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Amaç: Bu çalışmada T. bromius türüne ait farklı popülasyonların morfolojik varyasyonları, 
geometrik morfometri metodu doğrultusunda karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Metot: Materyal olarak kullanılan T. bromius örnekleri Anadolu Üniversitesi Fen 
Fakültesi Zooloji Müzesi’nden sağlanmıştır. 230 adet dişi örneğe ait sağ kanatlar kopartılarak 
entellan yardımıyla mikroskop lamlarına sabitlenmiştir. Hazırlanan bu preparatların fotoğrafları 
Leica MZ 12,5 stereo mikroskoba bağlı Leica DFC 480 fotoğraf makinesiyle fotoğrafları çekilmiştir. 
Bu fotoğraflar Tps program serileri yardımıyla işlenmiş ve kanatlar üzerindeki 20 adet landmarkın 
koordinatları x, y kartezyen çarpımı şekline dönüştürülmüştür.

Bulgular: Temel bileşen analizleri (PCA) ve procrustes analizleri sonucu PC1 ve PC2 sonuçlarının 
toplamda % 42.81 varyansı açıkladığı için belirleyici özellikte olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar 
kullanılarak dağılım grafikleri oluşturulmuştur. Procrustes analizi ile elde edilen centroid size sonuçları 
da tek yönlü ANOVA testinin Tukey modülü kullanılarak analiz edilmiştir ve p= 0,00 bulunmuştur. 

Sonuçlar: Sonuçlar doğrultusunda farklı yükseklik ve yayılış alanlarında tespit edilen türler 
arasında istatistiki açıdan önemli morfolojik farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Aynı türe ait farklı 
popülasyonların yayılış alanlarına bağlı olarak morfolojik farklılık göstermesi önceki çalışmalarda da 
bildirilmiştir. T.bromius kozmopolit yayılış gösteren bir türdür. Bu türün geniş yayılış göstermesi farklı 
coğrafik koşullara adapte olmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak birçok araştırmacı tarafından 
farklı alt türler bildirilmiş ve sinonimler verilmiştir. Bu çalışma sonucunda bu türün Türkiye’deki 
farklı popülasyonları arasındaki varyasyonlar geometrik morfometri metoduyla ortaya koyulmuş ve 
tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tabanus bromius, Tabanidae, Diptera, Morfolojik Farklılık, Geometrik Mor-
fometri
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Amaç: Farklı anur türlerinde kan hücrelerinin sayıları ve büyüklükleri ile ilgili çok sayıda çalışma 
vardır. Amfibilerde eritrositlerin büyüklüğü ve sayısının türler arasında önemli derecede farklılıklar 


