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Tabanus bromius L. 1758 (Diptera, Tabanidae)’un
Populasyonlarının Geometrik Morfometrik Analizi
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Anadolu Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 26470 Eskişehir 

myafacan@anadolu.edu.tr

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 
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gösterdiği ve en büyük eritrositlere urodellerin sahip olduğu tespit edilmiştir. Mevcut çalışma ile 
Anadoluda yaşayan Rana macrocnemis, Rana macrocnemis tavasensis, Rana holtzi, Rana camerani 
eritrosit sayısı, eritrosit hücre ve nukleus büyüklükleri, saptanarak nukleus ve hücre büyüklüğü 
arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2002-2004 yılları arasında devam eden arazi çalışmaları ile 7 farklı 
lokaliteden (Uludağ, Bolkar Dağları, Erciyes Dağı, Kaçkar Dağları, Sultan Dağları, Karçal Dağı, 
Akdağ) toplanan 91(50♂♂,41 ♀♀)dağ kurbağası örnekleri değerlendirilmiştir. Kan hücrelerinin 
büyüklüklerinin ölçülüp hesaplanması için Wright’ın boyasıyla boyanmış yayma kan preparatları 
hazırlanmıştır. Eritrositlerin büyüklükleri MOB-1-15 mikrometresi yardımıyla ölçülmüş ve her bir 
preparatta 40 eritrositin uzunluğu (a) ve genişliği (b) ölçülmek suretiyle a.b.Π/4 formülüne göre 
büyüklükleri hesaplanmıştır.

Sonuç: Çalışma yaptığımız 7 populasyonda eritrosit uzun ekseni 22,42 -19,34 µm, eritrosit kısa 
ekseni 13,93 – 15,07 µm, eritrosit büyüklüğü bakımından populasyonlar karşılaştırıldığında 247,96 
– 223,66 µm2 arasında değiştiği saptanmıştır.

İncelenen populasyonlarda eritrositlerin uzunlukları, genişlikleri ve büyüklükleri bakımından 
önemli farklılık saptanmamıştır. İncelenen 3 türde en uzun eritrosit Akdağ populasyonunda 22,42 
µm; en kısa eritrosit ise Kaçkar dağları populasyonunda 19,34 µm ‘dir. En büyük eritrositlere 
sahip Sultan Dağları populasyonunun (Rana macrocnemis) toplandığı lokalite 1450 m, en küçük 
eritrositlere sahip Kaçkar Dağları populasyonunun (Rana macrocnemis) toplandığı lokalite 2900 m 
olduğu görülmektedir. Bunun muhtemelenyüksekliğe bağlı bir varyasyon olduğunu ve yükseklik 
arttıkça eritrosit büyüklüğünün azaldığını söyleyebiliriz.

Arıkan vd , (2001) tarafından Anadolu dağ kurbağaları (Rana macrocnemis, Rana holtzi, Rana 
camerani)’nda eritrosit ölçümleri ile ilgili çalışmada yükseklik arttıkça eritrosit büyüklüğünün 
azaldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu Dağ Kurbağaları, yayma kan preparatı, eritrosit- nukleus büyüklüğü
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Amaç: Bu çalışmada, orta ve büyük memeli türlerin tespit edilmesi için yapılan arazi çalışmalarında 
elde edilen ve fotoğraflardan kolaylıkla ayırt edilebilen kirpi ve sincabın günlük aktivite kayıtları 
kullanılarak, fotokapan kullanımının orta ve büyük memeli türlerde olduğu gibi küçük memeli 
türlerin de aktivite desenlerinin belirlenmesindeki etkinliği ortaya konulmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Arazi çalışmaları Ankara ili sınırları içerisinde yer alan Soğuksu Milli 
Parkı’nda (Kızılcahamam) Haziran-Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ısı 


