygrapsus marmoratus (Fabricius,1787) 
Karapası oldukça kare bir görüntüye sahiptir ve kenarları dışbükeydir. Boyu 36 
mm’ye kadar ulaşabilir. Gözler arasındaki bölge düz olup, gözlerin 2 tarafındaki kenar 
bölgelerde 3 diş çıkıntısı vardır. Karapasın ortasında uzunlamasına ve çökük bir çizgi 
fark edilebilir. Rengi morumsu koyu kahverenginden siyaha kadar değişebilir, 
ekstremitelerdeyse sarı turuncu renklenmeler vardır. Kayalık sahillerde supralittoralde 
ve mediolittoralde sıklıkla görülebilecek bir türdür ve çok hızlı hareket eder. 
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PHYLUM SORULARI 

1- Crustacea üyelerinin ekolojik başarıları hangi özelliklerine dayandırılabilir? 
2- Crustacea’da görülen sert dış iskeletin avantajlarını ve –varsa- neden olduğu 

kısıtlamaları tartışınız. 
3- Pekçok Crustacea üyesi gün içinde vertikal göçler bazılarıysa mevsimsel 

horizontal göçler gerçekleştirir. Bunlara örnekler vererek bu davranışın 
adaptasyon bakımından değerinin ne olabileceğini tartışınız. 

4- Denizlerimiz için egzotik Crustacea türleri tanıyor musunuz? Bu türlerden 
ekonomik önem taşıyanlara örnekler verebilir misiniz? 

5- Mediolittoral bölgede yaşayan canlılar hangi parametrelerin değişimlerinden 
etkilenirler? Ülkemiz kıyılarında da bulunan Pachygrapsus marmoratus gibi 
yarı-karasal yengeçlerin supra- ve mediolitoral bölgelerde yaşamalarına olanak 
sağlayan adaptasyonlar neler olabilir? 

6- Crustacea’da fouling yapan organizmalara bazı örnekler verebilir misiniz? 
7- Ülkemiz sularında hangi Crustacea türlerinin ticari üretimi yapılmaktadır? 
8- Pelajik yaşamlı Crustacea’lara örnekler veriniz. 
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8. PHYLUM: ECHINODERMATA 

(=DERİSİDİKENLİLER) 
  
 Derilerinde diken taşıyan organizmalardır. Belirgin bir baş bölgeleri yoktur. 
Vücutları genelde 5 simetri düzlemi ile bölünecek şekilde radier simetrilidir. Oldukça 
yavaş hareket eden eski kökenli deniz canlılarıdırlar. Erginleri ışınsal simetrili olduğu 
halde serbest yüzen larvaları bilateral simetrilidir.  
 
Echinodermata Filumunun Özellikleri: 
 Tamamı denizel olan bu organizmalar, pek çok özel karakterleri ile diğer 
hayvanlardan ayrılırlar. 
 1- Hareketleri hidrostatik basınca dayanan su-damar sistemi (ambulakral 
sistem) ile gerçekleştirilir.  
 2- Tüp ayak içeren tek organizma grubudur. Bu ayaklar hareketi sağlamasının 
yanı sıra, beslenmek amacıyla mollusk kabuklarını açmakta da kullanılırlar.  
 3- Bu grubun CaCO3’dan yapılı, dikenlerden oluşmuş dış iskeleti ve dermal 
plaklardan oluşmuş bir iç iskeleti vardır.  
 4- İnce yapılı dermal solungaçları korunmuş durumdadır. Bu hayvanlarda 
bulunan dermal solungaçlar hiçbir hayvan grubunda yoktur.  
 5- Işınsal simetri durumu, herhangi bir hayvan grubunda olduğundan çok daha 
ileri durumdadır.  
 6- Işınsal bir sinir sistemi vardır fakat bu sistemde beyin bulunmaz. 
 7- Anüsün dorsal konumlu oluşu başka hiçbir hayvan grubunda görülmez. 
Yalnızca bu gruba özgü bir özelliktir. 
 8- Vücutları segmetsizdir ve dikenlerle kaplıdır. 
 
