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Koloni halinde 

sabit polipler 

Pelajik soliter 

medüz 
Pelajik 

koloni 

CNIDARIA’da vücut yapıları 

 Diploblastik: ektoderm ve endoderm olmak üzere 2 tabaka ve aralarında mesoglea 

 İlk gerçek doku gelişimi bu filumda görülür 

 Vücuttaki tek açıklık ağız ve anüs  görevi yapar ve etrafında yakıcı hücreler taşıyan ve 

besinleri ağıza götüren tentaküller vardır.   

 Knid = knidê = ısırgan                            Knidoblast (yakıcı hücre) 

PHYLUM: CNIDARIA 



Histolojik kesit: çok çeşitli işlevsellikte hücreler 

PHYLUM: CNIDARIA 

Sinir hücreleri 

Sindirim 

vaküolleri 

Salgı 

hücreleri 

Uzunlamasına 

miyofibriller 

Knidosil Knidoblast Epitel sinir hücreleri 

Mukus 

Epitel kas-salgı 

hücreleri 

Dolgu hücresi 

kümeleri 

Enine 

miyofibriller 

Endoderm hücreleri 

Duyu hücreleri 

Ektoderm 

Mesoglea 

Endoderm 

Yakıcı hücreler özellikle tentaküller üzerinde ve ağız çevresinde yoğundur 



YAKICI HÜCRE = NEMATOSİT 

A. Durgun durumda 

Tüp dışarı fırlayınca avını 

deler. 

Dişler açıklığın 

büyütülmesini sağlar.  

Yakıcı iplik dışarı atılır. 

Tüp, hücrenin dış 

tarafını saran 

kapsülün içeriye 

çökmesiyle oluşur 

Knidosil denen sil 

dışarıdan gelen 

(avın teması gibi) 

hücrenin 

uyarılmasını sağlar 

ve kapsül 

birdenbire patlar. 

B. Uyarılma durumunda 

1. Knidosil 

2.  Nematosit 

3. Kapsül 

4. Tüp 

5. İplik 

6. Çekirdek 

7. Diş 

8. Dikenler 

A B 

http://biophysics.sbg.ac.at/’den değiştirilmiştir 



Yapışıcı Sarılıcı kapsül 

Hareketi sırasında hayvana 

kendisini sabitlemesini sağlar 
Spiralli iplik avın etrafına 

dolanır 

YAKICI HÜCRE = NEMATOSİT 

İpliklerin oluşumuna göre çeşitli yakıcı hücreler vardır. Yaklaşık 30 morfolojik tipte 

nematosit belirlenmiştir. 

Durgun 

Durgun 

Uyarı sonrası 

Uyarı sonrası 

Uyarı sonrası 

Durgun 

Şırınga tipte 

Dikenli iplik ava saplanır 



Classis: HYDROZOA 

 Cnidaria için gösterilen tüm vücut formlarını bulundurabilirler.  

 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 
velumdur. 

 
Velum: çanın 

kenarlarını 

çevreleyen bir kas 

dokusu 

http://uk.wikipedia.org’dan değiştirilmiştir 



Polip her zaman vardır. Polipler soliter yaşar ya da (çoğunlukla) koloni oluşturlar. 

Polipler teka taşımaz. Döl değişimi vardır. Polipler eşeysiz çoğalarak medüzleri, 

onlar da eşeyli çoğalarak polipleri meydana getirir. Bazen medüz körelmiş formda 

veya yitirilmiş olabilir.  

Örnekler: Hydra (soliter polip-medüz yok-tatlısu veya acısu); 1-

15mm 

Bougainvillia ramosa dallı koloniler 2,5 cm 

Eudendrium rameum dal şeklinde koloniler 6 cm 

Classis: HYDROZOA 

Ordo: Athecata (Antomedusae) 

Diphasia alata 

http://www.habitas.org.uk/ 



http://www.ville-ge.ch/mhng/hydrozoa/antho/turritopsis-

rubra.htm 

VELUM 

Turritopsis rubra  

Classis: HYDROZOA 

Ordo: Athecata (Anthomedusae) 



Velella velella 

Siphonosomları plaka şeklindedir, 

pnömatoforları ise değişik şekiller 

alabilir ve kıkırdak gibi olur. 

