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Sonuç: Galleria mellonella arıcılıkta büyük zararı dokunan bir petek güvesidir. Bu canlı literatüre 
bakıldığında pek çok araştırmaya konu olmuştur ancak canlının β-glukozidaz enzimiyle ilgili bir 
çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışma ile Galleria mellonella larvasının β-glukozidaz enzimi 
laboratuarda sentezlenen Sepharose 4B-L-tirozin-1-Naftilamin hidrofobik jeli ile saflaştırılmış 
ve karakterizasyonu yapılmıştır. Peteklerin saklanması sırasında ciddi problemlere yol açan söz 
konusu güvenin fizyolojik açıdan önemli bir enzimi olduğu düşünülen beta-glukosidazın inhibe 
edilmesi, biyolojik mücadelede aday yöntem olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, β-glukozidaz, Hidrofobik etkileşim kromatografisi
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Amaç: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsü ve meşelik ağaçlandırma alanının 
örümcek faunasının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi 2008-2009 Mayıs – Ağustos ayları aralığında Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünden toplanan örümcek örnekleri oluşturmaktadır. 
Örnekleme tüm alan detaylı bir şekilde taranarak, özellikle gündüz saatlerinde yapılmıştır. Araştırma 
bölgesinden materyaller direkt olarak elle, küçük pens, şişeler veya geniş ağızlı şişeler kullanılarak 
toplandığı gibi çukur tuzaklar ile de örnekleme yapılmıştır. Yakalanan örnekler, içerisinde %5 
oranında gliserin içeren %70lik alkol olan ayrı tüp ve şişelere konularak öldürülmüştür. Her bir tüp 
ve şişe etiketlenerek kayıtları tutulmuştur.

Örneklerin ayrımları ve teşhisleri Olympus stero binokülker mikroskop ile yapılmıştır. Teşhisi 
yapılan örneklerin taksonomik karakterlerinin çekimleri Leica MZ16 stero mikroskop ile bağlantılı 
Leica DFC 490 görüntüleme sistemi ile yapılmıştır. Türlerin tayinlerinde Thaler and Knoflach 
1995, Varol 2001, Herausgegeben 2003, Kutbay 2004, Özdemir 2004, Soysal 2004, Türkeş 2006, 
Oraltay 2006, Sancak 2007, Seyyar 2009 ve online olarakta www.aranea.unibe.ch kaynaklarından 
yararlanılmıştır. Örneklerin tümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Entomoloji 
laboratuarında saklanmaktadır.

Bulgular: 2008-2009 yıllarının Mayıs – Ağustos aylarında araştırma bölgesinde yapılan 
çalışmalarda 370 örnek yakalanmış, yapılan teşhis çalışmaları sonucu 6 familya 11 cins ve 12 
türün varlığı tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin ayırt edici yapıları fotoğraflanmış, morfolojileri, 
habitatları, dünya ve Türkiye’deki yayılışları verilmiştir.

Sonuç: Araştırmada Eskişehir il sınırları içinde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ana 
yerleşkesi ile Meşelik Ağaçlandırma Bölgesi’nde 6 farklı familyaya ait, 11 cins ve 12 örümcek 
türünün varlığı tespit edilmiştir. Elde elden sonuçlar faunistik, ekolojik ve sistematik açıdan 
irdelenmiştir. 
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Tespit edilen türler; Amaurobius deelemanae, Pholcus opilionoides, Zodarion thoni, Aulonia 
albimana, Hogna radiata, Lycosa praegrandris, Scotophaeus blackwalli, Callilepis nocturna, 
Dipoena tristis, Steatoda paykulliana, Steatoda phalerata ve Evippa sp. dir. Tür düzeyinde bir 
(Amaurobius deelemanae) ve cins düzeyinde bir (Evippa) olmak üzere Türkiye faunasına 2 yeni 
kayıt kazandırılmıştır. Çalışmada tespit edilen türler Eskişehir’den ilk kez kaydedilmiştir.

Araştırma bölgesinde en çok örneği bulunan familyalar Pholcidae (145), Lycosidae (96), 
Gnaphosidae (34) şeklinde sıralanmıştır. Diğer yandan Lycosidae familyasının 4 türü ile çalışma 
bölgesinde en fazla türü olan familya olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Araneae, Fauna, Sistematik, Eskişehir, Türkiye

Teşekkür: Çalışma süresince örneklerin teşhisi ve literatür temininde yardımlarını esirgemeyen 
Kadir Boğaç KUNT’a teşekkür ederiz. Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında Yrd. Doç.Dr. Ümit ŞİRİN’in danışmanlığında 2010 yılında 
Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır.
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Amaç: Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri Elateridae (Coleoptera) familyası 
faunalarının faunistik kompozisyonları, ekolojik özellikleri ve zoocoğrafik kompozisyonlarının 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu üç bölgede yapılan çalışmalardan (Kabalak & Sert 2011, Sert & 
Kabalak 2011 and Kabalak & Sert 2012 (incelemede)) elde edilen sonuçlar (Altfamilyalara göre 
tür sayıları, cinslere göre tür sayıları, yüksekliğe göre tür sayıları, aylara göre toplanan tür sayıları, 
toplanma biçim-habitata göre tür sayıları, yüksekliğe göre türlerin yayılış durumları, türlerin 
bollukları, türlerin fenolojik durumları, tespit edilen türlerin Türkiye’nin coğrafi bölgeleriyle 
yayılış durumları ve zoocoğrafik bölgelerde yayılış durumları) karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Faunistik kompozisyoların karşılaştırılmaları sonucu üç bölgeden tespit edilen en 
fazla sayıda tür Elaterinae altfamilyasından tespit edilmiştir. İkinci ve üçüncü altfamilyalar Batı 
ve Orta Karadeniz bölgeleri için aynıyken (Dendrometrinae ve Cardiophorinae) İç Anadolu 
bölgesi için altfamilyalar aynı olmakla birlikte sıralama farklılık göstermektedir (Cardiophorinae 
ve Dendrometrinae). Cinslerin tür zenginliği üç bölge için benzerdir. Cardiophorus, Agriotes ve 
Ampedus cinsleri İç Anadolu bölgesinde en fazla sayıda tür içerirken, Batı ve Orta Karadeniz 
bölgesinde Athous, Ampedus ve Agriotes cinsleri en fazla sayıda tür içermektedir. Ancak Batı 
Karadeniz bölgesi yüksek tür sayısı içeren Athous cinsine sahip olması ile Orta Karadeniz 
bölgesinden ayrılmaktadır. 


