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Ağrı Dağındaki Phrynocephalus horvathi (Reptilia: Agamidae) 
populasyonunda iskelet kronolojisi yöntemi ile yaş tayini 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, nesli kritik tehlike altında bulunan (IUCN, 2009) ve Iğdır’dan 
toplanan Phrynocephalus horvathi türü üzerinde yaş ve büyüme parametreleri hakkında inceleme 
yapmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Iğdır’dan toplanan Phrynocephalus horvathi türüne ait 25 (16 
dişi, 9 erkek) birey kullanılmıştır. Yakalanan örnekler bayıltılarak vücut boyları (SVL: burun ucu-
kloak arası mesafe) dijital kumpas kullanılarak ölçülmüş ve sağ arka ayaktaki en uzun parmak 
disekte edilerek %96’lik alkol içerisine konularak saklanmıştır. Boyanmış kemik enine kesitlerinde 
yaş halkalarının sayılması esasına dayanan iskelet kronolojisi yöntemi kullanılarak populasyonun 
yaş yapısı belirlenmiştir. Elde edilen tüm veriler SPSS programı ile analiz edilerek sonuçlar 
yorumlanmıştır.

Bulgular: Kemik enine kesitlerinde hazırlanan preparatların hepsinde büyüme halkaları net bir 
şekilde sayılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda dişilerin vücut boyları ortalama 50.51 (±3.24) 
mm, erkeklerinki ise 45.26 (±1.35) mm olarak belirlenmiştir. Erkek bireylerin yaşı 3-4 arasında 
değişirken, dişilerin yaşı 2-5 arasında değişmektedir. Eşeysel olgunluğa ulaşma yaşı her iki cinsiyet 
için de 2-3 yaş olarak tespit edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, iki cinsiyet arasında 
hem vücut boyu (Bağımsız Örneklem t testi, t=-0.85, p>0.05), hem de yaş bakımından (t=-0.02, 
p>0.05) önemli bir fark olmadığı bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda dişi bireylerin 
yaşı ile vücut boyu arasında önemli bir ilişki (r= 0.578, p<0.05) bulunurken erkek bireylerde bir 
ilişki gözlenmemiştir.

Sonuç: Sürüngenlerde de yaygın olarak kullanılan iskelet kronolojisi yöntemi Phrynocephalus 
horvathi türü örneklerine uygulanmış, türün biyotop tercihi ve populasyon parametreleri üzerinde 
karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. 
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Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2008-35 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.