Örnek: Siphonosom plakası elips 

şeklinde olan ve pnömatoforu diyagonal 

bir yelken taşıyan Velella 

Classis: HYDROZOA 

Ordo: Athecata (Anthomedusae) 

Family Porpitidae 

http://www.utaot.com/ 

© Mer et Littoral 



Polip her zaman vardır. Polipler soliter yaşar ya da koloni oluşturur. Teka taşırlar. Döl 

değişimi vardır. Polipler eşeysiz çoğalarak medüzleri onlar da eşeyli çoğalarak polipleri 

meydana getirir. Bazen medüz körelmiş formda veya yitirilmiş olabilir. Eşeysel bireyler 

çoğunlukla koloniye bağlı kalan medüzoyitlerdir. 

Classis: HYDROZOA 

Ordo: Thecata (Leptomedusae) 

Örnek: Obelia 

© Mer et Littoral 



Gonotheka: 
üreme polibi üzerini 

saran uzun teka 

Üreme polibi 

blastostil 

Çekilmiş 
polip 

Açılmış 
polip 

Stolon 

Periderm 

Classis: HYDROZOA 

Ordo: Thecata (Leptomedusae) 
Örnek: Obelia 

1,5 cm 



Obelia’da Metagenesis (Döl değişimi) 



Macrorhynchia philippina  

Classis: HYDROZOA 

Ordo: Thecata (Leptomedusae) 

Alp Can 



Classis: HYDROZOA 

Subclassis: Trachylina (Trachymedusae ve Narcomedusae)  

 Medüz şeklindeki hidrozoonlardır. Polip dölü genellikle yoktur, varsa da küçük ve 

tekasız olur. 

 Genellikle kalın olan mesoglea Tachymedusae’de sulu bir jelatin halinde, 

Narcomedusae’de ise kıkırdak gibi koyu ve sert olur. 

Liriope: max 3 cm jellieszone.com  

Salmondella:  # 1mm 

Akdeniz ‘den (ve Marmara ’dan) örnekler: 



1- Koloni halinde yaşayan pelajik 

canlılardır. Döllenmiş bir 

yumurtadan tomurcuklanma 

yoluyla koloni oluşur. 

2- Tipik bir Siphonophora’da 

vücut uzun bir gövdeden oluşur.  

Bu gövdenin ortasındaki oyukluk 

sindirim boşluğunu oluşturur, ve 

tüm poliplere, medüzoidlere kadar 

ulaşır. 

Classis: HYDROZOA 

Ordo: Siphonophora 

3- Bir ucunda içi gaz dolu, askıda 

kalmayı sağlayan pnömatofor 

vardır. 

4- Ardından koloninin 

yüzdürülmesini sağlayan 

medüzoid formlar gelir. 

5- Vücudun geri kalanı çeşitli 

işlevlerde özelleşmiş poliplerden 

oluşur.  

6- Bazı polipler başkalaşarak 

tek ve uzun bir tentaküle sahip 

olmuş, tüm koloninin 

beslenmesinden sorumludur.  
Bazılarıysa üremeden.  

7- Tehlikelere karşı 

koloninin kendini 

savunması gibi 

işlevleri olan 

polipler de vardır. 

8- Bu başkalaşmış zooidlerin 

gövde boyunca dizilimleri türler 

arasında farklılık gösterir ve 

taksonomide kullanılır. Yenilenen 

her diziye kormidium denir. 

9- Bazı gruplarda pnömotofor bulunmazken bazılarında da 

yüzücü medüzoidler bulunmaz. Bazı türlerde vücut uzun bir 

gövde yerine yuvarlak bir şekil alır. 
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Classis: HYDROZOA 

Ordo: Siphonophora 

Physalia physalis 

Gece 

Gündüz 

Hippopodius hippopus  

3-7 cm 

Boyları 40 m gibi oldukça uzun olabildiği gibi birkaç cm de olabilir. 

