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Gereçler ve Yöntemler: Ege Bölgesi’ndeki 28 mağaradan toplam 722 örnek toplanmış ve 
bunlardan 365’i ergin örnek olarak incelenmiştir. Ağız aspiratörü kullanılarak toplanan örnekler % 
70’lik alkol içine konulmuştur. Çeşitli tayin anahtarları kullanılarak teşhisleri yapılan örnekler daha 
sonra müze materyali haline getirilmiştir.

Bulgular: Yapılan teşhisler sonunda 16 familyaya ait 28 cins ve 31 tür tespit edilmiştir. Bu çalışma 
ile 3 familya, 8 cins ve 8 tür Türkiye mağaraları için, 1 cins ve 5 tür ise hem Türkiye hem de Türkiye 
mağaraları için yeni kayıt olarak belirlenmiştir. Toplamda 3 familya, 9 cins ve 13 tür Türkiye 
mağaraları için yeni kayıt olarak saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 2014 yılına kadar devam edecek olan 
projenin ilk bir yıllık periyodunu içermektedir. Bu süreçte Ege Bölgesi mağaralarının örümcek 
faunası belirlenerek, yeni tür kayıtları ile ülkemize faunistik bir katkı sağlanmış olacaktır. Ege 
Bölgesi mağaralarında ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile örümcek faunasına ve mağara 
ekosistemi hakkında önemli katkılar sağlanmaya devam edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, araneofauna, mağara, sistematik

Teşekkür: Bu çalışmayı, 110T944 nolu proje ile destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.
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Amaç: Daha önceki çalışmalarda Zonguldak tesadüfi örneklemeler ile 11 kemirici türünün 
noktasal yayılış kaydı veriliş, geniş kapsamlı ve habitat bazlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
çalışmada öncelikle Zonguldak ilinde bulunan kemirici türlerinin tespit edilmesi ve habitat tipine 
bağlı olarak yayılış haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Habitatlara bağlı kemirici türlerinin 
ve yayılışlarının belirlenmesi ile ayrıca bölgede sürdürülmekte olan fonksiyonel ormancılık 
faaliyetlerine veri sağlanması, bölgede yapılacak olan biyoçeşitlilik çalışmalarına altlık sağlanması, 
tür veya alan koruması çalışmaları için veri sağlanması amaçlanmıştır. Bunlarla birlikte, bölgede 
zaman zaman ortaya çıkabilen kemiricilerden insanlara bulaşan Hantavirüs gibi hastalıkların ortaya 
çıkması durumunda bu hastalıkları taşıyan türlerin habitatları ve yayılışlarının belirlenmiş olması 
ile gerekli korunma tedbirlerinin alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Zonguldak ilinde yayılış gösteren kemirici türleri 2009-2011 yılları 
arasında, farklı habitatları temsil eden 18 lokalitede Sherman tipi canlı yakalama kapanları 
kullanılarak araştırıldı. Her yakalanan örnek için koordinatlar ve yükseltiler GPS ile alındı. 
Lokalite seçimi habitat, yükseklik, vejetasyon ve jeolojik yapı göz önüne alınarak planlandı. 
Örneklerin tayini kayolojik ve morflojik yöntemler kullanılarak ve Zonguldak Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ndeki memeli koleksiyonundan faydalanılarak yapıldı. Bazı 
türerin (Microtus subterraneus, M. levis, Rattus rattus, R. Norvegicus ve Mus domesticus) teşhisine 
yardım amacıyla kemik iliğinden karyotip preperatları hazırlandı. Çalışılan örneklerden standart dış 
ölçüleri ve kafatası ölçüleri alındı. Bu ölçüler istatistiksel analizlerde kullanıldı.
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Bulgular: Araştırma süresince toplam 310 kemirici örneği toplandı. Bu örneklerin 15 türe ait olduğu 
belirlendi. Belirlenen türler şöyledir: Sciurus anomalus, Myodes glareolus, Microtus subterraneus, 
M. levis, Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A. uralensis, A. witherbyi, A. mystacinus, Rattus rattus, 
R. norvegicus, Mus domesticus, M. macedonicus, Glis glis ve Muscardinus avellanarius. Belirlenen 
türlerden Sciurus anomalus’un genelde meşelik ve çamlık alanlarda; Myodes glareolus’un kayın 
ormanları ve karışık ormanlarda; Microtus subterraneus’un çayırlık alanlarda; Microtus levis’in 
çayırlık alanlar ve fındıklıklarda; Apodemus flavicollis’un en yoğun karaçam alanları olmak üzere 
her türlü habitat tipinde; Apodemus sylvaticus’un ormanlık alanlarda; Apodemus uralensis’in genelde 
kayın veya kayın-meşe karışık ormanlarda; Apodemus witherbyi’nin çam ve kayın ormanlarında; 
Apodemus mystacinus’un kayalık alanlarda; Rattus rattus’un yerleşim alanlarına yakın bahçelerde ve 
Filyos nehrinin denize döküldüğü bölgedeki sazlıklarda; Rattus norvegicus’un yerleşim yerlerine yakın 
alanlarda ve nehir kenarı sazlıklarda; Mus domesticus’un yerleşim yerlerinde; Mus macedonicus’un 
tarım alanlarında; Glis glis’in özellikle kayın ormanlarında ve Muscardinus avellanarius’un 
fındıklıklarda, meşe, karaçam ve kayın karışımı ormanlarda yayılış gösterdiği belirlendi.

Bu türlerin dağılım haritaları oluşturuldu. Çalışmada ayrıca tür teşhisleri özellikle zor olan 
Apodemus türlerinin morfometrik analizler ve nonmetrik kafatası özellikleri ile birbirlerinden 
ayrılması sağlandı. 

Sonuç: Zonguldak ili kemirici türlerinin listesi, habitat tipleri ve yayılış alanları ilk defa örneğe 
dayalı detaylı bir çalışma ile ortaya konuldu. Zonguldaktan elde edilen örnekler ve genel anlamda 
simpatrik yayılış gösteren Apodemus flavicollis, A. witherbyi, A. sylvaticus ve A. uralensis’in 
teşhisinin çok zor olduğunu, ancak bu türlerin kafatasındaki özellikle diş mine tabakasının durumu, 
frontoparietal stur, pterygoid kemik, kondilonazal uzunluk, sağ üst molar alveolleri uzunluğu, 
bazal uzunluk, üst sağ M3’ün taç uzunluğu, kondilobazal uzunluk ve timpanik bulla uzunluğu 
karakterleri kullanılarak ayrılması sağlandı. S. anomalus, M. levis, A. uralensis, M. macedonicus ve 
M. avellanarius’un Zonguldak’tan örneğe dayalı kayıtları ilk defa bu çalışma ile verildi.

Anahtar Kelimeler: Yayılış, kemirici, karyoloji, habitat, morfometri, taksonomi

Teşekkür: Bu çalışma Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2011 - 10 - 06 - 02). Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi 
Hayvan Etik Kurulunun 2011 – 14 – 29/06 Protokol no’lu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Objectives: Compare of Pre-albumin of blood-serum proteins Spermophilus fulvus and 
Spermophilus xanthoprymnus. 

Methods: Globulin and Albumin blood-serum proteins of 28 Spermophilus specimens which were 
collected from north-east (Mashhad and Fariman), west (Kurdistan, Hamadan, Qazvin, and Zanjan), 


