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Örümceklerin sınıflandırılması morfolojik, 
anatomik ve genetik özellikler üzerinden 
yapılmaktadır. Tür teşhisinde önemli olan 
taksonomik ve sistematik karakterlerin 
tanımlanması için taramalı elektron mikroskop 
(SEM) çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
çalışmada, Eresidae familyasına ait Eresus 
cinnaberinus (Olivier, 1789) (Uğurböceği 
Örümceği)’un dorsal ve ventral integüment yapıları, 
ayrıca ekstremitlerden keliser, pedipalpus ve 
yürüme bacakların morfolojileri setereo mikroskop 
ve taramalı elektron mikroskop kullanılarak 
çalışılmış, morfolojik karakter detayları ortaya 
çıkarılmıştır. Bu çalışma, E. cinnaberinus’un 
taksonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. E. 
cinnaberinus yurdumuzda İç Anadolu, Doğu 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kayıt 
edilmiştir. Bu örümcek toprak içinde dikey, tüpsü 
yuva açar. İçi sıkı ipek ile örülmüş olan bu 
barınaklar ayrıca açılıp kapanabilen bir kapak ile 
örtülü olabilir. Bu türün yuvası yuva ağız 
açıklığındaki ipliklerin çevredeki kısa otlara bağlı 
olması ile tanınır. Türkiye’de Eresus cinsine ait E. 
cinnaberinus, E. walckenaeri, ve E. sandaliatus 
türleri bilinmektedir. E. cinnaberinus palearktik bir 
tür olmasına karşın ender görülebilen ve kırmızı 
listede yer alan bir türdür. Birçok ülkede koruma 
altına alınmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Uğurböceği örümceği, Eresus 
cinnaberinus, dış morfoloji, taramalı elektron 
mikroskop (SEM), kırmızı liste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PZ241 
 
Eresus cinnaberinus’da (Uğurböceği Örümceği) 
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Eresus (Uğurböceği örümcekleri) türleri 
ipek organlar olan kribellum ve kalamistrumlar ile 
ve vücudu örten farklı yapı ve fonksiyona sahip sık 
kıllar ile tanınan örümceklerdir. Diğer 
eklembacaklılarda olduğu gibi örümceklerde de 
integüment çok değişik yapıdaki kutikular dış 
çıkıntılar ile kaplıdır. Bunların bir kısmı duyusal kıl 
olarak fonksiyon görür. Yapı ve görevleri hala iyi 
bilinmeyen bu kıllar, çeşitli yüzeylere tutunmada, 
dokunmada, avlanma ipi veya ağı oluşturmada, ağ 
ve kokon örmede, eşleşmede, yavru bakımında 
önemli rol almaktadır. Bu çalışmada, erkek Eresus 
cinnaberinus’un dorsal ve ventral integümenti, 
keliser, pedipalpus ve yürüme bacakları üzerindeki 
kütikular diken, kıl ve tüyler stereo mikroskop ve 
taramalı elektron mikroskop (SEM) kullanılarak 
incelenmiştir. Bu çalışmada, özellikle bacaklar 
üzerinde bulunan ve yapıları morfolojik olarak 
birbirinden farklı kıl tipleri saptanmıştır. Bunlar 
sivri uçlu düz uzun kıllar, sivri uçlu ancak çok 
sayıda tüy taşıyan uzun kıllar, testere dişli uzun 
kıllar, testere dişli kısa kıllar, sivri uçlu kısa kıllar 
ve yay şeklindeki kıllardır. Bu kılların morfolojileri 
ve fonksiyonları arasındaki ilişki önceki çalışmalar 
ışığında tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Uğurböceği örümceği, Eresus 
cinnaberinus, duyusal kıllar, fonksiyon, morfoloji, 
taramalı elektron mikroskop (SEM)  
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Bombylius L. (Diptera, Bombyliidae) Cinsine Ait 
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Bombylius Linnaeus, 1758 cinsi 

Türkiye’de 35 tür ile temsil edilmektedir. Bu cinsin 
türlerinin büyük bir kısmı çiçekler üzerine 