Yüzeyde yaşayan Physalia dışında hemen hepsi açık denizlerin su 

kolonunda yaşar. Zaman zaman kıyıya yakın yerlerde de rastlanabilir. 

Akdeniz’den… 

http://www.hingston.eu/ 

http://www.naturalisme.dk/ 

http://www.jesuiscultive.com/ 

Dallavalle Grégory 

Cavıgnaux Gilles 



CLASSİS : SCYPHOZOA 
Bu grupta medüz formu hayat döngüsünde 
baskındır. Diğer gruplardaki medüzlerden ayırt 
edilmelerini sağlayan en önemli özellikler: 

→ Velum olmaması  

→ Gastrik filamentlerin varlığı (parmaksı yapıda 
knidoblast taşıyan mide uzantıları) 

→ Mesoglea içerisinde hücreler bulunması 

→ Çok sayıda mide keseleri bulunması 

Aurelia aurita 

http://lanwebs.lander.edu’dan değiştirilmiştir http://animaldiversity.ummz.umich.edu’dan değiştirilmiştir 

Bülent Topaloğlu 



CLASSIS : SCYPHOZOA 

Aurelia aurita 

Fotoğraflar: Bayram Öztürk 



CLASSIS : SCYPHOZOA 

Rhizostoma pulmo 

Pelagia noctiluca  TÜDAV 

TÜDAV 

http://eatmypotato.com/wp-content/uploads/2008/03/jelly_fish.jpg


Cotylorhiza tuberculata 

CLASSIS : SCYPHOZOA 

Bayram Öztürk 

Bayram Öztürk Bülent Topaloğlu 

Bülent Topaloğlu 



Cemal Turan 

CLASSIS : SCYPHOZOA 

Cemal Turan 

Cemal Turan 

Cassiopea andromeda  
Bayram Öztürk 



Rhopilema nomadica 

Chrysaora hysoscella  

CLASSIS : SCYPHOZOA 

Fotoğraflar:  Bayram Öztürk, TÜDAV 

Deniz anası.AVI


CLASSIS : SCYPHOZOA 

Cemal Turan 

Bayram Öztürk 

Yabancı deniz anaları başta balıkçılık olmak üzere deniz ortamını 

tehdit etmektedir. 

R. nomadica 



CLASSİS : SCYPHOZOA 

YAŞAM DÖNGÜSÜ 

Medüzler ayrı eşeylidir.  

(1) Gametler atıldıktan sonra 

oluşan (2) planula larvası 

kendini tespit eder. 

(3) Bundan polipler gelişir.  

(4) Polibin serbest ucundan 

oluşan enine bölünmelerle 

ephyra larvası gelişir ve 

polipten ayrılarak (5) serbest 

medüzleri oluşturur.   

Enine bölünme geçiren polipleri ve 

Ephyra larvası 

1 

2 

3 

4 

5 

http://www.eplantscience.com’dan değiştirilmiştir 

http://jellieszone.com/ 



CLASSIS : CUBOZOA 

Carybdea marsupialis  

Akdeniz’de bildirilen tek temsilci kuvvetli yakıcı 

özellik taşımaz : 

# 4 cm 

Vücut 4 tarafı düz bir küp şeklindedir ve 4 adet 

eşit dağılmış tentaküle veya tentakül demetlerine 

sahiptir. 

Her bir dört rhopaliumun içinde bir karmaşık göz 

bulunur. 

En hızlı yüzen medüz grubudur. 

http://jellieszone.com/ 



CLASSİS : ANTHOZOA 

Bu grup tamamen polip 

formundan oluşur. 

Diğer gruplardaki polip 

formlarından farkları: 

• 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 ektodermik 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. 



CLASSİS : ANTHOZOA 

•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. 



