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Teşekkür: Bu çalışma ‘Türkiye’deki Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: 
Agamidae) Populasyonlarında Yaş Tayini ve Uzun Kemik Histolojisi’adlı doktora tez çalışmamın 
bir bölümü olup, Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı tarafından desteklenmektedir (Proje no: 2011-
Fen-008). 

PE–121

Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae)
Türünün Hatay İlinde Yaşayan Popülasyonunda İskelet Kronolojisi
Yöntemiyle Yaş Tayini: Femur, Humerus ve Parmak Kemiklerinde

Dinlenme Çizgilerinin Karşılaştırılması

Meltem Kumaş, Dinçer Ayaz
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, kumasmeltem@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada, Laudakia stellio türünün Hatay ilinde dağılış gösteren popülasyonuna 
iskelet kronolojisi yöntemi uygulanarak farklı kemik dokularında oluşan dinlenme çizgilerinin 
karşılaştırılıp yaş tayini için en uygun dokunun tespit edilmesi ve yaş kompozisyonunun belirlenip 
bazı büyüme parametrelerin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Hatay ilinin Samandağ ilçesine yapılan arazi çalışmaları sonucunda 
Laudakia stellio türüne ait 41 (19 ♀♀, 15 ♂♂, 7 juvenil) adet örnek yakalanmıştır. Örneklerin her 
birinden baş + gövde uzunluğuna ait ölçümler alınmıştır. Femur, humerus ve parmak kemiklerine ait 
dokular disekte edilip % 5’lik nitrik asit içerisinde 2-8 saat arasında değişen sürelerde dekalsifikasyon 
işlemi uygulanmıştır. Dekalsifiye dokulardan 10-15 µm’lik kesitler alınarak Ehrlich’s hematoksilen 
& Eosin ile boyanmıştır. Dinlenme çizgilerine ait gerekli ölçümlerin alınması ve görüntülenmesi 
için Olympus LC20 Görüntüleme ve Analiz Sistemi kullanılmıştır. Tüm istatistiki analizler SPSS 
14.0 ve M.S. Office Excel programlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 2011-027 no’lu kararıyla onaylanmıştır.

Bulgular: Baş+gövde uzunluğu (BGU) erkek bireylerde ortalama 86,90 mm, dişiler bireylerde 
ortalama 80,01mm olarak bulunmuştur. Juvenil bireylerde 36,46 mm olarak tespit edilmiştir. 
Erkeklerde ortalama ve maksimum BGU, dişilerden daha büyüktür ancak bu fark cinsiyetler 
arasında istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. (Mann-Whitney U-test, U=95,5, P= 0,103, P 
≤0,05). Jüvenil bireylerde herhangi bir yaş halkasına rastlanamamıştır. Ortalama yaş± SD, dişilerde 
2,26 ± 0,87 (N=19, Ekst: 1-4 yaş), erkeklerde 2,53±1,36 (N=15, Ekst: 1-5 yaş) bulunmuştur. 
Cinsel olgunluğa erişme yaşı dişilerde 2, erkeklerde 3 olarak belirlenmiştir. Her iki cinsiyette de 
BGU ve yaş arasında pozitif bir korelasyon olduğu ve bu ilişkinin istatiksel olarak önemli olduğu 
görülmüştür (Spearman’s korelasyonu; erkeklerde r: 0, 89 P: 0,00; dişilerde r: 0,79 P: 0,00). 
İncelenen örneklerin %98,96’sında femur ve humerus kemiklerindeki dinlenme çizgilerinin identik 
olduğu %26,47’sinde parmak kemiklerindeki dinlenme çizgilerinin sayısının femur ve humerusta 
gözlenenlerin sayısından 1 eksik olduğu bulunmuştur. Geri hesaplama sonucunda endosteal 
resorpsiyon sonucu tamamen bir halka kaybının olmadığı, örneklerin % 31,7’sinde halkaların 
kısmen resorpsiyona uğradığı tespit edilmiştir. Yaş tayini için en uygun kemiklerin femur ve 
humerus kemikleri olduğu ancak parmak kemiklerinin de bu amaçla kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır.
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Sonuç: Bu çalışma ülkemizde dağılış gösteren Laudakia stellio türü üzerinde yapılan ilk yaş 
çalışmasıdır. Ayrıca ülkemizde uygulanan yaş çalışmaları içerisinde kemiklerdeki dinlenme 
çizgileri ilk kez bu çalışmada karşılaştırmalı olarak incelenip sonuçlar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laudakia stellio, İskelet kronolojisi, Türkiye, Hatay 

Teşekkür: Bu çalışma ‘Türkiye’deki Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: 
Agamidae) Populasyonlarında Yaş Tayini ve Uzun Kemik Histolojisi’adlı doktora tez çalışmamın 
bir bölümü olup, Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı tarafından desteklenmektedir (Proje no: 2011-
Fen-008). 

PE–122

Paranemastoma kalischevskyi (Roewer, 1951)
(Opiliones: Nemastomatidae)’nin Türkiye’den İlk Kaydı ve Dış 

Morfolojisinin SEM Çalışması

Kemal Kurta, Ömer Köksal Ermanb, Nataly Yu. Snegovayac
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kemalkurtmyo@gmail.com
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Amaç: Bu çalışmada, Gümüşhane ilinden toplanan otbiçen örnekleri sistematik açıdan 
değerlendirilerek, Türkiye otbiçen faunasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Gümüşhane ilinden 2011 yılının mayıs ve eylül ayları arasında yürütülen 
arazi çalışmalarında, örnekler el, atrap ve çukur tuzaklar yardımıyla toplandı. Toplanan örnekler, 
içerisinde %70’lik alkol bulunan saklama şişelerine konuldu. Laboratuara getirilen örnekler Leica 
EZ4 stereo mikroskop altında çeşitli eserlerden yararlanılarak teşhis edildi.

Teşhisi yapılan örnekler, SEM (taramalı elektron mikroskobu)’de fotoğraf çekimleri yapmak 
amacıyla, 37°C de yarım saat bekletilerek kurutuldu. Kurutulan otbiçen örnekleri her iki tarafı 
yapışkan bantlarla bakır stublara yapıştırılarak üzerleri altın ile kaplandı. Bu türün genel vücut 
yapısı, keliser, pedipalp, bacaklar ve femur üzerinde yer alan yalancı eklemler, taramalı elektron 
mikroskobunda (SEM, JSM 6400) detaylı olarak çalışılarak fotoğraf çekimleri yapıldı.

Bulgular: Ülkemizin Nemastomatid faunası dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında 
oldukça az bilinir. Nemastomatid faunası dünya’da 16 cinse ait 162 tür ile temsil edilirken, ülkemizde 
ise 8 cinse ait 12 tür ve 1 tür altı takson ile temsil edilmektedir. Bu çalışma ile Paranemastoma 
kalischevskyi (Roewer, 1951) türü ülkemiz faunası için yeni kayıt olarak verilmiş ve Nemastomatid 
faunasının Türkiye’den bilinen tür sayısı 14’de yükselmiştir.

İncelenen Materyal: GÜMÜŞHANE: Torul ilçesi, Zigana Dağı, 23.06.2011, (1♂, 2♀); Kürtün 
ilçesi, Örümcek Ormanı, 26.09.2011, (1♂, 4 juvenil).

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, Paranemastoma cinsine ait P. kalischevskyi (Roewer, 1951) türü 
Türkiye’den ilk kez kaydedilmiştir.


