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materyali şeklinde preparasyonları yapılarak koleksiyon kutularına yerleştirilmiştir. Örneklerin 
tür düzeyinde teşhisleri, laboratuarda mevcut karşılaştırma materyali ve teşhis anahtarları içeren 
literatür yardımıyla yapılmıştır. 

Bulgular : Sphecidae familyası Hymenoptera (Zar kanatlılar) takımında yer alan soliter yaban 
arılarının bir grubudur. Larvaları karnivor olup, diğer böcekler ve örümceklerle beslenmektedir. 
Böylece diğer canlıların populasyonlarını kontrol altında tutarak ekosistemde kararlılığın 
sağlanmasında katkıda bulunurlar. Bu çalışmada, Sphecidae familyasına ait 21 tür teşhis edilmiştir. 
Familyaya ait Tokat ilinde daha önceden herhangi bir çalışma bulunmadığından, Tokat Sphecidae 
faunası bu çalışmayla ilk kez ortaya konmuştur. Ayrıca incelenen örneklerden, Sceliphron curvatum 
(F.Smith) türü, Türkiye faunası için ilk kez kaydedilmiştir. 

Sonuç : Tokat ili Sphecidae faunası bu çalışma ile ilk kez ortaya konmaktadır. Tokat ili Karadeniz ve 
İç Anadolu bölgeleri arasında yerleşmiş ve her iki bölgeye ait flora elemanlarına sahip olduğundan, 
böcekler açısından oldukça zengin bir habitat çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca il sınırları içinde rakımı 
250-1900 m. arasında değişen coğrafik yapı fauna zenginliğini artıran topoğrafik etkenlerdendir. 
Nitekim familyanın, Türkiye’de mevcut 67 türünden 21’inin ilde tespit edilmesi il faunasının 
zenginliğini göstermektedir. Bu çalışma ile ilin faunası belirlenirken aynı zamanda ülkemizin 
biyolojik zenginliklerine de katkı sağlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sphecidae, Hymenoptera, Fauna, Tokat, Türkiye, yeni kayıt

Teşekkür: Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi, BAP tarafından desteklenmiştir (Proje No: 
2010/22).
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Amaç: Bu çalışmada, Triturus karelinii (Pürtüklü Semender)’nin Uludağ (Bursa)’da yaşayan 
bir populasyonunda yaş yapısının ve yaş ile vücut büyüklüğü arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada materyal olarak Kirazlıyayla-Uludağ/Bursa’dan 2006 
yılında toplanan Triturus karelinii örnekleri (25♂♂, 25♀♀, 1 juvenil) kullanılmıştır. Yaş analizi, 
parmak kemiğinden alınan enine kesitteki yaş halkalarının (LAG) sayımı esasına dayanan “iskelet 
kronolojisi” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Populasyondaki dişi ve erkek bireylerin 
büyüklük karşılaştırmasını yapabilmek ve yaşın büyüklükle olan ilişkisini ortaya koyabilmek için 
burun ucu-kloak arası mesafe (SVL) kumpas yardımıyla mm cinsinden ölçülmüştür. 

Bulgular: Bulgulara göre en genç erkek bireyin 5, dişi bireyin 4; en yaşlı erkek bireyin 10, dişi 
bireyin ise 11 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Ergenlik yaşının erkekler için 5, dişiler için ise 4 
yaş olduğu tahmin edilmektedir. Erkek ve dişi bireylerin ortalama yaşları birbirine benzer olup 
(sırasıyla 6.36 ± 1.41 ve 7.26 ± 1.89 yıl ) aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark tespit 
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edilmemiştir (Mann-Whitney U-test; U= 202.50, Z= -1.25, p= 0.07). Vücut boyu (SVL) dişilerde 
erkeklerden daha uzun olup, dişilerde 63.44-81.88 mm (ortalama: 73.22 mm), erkeklerde ise 59.12-
75.62 mm (ortalama: 68.29 mm) arasında değişmektedir. Cinsiyetler arasında vücut büyüklüğü 
bakımından bulunan bu fark istatistiksel olarak da önemli bulunmuştur (Mann-Whitney U-test; U= 
143.00, Z= -3.29, p= 0.00). Yapılan korelasyon analizi sonucunda populasyondaki erkek bireylerin 
vücut boylarıyla yaşları arasında anlamlı (r

erkek
=0.73; p=0.000), dişi bireylerin vücut boyu ile yaşları 

arasında ise zayıf bir ilişki (r
dişi

=0.41; p=0.053) tespit edilmiştir.

Sonuç: Amfibilerde yaygın olarak kullanılan iskelet kronolojisi yöntemi Uludağ (Bursa) 
Triturus karelinii türü örneklerine de uygulanarak, örnekler yaş ve vücut büyüklüğü bakımından 
incelenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile Uludağ’da bulunan Triturus karelinii populasyonunda 
eşeyler arasında ortalama yaş bakımından önemli bir fark tespit edilmemiştir. Bununla birlikte yaş 
ile vücut büyüklüğü arasında erkekler için anlamlı, dişiler için ise zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Triturus karelinii, iskelet kronolojisi, yaş, büyüklük 
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren toprak altı yaşama uyum sağlamış N. xanthodon’nun sitotiplerin 
diş yapılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Diş morfolojileri incelenerek bu türlerin arasında 
fark olup olmadığı ve bu sitotiplerin birbirinden anlamlı derecede ayırımının mümkün olup 
olmadığı araştırılmıştır.

Gereçler ve yöntemler: Türkiye’deki körfareler çok sayıda sitotip içerdiği için sadece dış 
morfolojilerine dayanan bir değerlendirme gerçekçi olmadığı bilindiği gibi diş morfolojilerine 
bakılarak bu canlıların aslında birbirlerinden çok farklı türler olduğu bulunabilir. B. E. Ü. Fen 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü müze örnekleri kullanıldı. Sırasıyla; Bolu, Kastamonu, 
Adapazarı, Karabük, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir ve Çankırı 
illerinden toplanan 2n=52’den beş, 2n=54’ten sekiz, 2n=56’den bir, 2n=56T’den beş, 2n=60’tan 
13 ve 2n=60T’den bir örnekte üst sağ dişlerden birincisi (M1) incelendi. Stereo mikroskoba bağlı 
fotoğraf makinesiyle birinci üst molar diş fotoğraflandı. Bu elde edilen fotoğraflara shape analizi 
ile uygulandı. Diş şekli oluşturulurken 64 noktanın koordinatları belirlendi. Şekil değişkenleri 
diskriminant analizde incelendi.

Bulgular: Birbirinden ayrılamayan bu sitotiplerin birinci üst molar dişleri incelendikten sonra 
birbirinden anlamlı derecede ayrıldığı belirlendi (p<0,05). Ayrıca bu sitotiplerin arasında az da olsa 
büyüklük farklılıkları bulundu. Yapılan analize göre aynı alanda yayılış gösteren 2n=60 sitotipi, 
2n=52 sitotipine göre daha büyüktür. Benzer şekilde Trakya Bölgesinde yayılış gösteren 2n=56tr 
sitotipi, Kastamonu’da yayılış gösteren 2n=56 Sitotipine oranla daha büyüktür. 2n=60 sitotipinin 
yayılış gösterdiği farklı illerde (Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin) aynı büyüklükte olduğu 