CLASSİS ANTHOZOA: Histolojik kesit örneği 

Sifonoglif 

Aktinofarinks 

Hücre duvarı 

Tam 

bölme çifti 

Kısa 

bölme çifti 

Geri çekici 

kas 

Ektoderm 

Mesoglea 

Sifonoglif 

Tam bölme 

çifti 

Endosel 

Exosel 

Tam bölme: 

Tüm radyal bölmeler 

yukarıda oral diske, 

aşağıda pedal diske, dış 

tarafta hücre duvarına, 

iç taraftaysa yutağa 

ulaşır.  

Kısa bölme: Bölmeler iç 

tarafta yutağa kadar 

ulaşmaz.  

Tam 

bölme çifti 

Kısa 

bölme çifti 
 © 2000 Adorian Ardelean 

http://tolweb.org/ 



Corallimo

rpharia 

ANTHOZOA 

Octocorallia Hexacorallia 

Aragonit 

bütünleşik 

iskelet 

Kalkerli 

iskelet 

Trimorf/kuadrimorf 

polipler 

Monomorf/dimorf 

polipler 

İskelet 

yok 

İskelet 

var 

Soliter 

Soliter veya 

koloni 

Actiniaria 

Ceriantharia 

Zoanthidea 

Antipatharia 

Scleractinia 

Alcyonacea 

Helioporacea 

Pennatulacea 



S-Cl : Octocorallia 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Bölme 

Ektoderm 

Mesoglea 

Endoderm 

Kapatıcı kas 

Yutak 

sifonoglif 

Tüm bölmeler tamdır. 

Toplam 8 tentakül, 8 tane 

de bölme olduğundan, 

her 2 bölme arası boşluk 

bir tentaküle ulaşır. 

Neredeyse tüm Oktokorallerde kalkerli bir iskelet 

vardır. Kalkerli küçük iğnecikler olarak tarif 

edilebilecek skleritlerden oluşan bu iskelete 

ilaveten sıklıkla sert bir organik iskelet daha 

bulunur. 

Hemen hepsi koloni oluşturur. 



S-Cl : Octocorallia 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Koloniler, eşeysiz çoğalma ile meydana gelen bireylerin bir arada kalması ile oluşur.  

En basit kolonilerdeki bireyler, ya doğrudan doğruya gastral boşlukları ile ya da bu 

boşluklardan ayrılan ince borular aracılığı ile birbirlerine bağlanırlar. Bu boruların etrafı 

mesoglea ve ektoderm ile çevrili olur. Polipler de bu stolonların üzerinde tek tek 

yükselirler.  

Diğer kolonilerde polipler, yüzeyi ektoderm 

ile örtülü kalın, ortak bir mesoglea kitlesine 

(coenenchyme) gömülmüşlerdir. 

Coenenchyme içerisinde stolonlar değişik 

şekillerde dağılırlar ve poliplerin yalnız oral 

uçları dışarı uzanır. 

Örnek: Corallium rubrum 

KOLONİLER 

İskelet ekseni 
(kenetlenmiş kalkerli 
yapılardan oluşur) 

Çekilmiş polip 

Gastral boşluk 

Coenenchyme 

Yüzeysel 

stolonlar 

Boylamasına stolonlar 

http://www.mer-littoral.org/ Anne et Wilfried Bay-Nouailhat © 2007-2014 



S-Cl : Octocorallia 

Ordo : Alcyonacea 

Alcyonium coralloides 

Alcyonium palmatum 

CLASSİS : ANTHOZOA 

İskeletleri ayrı ayrı kalkerli yapılardan oluşur. Bazılarında ortak bir coenenchyme, 

bazılarındaysa sadece stolonlar vardır. 

Alcyonium acaule 
Fotoğraflar: N. Eda Topçu 

Subordo: Alcyoniina Yumuşak mercanlar 



http://researcharchive.calacademy.org/ 

CLASSİS : ANTHOZOA 

S-Cl : Octocorallia 

Ordo : Alcyonacea 

Subordo: Stolonifera 

Taş ve kabuk gibi substratlarda, ince 

stolonlar üzerinde yükselen ortalama 1, en 

fazla 2 cm uzunluğunda saydam polipler, 

stolonlar aracılığıyla ağ oluştururlar. 