Echinodermata Filumunun Sınıflandırılması: 
Regnum: Animalia (=Hayvanlar) 
 Phylum: Echinodermata (=Derisi dikenliler) 
  Subphylum: Asterozoa  
   Classis: Asteroidea  
   Classis: Ophiuroidea  
  Subphylum: Echinozoa  
   Classis: Echinoidea  
   Classis: Holothuroidea 
  Subphylum: Crinozoa 
   Classis: Crinoidea 
     
Anatomik Yapı ve Fizyoloji: 
 Bu filuma ait olan organizmalar, genellikle, beş düzleme göre simetrik yapı 
göstermektedirler. Organ sistemlerinin simetri düzlemleri arasında kalan vücut 
bölgeleri radius, araları ise interradius olarak adlandırılır. Derisi dikenlilerde dorsal-
ventral deyimleri kullanılmaz. Buna karşın ağızın bulunduğu ve larval evrede sağa 
karşılık gelen kısım oral, anüsün bulunduğu ve larval evrede sola karşılık gelen kısım 
ise aboral taraf olarak adlandırılır. Bütün bu genel ortak özelliklerine karşın bu filuma 
dahil olan organizmalar ait oldukları sınıflara göre değişik anatomik ve fizyolojik 
özellikler sergilemektedirler. 
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 Herkes tarafından Deniz yıldızı adıyla yaygın olarak bilinen organizmaları 
içeren Asteroidea sınıfı üyeleri, vücutları oral ve aboral taraftan basılarak yassılaşmış 
yıldız veya pentagonal şekilli organizmalardır. Çoğunlukla beş kollu olmalarına 
karşın bazen kol sayısı daha fazla olabilir.  
 Ağız oral tarafın tam ortasında yer alır. Kolların alt tarafında bir oluk 
içerisinde tüp ayaklar bulunmaktadır. Bu oluğa ambulakral oluk adı verilir. Aboral 
tarafta ise ortaya yakın bir yerde anüs bulunmaktadır. Hayvanın üzerini örten kalker 
plaklar hiçbir zaman bir kabuk oluşturacak şekilde birbirleriyle sıkıca kenetlenmezler. 
Ambulakral oluk üzerinde çatı gibi dizilmiş plaklar yer alır bunlara ambulakral plak 
denmektedir. Koların yanları boyunca ise iki sıra halinde kalın plaklar vardır. Bunlar 
da marginal plaklar adını alır. Plaklar üzerinde ise şekil büyüklük ve sıralanışları 
farklı olabilen ve paksil adı verilen dikenler vardır. Başlıca küçük yumuşakça, 
crustacea ve annelidlerle beslenirler. İstridye ve deniz taraklarının başlıca 
tüketicisidirler.  
 

 
Şekil 42: Asteroidea’da Bir Kolun Genel Yapısı (Lateral Görünüm) (Stachowitsch 
M., 1992). 
 
 Ophiuroidea sınıfı üyeleri ise basık ve disk şeklinde bir gövde ile yılan benzeri 
kollara sahip olan organizmalardır. Kollarını son derece kıvrak ve bağımsız bir 
şeklide hareket ettirebilme yeteneğindedirler ve bu şekilde hareketi sağlarlar. 
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Şekil 43: Ophiuroidea’da Genel vücut Formu (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Pediselleri bulunmaz. Tehlike anında kollarından bir veya birkaçını bırakıp 
kaçabilirler (autotomy).  Kol sayıları 5, nadiren de 6 dır. Genelde küçük hayvanları 
kollarıyla yakalayarak beslenirler. Yılan yıldızı olarak bilinen organizmalardır. 
 
