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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 
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tespit edildi. Yine aynı ilde (Kastamonu) yayılış gösteren 2n=54 sitotipi, 2n=56 sitotipine oranla 
farklı büyüklüktedir.

Sonuçlar: Türkiye’de yayılış gösteren N. xanthodon için dış görünüş itibariyle birbirinden 
ayrılamayan tüm sitotipler morfolojik olarak Shape analizine göre farklılık sergilediler. Küçük de 
olsa, farklı kromozom sayısına sahip bireyler aynı zamanda büyüklük varyasyonu bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Körfare, kromozom, yayılış, molar

Teşekkür: Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
2000 – 13 – 02 – 08, 2001 – 13 – 00 – 17 ve 2004 – 13 – 06 – 06 nolu ve Tübitak projeleri tarafından, 
TBAG – 2073 (101T084) ve TBAG – HD164 (106T225) nolu projelerle desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, Kapıdağ Yarımadası ve şimdiye kadar Odonata kayıtlarının olmadığı 
Marmara Adası’ndan toplanan Odonata larvalarına ait materyal değerlendirilerek, bu bölgelerin 
Odonata faunalarının belirlenmesine ve dağılımlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır. Ayrıca kayıtların verildiği Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası’nın birbirine 
yakın ana kara ve ada özelliği dikkate alındığında, bu çalışma ve ileride yakın adalar ve çevreden 
elde edilecek veriler, yarımada ve adada bulunan Odonata türlerinin Ada Biyocoğrafyası kuramına 
göre de değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Örnekler, 2010 yılında Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası’ndan çeşitli 
lokalitelerden toplandı. Akarsu ve durgun sulardan el çamur kepçesi ile alınan çamur örnekleri, 
farklı göz aralıklarına sahip eleklerde (Nominal Aperture - 0,600µ, 300µ ve 1,18mm) yıkandıktan 
sonra ince uçlu penslerle toplanarak % 70 alkol bulunan küçük plastik şişelerde fikse ve preserve 
edildi. Laboratuar çalışmaları sırasında örnekler etiketlendi ve küçük cam tüplere konularak, % 70 
alkol bulunan kavanozlara yerleştirildi.

Bulgular: Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası’ndan toplanan Odonata grubuna ait larval 
örnekler değerlendirildiğinde, Anisoptera alttakımına ait Anax cf. imperator Leach, Caliaeschna 
microstigma (Schneider), Gomphus schneiderii Selys, Onychogomphus forcipatus albotibialis 
Schmidt, Cordulegaster picta Selys, Libellula depressa Linnaeus, Orthetrum brunneum 
(Fonscolombe) ve Orthetrum cancellatum (Linnaeus) olmak üzere toplam 8 takson tespit edildi. 
Çalışmada 8 Odonata türü Kapıdağ Yarımadası’ndan kayıtlanırken, bu türlerden G. schneiderii ve 
O. f. albotibialis hariç olmak üzere 6 tanesi Marmara Adası’ndan da tespit edildi.

Sonuç ve Tartışma: Güney Marmara Bölgesi, Türkiye genelinde Odonata faunasına ait 
kayıtların daha az olduğu bölgelerden biridir. Türkiye Odonata Faunası ile ilgili yayınlar dikkate 
alındığında, bu çalışmada örneklemenin yapıldığı Marmara Adası’ndan şimdiye kadar verilmiş 