Sarcodictyon sp. 
Eda Topçu 



S-Cl : Octocorallia 

Subordo : Holaxonia 

Yarı karanlık mağara biyosönozu Corallium rubrum 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Çoğu dallı koloniler oluşturur.  

Ortak sönenşim 2 tabaka halindedir. İçteki tabaka, kalkerli 

yapıların kaynaşması sonucu oluşmuş bir iç iskelet görevi 

görür.  Dıştaki tabakadaysa, stolonlardan oluşan kanallar 

sistemi vardır.  



CLASSİS : ANTHOZOA 

Corallium rubrum 

Büyüme: # 0,25 mm/yıl 

Barselona Sözleşmesi’nin 

Biyoçeşitlilik/Özel Koruma Alanları 

Protokolü’nün Ek III’ünde avcılığı 

kontrol altından olan türler 

listesindedir. Ülkemizde C. rubrum 

avcılığı tamamen yasaklanmıştır.  

AB yasalarına göre 

avlanabilir boya erişmesi 

30-35 yıl sürüyor… 
www.livingoceansfoundation.org 

http://thebrainscoop.tumblr.com/ 

www.masterart.com 

http://invertebrates.si.edu/ 



Koralijenli biosönoz 

Paramuricea clavata 

Eunicella cavolini 

S-Cl : Octocorallia 

Subordo: Holaxonia 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Bodrum, 2009 

N. Eda Topçu 

Bayram Öztürk 

N. Eda Topçu 

rac-spa.org 



S-Cl : Octocorallia 

Subordo: Holaxonia 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Müsilaj topaklanmaları 

gorgon dallarına takılarak 

dallarda kısmi ölümlere neden 

olur  

Fotoğraflar:  Bayram Öztürk 



CLASSİS : ANTHOZOA 

S-Cl : Octocorallia 

Ordo : Alcyonacea 

Eda Topçu 

Bayram Öztürk 

Yumuşak mercan ve gorgonların ekolojik önemleri çok yüksektir. 

Başka canlılar için habitat oluştururlar. Dallarına köpekbalıkları, 

deniz tavşanları, kalamalarlar yumurtalarını bağlarlar, deniz 

zambakları tutunur, balıklar saklanır,… 

Bülent Topaloğlu 

Eda Topçu 



S-Cl : Octocorallia 

Ordo : Pennatulacea 

Pteroeides griseum Veretillum cynomorium 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Yarı sesil koloni ana ekseni ile zemine gömülmüştür. Ana 

eksen kalkerli yapılar içeren kuvvetli bir mesogleaya, 

kanallı bir sisteme ve bir kaide çubuğuna sahiptir.  

Bu grubun polipleri arasında polimorfizm vardır yani 

bazıları beslenmeyi sağlarken, diğerleri su akımını 

sağlamak üzere başkalaşmıştır.  

Fotoğraflar: N. Eda Topçu 



CLASSİS : ANTHOZOA 

S-Cl : Hexacorallia 

Hücre duvarı 

Sifonoglif 

Aktinofarinks 

Tam bölme çifti 

Kısa bölme çifti 

Exocoel 

Endoocoel 

Jüvenil bir anemondan yutak 

bölgesinden alınan kesit 

Jüvenil bir anemondan dip 

bölgeden alınan kesit 

A- 6 adet tam bölme çifti 

B- 6 adet kısa bölme çifti 

C- 12 adet üçüncül bölme 

A 
B 

C 

Genellikle 6’nın katları sayıda tentakül ve bölmeye 

sahiptirler. Metamorfoz geçirmiş larvada 6 adet 

tentakülün her biri bir bölme arasına denk düşer. Polip 

geliştikçe bölme ve tentakül sayısı artar.  

 © 2000 Adorian Ardelean http://tolweb.org/  © 2000 Adorian Ardelean http://tolweb.org/ 



CLASSİS : ANTHOZOA 

S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Actiniaria Soliter yaşayan hexakorallerdir. İskeletsizdirler. 