 Echinoidea sınıfı organizmalar ise deniz kestaneleri olarak bilinirler. Küre 
kalp veya disk şeklinde organizmalardır. Kol içermezler. Buna karşın kalker plaklar 
kenetlenerek bütün vücudu saran yumurta veya küre şeklinde bir kabuk meydana 
getirmişlerdir. Kalker plaklardan oluşmuş bu kabuğa testa adı verilir.  
 Testa, vücudun yalnız iki kutbu hariç diğer taraflarını tamamen örter. Bu 
yumuşak derili kutuplardan ağzı içeren sahaya peristom, anüsün bulunduğu sahaya 
ise periprokt adı verilir. Kalker plakların hepsinin yüzeyinde değişik büyüklükte 
yumrular vardır. Bunlar diken ve pedisellerin eklemlendiği yumrulardır. Dikenler 
korunma ve harekete yaralar ve hareket yeteneğini özel kaslarından alırlar. Ağız oral 
kutbun tam ortasında yer alır ve etrafında kama şeklinde sıralanmış 5 interradier diş 
bulunmaktadır. Bu dişler aristo fenerinin yanlarında yer almaktadırlar. Deniz bitkileri 
atıkları ve ölü organizma artıklarıyla beslenirler. 
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Şekil 44: Echinoidea’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Holothuroidea sınıfı ise deniz hıyarları olarak bilinen organizmaları 
içermektedirler. Vücutları, enine kesitleri yuvarlak, beş köşeli veya hafifçe 
yassılaşmış bir kesit içeren uzamış hayvanlardır. Dikensiz ve kaslı vücutlarıyla diğer 
derisi dikenlilerden ayırt edilirler.  
 İskeletleri vücut içine gömülü küçük kalker plaklar ve spiküller şeklindedir. 
Ağız ve anüs karşılıklı olarak vücudun iki ucunda yer alır.  
 Vücudun trivium adı verilen üç ambulakral bölgesi yere yatar, bivium adı 
verilen iki ambulakral bölgesi ise üst taraf gelir. Ön uçta ağız etrafında, gerektiğinde 
vücut içine çekilebilen, kuş tüyü, dal, veya kalkan şeklinde tentaküller bulunmaktadır.  
 Korunma organelleri yoktur, ancak bir tehlike karşısında, suyla karıştığında 
sertleşip, yapışkan bir hal alabilen bir salgı fırlatmaktadırlar. Bazen tüp ayaklara 
rastlanabilmektedir. 
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Şekil 45: Holothuroidea’da Genel Vücut Yapısı (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Crinoidea sınıfı hayvanları ise sessil olarak yaşayan, değişik görünümlü 
organizmalardır. Bitkiye benzer ilginç bir görünümleri vardır. Vücut ortada kadeh 
şeklinde bir orta kısım (kaliks) ile buradan ayrılan 5 radier koldan oluşur. Bu kollar 
kaide kısımlarından sonra iki veya daha fazla bölüme ayrılabilir. Bunların yanlarından 
kısa pinnüller çıkabilir.  
 

 
Şekil 46: Crinoidea’da Genel Vücut Formları (Stachowitsch M., 1992). 
 
 Vücut ortasında yukarıya dönük olarak yerleşmiş bir ağız dikkati çekmektedir. 
Karşıt yönde bulunan sap ise cirri adı verilen kök benzeri bir yapı ile deniz tabanına 
bağlanmaktadır. Hayvan bu substratum üzerinde tüm yaşamı boyunca vaya bir süre 
kalabilir. Plankton veya diğer organik parçacıklar tentaküllerle yakalanıp sillerin 
hareketleri ile ağza kadar getirilir. Bazı Crinoidler 3500-4000 metre derinliklere kadar 
dağılım gösterebilir. Deniz zambakları olarak bilinirler. 
 
Üreme: 
 Echinodermata’nın üremesine bir örnek olmak üzere deniz yıldızlarının 
üremesi gösterilebilir. Bu organizmada bol miktarda üreme organı bulunduğundan 
yaşamının sürekliliğini sağlaması son derece kolaydır. Ayrı eşeyli olan bu 

84 
 

İÜ Su Ürünleri Fak.  Su Omurgasızları Laboratuvar Kılavuzu 2014- Prof. Dr. Bayram Öztürk; Yard. Doç.Dr. Bülent Topaloğlu; Araş. Gör. Nur Eda Topçu



organizmalarda gonadlar her bir kolun iki yanında olmak üzere beş çift ve salkımlar 
halindedir. Bu on adet gonadın oluşturduğu milyonlarca sperm veya yumurta aboral 
taraftaki küçük kanallardan dışarı atılır. Döllenme suda olur ve oluşan zigot 
bipinnaria adı verilen bilateral simetrili larvayı oluşturur. Bu larva mollusk ve 
annelidlerde görülen trokofora larvasına benzer. Boyu 1-2 mm kadardır. Hızlı yüzme 
yeteneğinde olan bu larvalar mikroorganizmalarla beslenirler ve hızla büyüyerek 6-7 
hafta sonra zemine inerler. Burada ön uçları yukarıda olmak üzere büyüyerek deniz 
yıldızlarını oluştururlar.  
 Denizyıldızlarında çok iyi bir kendini yenileme ve regenerasyon özelliği 
vardır. Kopan bir kolun yerine kolay ve hızlı bir şekilde yenisi konulabilmektedir.  
 

