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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Crocidura suaveolens türüne ait değişik lokalitelerden toplanan 
örneklerin kafatası ölçülerinin morfometrik analizini yapmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, her lokaliteden en az iki örneğin kafatası olacak şekilde 
Türkiye’deki 58 değişik lokaliteden toplanan 236 Crocidura suaveolens örneğinin kafataslarından 
saat yüzlü kumpasla mm. olarak 17 morfometrik ölçü alındı. Her bir örneğin kafatasından alınan 
morfometrik ölçülerin en küçük, en büyük ve ortalama değerleri bulundu. Morfometrik ölçülerin 
ortalamaları alınarak oluşturulan veri setini analiz etmek için NTSYSpc 2.11f programı kullanıldı. 
NTSYSpc 2.11f programı ile örneklerden alınan morfometrik ölçülerin önce standardizasyonu 
yapıldı. Daha sonra Manhattan farklılık matriksi ve UPGMA dendogramı elde edildi.

Bulgular: Crocidura suaveolens örneklerinden alınan morfometrik ölçüm değerlerinin ortalamaları, 
standardizasyondan sonra Manhattan farklılık matriksi oluşturmak için kullanıldı. Bu matrikse 
göre en küçük değer 0.0122, Kaynaşlı-Düzce ve Nallıhan-Ankara ile Bektaşağa-Sinop ve İncesu-
Samsun arasındayken en büyük değer 0.1131, Seydişehir-Konya ve Eğirdir-Isparta örnekleri 
arasında bulundu. Manhattan farklılık matriksine göre değişik lokalitelerden toplanan Crocidura 
suaveolens örnekleri arasında çok fazla morfometrik farklılık bulunmamaktadır.

Manhattan farklılık matriksi kullanılarak oluşturulan UPGMA dendogramında Eğirdir-Isparta, 
Seydişehir-Konya ve Çaykara-Trabzon örnekleri dendogramın bazalında tek tek dallanırken geri 
kalan örnekler ise iki ana kümeyi oluşturacak şekilde dağılım gösterdiler. UPGMA dendogramına 
göre Trakya’dan iki lokaliteden elde edilen Crocidura suaveolens örnekleri, Anadolu örnekleri 
arasında farklı alt kümeler içerisinde yer aldılar. Lüleburgaz-Kırklareli örnekleri, Dereiçi-Kars 
örnekleriyle Gelibolu-Çanakkale örnekleri ise Silifke-Mersin örnekleriyle birlikte kümelendi. 

Sonuç: UPGMA dendogramına göre coğrafik olarak birbirine yakın veya uzak olan Crocidura 
suaveolens örneklerinin lokaliteleri farklı alt kümeler içerisinde yer aldıkları tespit edildi. Hem 
Manhattan farklılık matriksi hem de UPGMA dendogramına göre örnekler arasında bariz bir 
farklılık olmadığı ve bunun sonucunda örneklerin elde edildiği lokalitelerin birbirine olan 
uzaklığının ve coğrafik özelliklerinin morfometrik farklılaşmada herhangi bir etkiye sahip olmadığı 
sonucuna varılmaktadır.
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