Sesil olsalar da zemine yapışmaz ve yer 

değiştirebilirler. Genellikle hem tam hem de 

yarım bölmeler vardır. Farklı hayvan 

şubelerinden pek çok türle simbiyotik yaşarlar. 

N. Eda Topçu 

Actinia equina 

http://www.mer-littoral.org/ 

Actinia fragacea 



S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Actiniaria 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Sagartia elegans 

Marmara, 2009 

Cereus pedunculatus 

Marmara, 2009 

Fotoğraflar: N. Eda Topçu 



S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Actiniaria 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Aiptasia mutabilis  
www.european-marine-life.org 

Anemonia viridis 

Condylactis aurantiaca 

N. Eda Topçu 

N. Eda Topçu 



S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Scleractinia 

Mercan resifleri 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Koloni oluşturan veya soliter olabilen, pedal diskleriyle kalker salgılayan ve böylece 

iskelet yapısı kazanan bir gruptur. Zemine yapışık olurlar. Kalkerli ektodermik iskelet 

hepsinde mevcuttur. Tek bir bireyin iskeletine Koralit adı verilir ve seri halinde radyal 

vertikal plakalardan oluşur=septum. Her septum mesenteriumlar tarafından salgılanır 

ve endocoel’de uzanır. 

Taş mercanlarının bir kısmı 

tropik denizlerde setler ya da 

adalar şeklinde resifler 

oluşturur. Akdeniz’de resif 

oluşturabilen tek bir tür vardır. 

www.coralcoe.org.au 



S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Scleractinia 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Cladocora caespitosa 

Gökçeada, 2009 

Caryophyllia smithii 
Leptopsammia pruvoti 

Gökçeada, 2009 

Bodrum, 2009 

Balanophyllia europea 

Fotoğraflar: N. Eda Topçu 

Bayram Öztürk 



S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Zoanthidea 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Mesoglea içerisinde, fibriller ve hücreler arasında 

ektoderm kökenli bir kanal ağı vardır. Vücut çeperinin 

ektodermi kalın bir kutikula ile örtülüdür. Gerardia 

hariç, iskelet oluşturmazlar.  

Çoğu koloni halinde, birkaçı da soliter yaşar. 

Kuvvetli mesoglea içinde yabancı madde 

birikimi görülür. Kolonilerde bireyler birbirine 

Octocorallia’da olduğu gibi bazal stolonlar 

veya sönenşim ile bağlanırlar.  

Parazoanthus axinellae Bayram Öztürk 

Eda Topçu 



Savalia savaglia (=Gerardia savaglia) 

S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Zoanthidea 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Mesoglea içerisinde, fibriller ve hücreler arasında ektoderm kökenli bir 

kanal ağı vardır. Vücut çeperinin ektodermi kalın bir kutikula ile örtülüdür. 

Savalia hariç, iskelet oluşturmazlar.  

Çoğu koloni halinde, birkaçı da soliter yaşar. Kuvvetli 

mesoglea içinde yabancı madde birikimi görülür. 

Kolonilerde bireyler birbirine Octocorallia’da olduğu gibi 

bazal stolonlar veya sönenşim ile bağlanırlar.  

Bayram Öztürk 



S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Zoanthidea 

CLASSİS : ANTHOZOA 

Savalia savaglia (=Gerardia savaglia) Bu türün avlanması ülkemizde 

tamamen yasaklanmıştır. Barselona 

ve Bern sözleşmeleri ile de 

korunmaktadır. Akdeniz’e endemik 

bir türdür. Özellikle geçmiş yıllarda 

yapılan avcılığı nedeniyle 

popülasyonları azalmıştır. 