 
Şekil 47: Deniz Yıldızının Gelişmesi 
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Laboratuarda İncelenilecek Örnek Türler 

Antedon mediterranea (Lamarck, 1816)  

Deniz zambağı. Yaklaşık 50 cm çapı olan bu deniz zambağı sapsızdır ve kıskaç gibi 
sirler aracılığıyla substrata sıkı sıkıya tutunur ancak sapsız olduğu için hareketlidir. 
Yaklaşık 20-23 sir vardır. Vücut kısmı ufaktır ve fark edilmesi güçtür. Dallanan 5 çift 
uzun ve pinnüllü kol vardır ve bu kolları beslenmesini sağlayan planktonu süzmekte 
kullanır. Bu sebeple özellikle akıntının güçlü olduğu yerlerde bulunur. Özellikle 30-
50 m aralığında olup, 80 m derinliğe kadar bulunabilir. Kayalık, taşlık substratta veya 
yosunlar arasında, bazen de sirleriyle tutunduğu gorgon ve mercanlar üzerinde yaşar. 
Akdeniz, Ege ve Marmara Denizleri’nde bulunur.  

Echinaster sepositus (Retzius, 1783)  

Kırmızı deniz yıldızı. 20-30 cm kadar çapı olabilir. Orta diski oldukça ufaktır ve 
kendisine bağlı 5 ince silindirik kol vardır. Oldukça serttir. Üst kısmında birbirine sıkı 
kenetlenmiş ve diken taşıyan plaklar vardır. Rengi turuncu-kırmızıdır. 
Dokunulduğunda sabunsu bir his verir. Akdeniz ve Ege’de yaygın bir türdür. 250 
metreye kadar kumluk, çamurlu veya sert substratta, ya da deniz çayırlarında 
bulunabilir. 

Astropecten sp. 
Astropecten genusuna ait tüm deniz yıldızlarının ortak özellikleri, sert ve yassı olan 
vücuttaki kısa boylu kolların kenarlarında 2 sıra halinde plaklar bulunmasıdır. Bu 
plakların üsttekilerinden koni şeklinde dikenler çıkar. Kumlu veya çamurlu substratta 
bulunur, kendini substrata gömebilir. Kumda gömülü bulunan hayvanlarla beslenir. 
Podiumlarda vantuz bulunmadığı veya uzun ve güçlü kolları olmadığından, avlarını 
bütün halinde yutmak zorundadır.  

Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)  

Dikenli deniz yıldızı. Vücut kalındır ve üst kısmı birbirine kenetli plaklardan çıkan 
geniş dikenlerin oluşturduğu sıralarla örtülüdür. Çapı 80 cm’e varabilir. Üzerlerinde 
kalın ve sivri, uzunlamasına diken sıraları bulunan 5 kolu vardır. Her diken tabanı 
yoğun bir pediseller gurubuyla çevrilidir. Tüp ayakların ucunda vantuz vardır. Rengi 
yeşilimsi griden, sarı veya kırmızıya değişir. Tüm sularımızda bulunur. Sert zemin 
veya detritik diplerde, 3 metreden 200 metreye kadar görülebilir.  

Asterias rubens (Linnaeus, 1758)  

Genellikle 10-30 cm arasında olan bu deniz yıldızı, 50 cm’e kadar büyüyebilir. 
Kollarının uçları küt bir şekilde sonlanır. Vücut üstünde küçük ve dağınık beyaz 
dikenler vardır. Bu dikenler kollardan düz sıralar halinde ortaya ulaşır. Tazeyken 
büyük örnekler nispeten yumuşak olur. Yumuşak sedimentli substratlarda, yosun veya 
midye yatakları üzerinde yaşar. Marmara Denizi ve Karadeniz’de bulunur ve Kuzey 
Doğu Atlantik kökenli egzotik bir türdür.  

