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taksonlarındandır. Dünya üzerinde şu ana kadar 
tanımlanmış 39882 örümcek türünün, 5088’i 
Salticidae familyası mensuplarından olup, 
Saltisidler bu rakamla, mevcut örümcek türlerinin 
%13’lük kısmını oluşturmaktadırlar.  
 Bu çalışmada Türkiye araneofaunası için 
yeni bir saltisid türü olan Evarcha michailovi 
Logunov, 1992’nin morfojik, fenolojik ve 
biyocoğrafik değerlendirilmesi yapılmış; genitalia 
çizimlerine yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Araneae, Salticidae, Evarcha 
michailovi, Araneofauna, Turkey  
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 Bu çalışmada Güneybatı Anadolu Bölgesi 
Tipulidae faunası incelenmiştir. Araştırma alanında 
yer alan Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve 
Muğla il sınırları içerisinde 2003 – 2006 yılları 
arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 
Tipulidae familyasına ait toplam 3091 örnek 
toplanmıştır. Elde edilen örneklerin yapılan 
teşhisleri sonucunda Dolichopeza, Nephrotoma ve 
Tipula cinslerine dahil toplam 63 tür grubu 
taksonuna ait olduğu belirlenmiştir. Bu 
taksonlardan Tipula (Lunatipula) zimini semiopaca 
Savchenko, 1964 Türkiye faunası için ilk kez 
bildirilmektedir. Tespit edilen türlerin araştırma 
alnındaki illere göre dağılımları tablo halinde 
düzenlenerek verilmiştir. Ayrıca illerin tür listeleri 
oluşturulmuş ve bu listelerdeki ilk kez kaydedilmiş 
olan türler de işaretlenmiştir. Sonuçlar zoocoğrafik 
açıdan değerlendirilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Güneybatı Anadolu 
Bölgesi, diptera, Tipulidae, fauna  
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Bu çalışmada Reşadiye (Tokat)’de (1373 
m yükseklikte) yaşayan Triturus karelinii (Urodela) 
populasyonunda kemik büyümesi ve yaş yapısı 
skeletokronoloji (iskelet kronolojisi) adı verilen bir 
yöntemle incelenmiştir. Bireylerin yaşları, 
boyanmış kemik enine kesitlerindeki yaş 
halkalarının (LAG=dinlenme çizgileri) sayılması 
yoluyla belirlenmiştir. 
 

Çalışmamızda 30 ♂♂, 23 ♀♀ ve 19 
juvenil olmak üzere toplam 72 bireyin parmak 
kemikleri kullanılmıştır. Yaş ile büyüklük arasında 
bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla 
parmak örnekleri alınan tüm bireylerin vücut boyu 
(SVL= burun ucu-kloak arası mesafe) da 
ölçülmüştür. 
 

Vücut boyu erkeklerde ortalama 
65.64±0.97 mm, dişilerde ortalama 64.01±1.11 mm 
olup erkek ve dişi bireyler arasında boy bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(t = 1.101, df = 51, p= 0.276). Parmak kesitlerinin 
%93.05’i yaş tayinine olanak tanımıştır. En genç 
erkek ve dişi bireyin 3, en yaşlı erkek ve dişi 
bireyin ise 8 yaşında olduğu tespit edilmiştir. 
Ergenlik yaşı her iki cinsiyet için de 3 yaş olarak 
tahmin edilmektedir. Erkek ve dişi bireylerin 
ortalama yaşları birbirine benzer olup (sırasıyla 
5.30±1.20 ve 5.76±1.26 yıl) istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (Mann-Whitney 
U-test = 775.5, p= 0.85). Juvenil bireylerin yaşı 
ortalama 1.74±0.93 yıl (min=1, max= 3 yıl) olarak 
belirlenmiştir. 
  

Reşadiye populasyonu erkek ve dişi 
bireylerinde yaş ve SVL arasında anlamlı bir ilişki 
olup (sırasıyla r2= 0.100 ve r2=0.98) von 
Bertalanffy’in büyüme modeline uymaktadır. 
Büyüme katsayısı (K) erkeklerde dişilerden (Kerkek= 
0.284±0.028 ve Kdişi= 0.152±0.071), SVLmak değeri 
ise dişilerde erkeklerden daha büyüktür 
(SVLmak(erkek)= 78.668±1.770 ve SVLmak(dişi)= 
88.83±14.253).  
 
Anahtar kelimeler: Triturus karelinii, 
skeletokronoloji, yaş, büyüme 
 
 