Keratine benzeyen eksen 

iskeleti siyah renklidir ve 

mücevher yapımında  

kullanılır Bayram Öztürk 

Bayram Öztürk 

Yalancı siyah mercan 



S-Cl : Hexacorallia 

Ordo : Corallimorpharia Ordo : Ceriantharia 

Corynactis viridis 

CLASSİS : ANTHOZOA 

İskeletsiz, deniz dibinde, büyük bir kısmı 

salgılarla astarlanmış tüplerde soliter 

yaşayan, dış görünüş olarak Aktinyalarla 

benzerlik gösteren hayvanlardır. Bütün 

bölmeler tamdır. Bilateral simetrik 

sıralanırlar. 

İskeletsiz olan bu hayvanlar soliter 

olarak veya sönenşim ile birbirlerine 

bağlanmış olarak yaşayabilirler. Basık 

görünüşlü, mantara benzeyen polipleri 

vardır. Kısa küt tentakülleri radyal 

olarak sıralanır.  

Cerianthus membranaceus 
Eda Topçu 

oceana.org 



MERCAN RESİFLERİ ve ATOLLER 

Büyük Bariyer Resifi (Great 

Barrier Reef), Avustralya 
Atafu Atol’ü, Pasifik Okyanusu 

Mercan resifleri sert mercan iskeletlerinin (kalsiyum 

karbonat) zaman içinde birikerek büyümesiyle 

oluşan doğal ve dayanıklı yapılardır. Resif tipine 

göre oluşmaları  binlerce yıldan 30 milyon yıla kadar 

zaman alabilir. En üst katmanda canlı mercanlar 

vardır. Genel olarak, sığ ve ılık (simbiyotik algler 

nedeniyle), berrak, güneşli ve hareketli sularda 

oluşurlar. Dünyada %0,1’den az alan kaplamalarına 

rağmen denizel biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu 

yerlerdir.  

www.greatbarrierreef.org earthobservatory.nasa.gov 

http://www.coralreefinfo.com/ 



DENİZLERİN ASİTLEŞMESİ, KÜRESEL ISINMA ve 

MERCANLAR 
Artan karbondioksit oranları nedeniyle denizlerin pH’ı gitgide azalmakta, yani 

asitleşmektedir. 1751 ile 1994 arasında 8,179’dan 8,104’e düştüğü tahmin 

edilmektedir (-0.075). 

Bu durumunsa kalkerli iskelet 

oluşturan canlılar üzerinde olumsuz 

etkisi vardır. Denizlerin pH’ı 

azaldıkça, CO3
2-  ‘nin de suda 

çözünmesi artmaktadır. Bu etki 

deneysel olarak kanıtlanmıştır. 

Küresel ısınmaysa mercanlar üzerinde “beyazlaşma” denilen bir etkiye sahiptir. Bu 

zooxanthella ile simbiyotik yaşayan mercanlarda görülen bir olaydır ve şimdiden 

dünyanın bazı yerlerinde mercanlar bu durumun etkisi altındadır. Akdeniz’de de aşırı 

sıcaklık görülen yazlarda özellikle Anthozoa grubundan omurgasızlarda toplu ölümler 

kaydedilmiştir. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/AYool_GLODAP_del_pH.png


Batı Akdeniz’de biri 1999, diğeri 2003 yıllarının yaz 

aylarında olmak üzere 2 kere toplu ölüm vakaları:   

Paramuricea clavata gibi gorgonlarda 

sönenşimde bozulmalar 

Cladocora caespitosa’da doku kaybı 

(mercanlarda beyazlaşma sorunu) 

Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen, 

deniz suyundaki sıcaklık anomalilerinin 

sonucu… 



CNIDARIA’daki yakıcı hücreler zaman zaman insanlarda da zararlı etkilere, hatta 

ciddi rahatsızlıklara neden olabilir (daha fazla bilgi için: http://www.yayakarsa.org/) 

Pennaria disticha 

Bayram Öztürk 

? 

http://www.yayakarsa.org/
http://www.yayakarsa.org/
http://www.yayakarsa.org/


GIDA 

Deniz anaları bazı ülkelerde gıda 

amaçlı olarak kullanılmaktadır 



Kunstformen der Natur, Haeckel, 1904 