Peltaster placenta (Müller & Troschel, 1842)  

Beşgen denizyıldızı. Çapı 15 cm’e varabilse de genelde 10 cm’den kısadır. Yassı 
vücut pentagonal şekilde ve oldukça serttir. Beşgenin uçlarını birbirine bağlayan 
konkav kenarları sayesinde kolayca tanınır. Kahverengi-pembe-kırmızı renktedir. 
Yumuşak subsratta ve detritik diplerde 10-1000 m arasında bulunur. Akdeniz ve Ege 
Denizi’nde mevcuttur.  
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Ophiura sp. 
Yılanyıldızları da deniz yıldızları gibi yıldız şeklinde ancak vücutları bir disk kısmı ile 
bundan ayrılan kollardan oluşmuştur. Kollar deniz yıldızlarına oranla diskten belirgin 
şekilde ayrı ve bağımsız hareketlidir, ince silindir şeklinde ve uçlara doğru yassı 
olurlar. Diskin duvarını ince kalker plaklar kaplar. Genellikle büyük kayaların alt 
oyukları, sık algler arasında bulunurlar.  

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)  

7 cm’ye varan testasıyla bu deniz kestanesinin şekli oldukça yuvarlaktır. Uzun (3 
cm’e kadar), koyu yeşil veya mor renkte dikenleriyle hemen tanınır. Her ambulakral 
plakta 5 veya 6 çift por vardır. Morumsu siyah renktedir. Yumuşak kayaların 
oyuklarına yerleşir ve büyüdükçe bu oyuğu genişletir. Bazen deniz çayırları arasında 
da görülebilir. 1-80 m derinliklerde bulunur. Herbivordur ve alglerden otlanarak 
beslenir. 

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)  

13 cm kadar çapı olan bu deniz kestanesi geniş ve küresel şekildedir. Çok sayıdaki sık 
dikenleri 2 cm kadardır ve koyu mor renkli olup uçları beyazdır. Yumuşak kumlu 
substratta ve özellikle de deniz çayırları arasında (Zostera) 2-100 m arasında bulunur. 
Akdeniz ve Ege’de mevcuttur.  

Stylocidaris affinis (Philippi, 1845)  

Sert dikenli deniz kestanesi. Testa yaklaşık 4 cm çapındadır ve çok uzun, geniş ve sert 
ve gittikçe incelen dikenleri vardır. Dikenlerin boyu testa çapını aşar. Geniş ve uzun 
dikenlerin tabanında ve ayrıca tüp ayak sıralarının her iki tarafında çok sayıda küçük 
diken vardır. Rengi kahverengi-turuncudur. Koralijen alg ve kayaların üzerinde, 
kıyılardan 1000 metre derinliklere kadar görülebilir. Marmara ve Ege Denizi’nde 
mevcuttur.  

Spatangus purpureus (Müller, 1776)  

Yürek deniz kestaneleri denilen (heart sea urchins) formlardan bir türdür. Ağız oral 
tarafın tam ortasında değildir. Anüs iki yüzeyin sınırında ya da sınıra yakın bulunur. 
Bütün yüzeyince uzun dikenlerle kaplıdır. Spantangus purpureus oldukça geniştir ve 
tazeyken mor renklidir. Testa’nın ön kısmında derin bir çentik vardır. Boyu 12 cm 
civarındadır. 

Parastichopus regalis (Cuvier, 1817)  

Boyu yaklaşık 35 cm, eniyse 6 cm kadardır. Dorsoventral olarak yassılaşmış vücutta 
büyük papilalar vardır. Dorsalde konik tüberküllerle kaplıdır ve hayvanın boyuna dik 
3 sıra podia vardır. Bunların renkleri turuncumsu-pembe bir renkteyken, deniz 
hıyarının kendi rengi kahverengidir. 5-400 m derinlikler arasında görülebilir. 

Leptopentacta tergestina (Sars, 1857)  

Yaklaşık 5 cm boyda U şeklinde kıvrılmış bir deniz hıyarıdır. Podialar bariz şekilde 5 
çift sıra halindedir. Rengi pembe veya lilaya çalan bir kahverengidir. Kumluk 
substratta yaşar.  
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PHYLUM SORULARI 

1- Echinodermata’nın pentaradiyer (5 simetri düzlemi ile bölünecek şekilde 
radier) simetri göstermesine karşın filogenik olarak “Bilateria” grubunda 
sınıflandırılmasının gerekçesi nedir? 

2- Deniz yıldızlarında rejenerasyon özelliği nasıldır? 
3- Papula, tüp ayak, dikenler ve pediselar hangi fonksiyonları yerine getirir? 
4- Echinodermata’da görülen beslenme çeşitlerini özetleyiniz.  
5- Echinodermata’da denizlerimiz için egzotik türlere bazı örnekler verebilir 

misiniz? Ekosisteme verdikleri zararlar nelerdir? 
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