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PE–010

Gaziantep - Barak Ovası Gnaphosidae (Araneae) 
Faunası ve Habitat Tercihleri

İsmail Varol, Adile Akpınar
Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 27310 Gaziantep

aozdemir@gantep.edu.tr

Amaç: Barak Ovası yer örümceklerinden Gnaphosidae faunası araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Barak Ovasında gerçekleştirilen çalışmada örnekler elle, aspiratör, atrap, 
çukur tuzak, japon şemsiyesi ve ışık tuzakları olmak üzere farklı yöntemlerle elde edilmiştir. 
Antepfıstığı, zeytin, badem, nar, nohut, marul ve buğday gibi kültür alanları ile doğal alanlarda 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen numuneler farklı teşhis anahtarları kullanılarak tür teşhisleri 
yapılmıştır ve Gaziantep Üniversitesi Zooloji Müzesinde korunmaktadır. 

Bulgular: Gnaphosidae familyasından toplam 106 örnek incelenmiş olup 11 cinse ait 24 tür 
(Gnaphosa lucifuga ve G. muscorum, Micaria albovittata, Nomisia aussereri, Phaocedus braccatus, 
Parasyriaca vinosa, Drassodes cupreus, D. pubescens, D. lapidosus, Scotophaeus scutulatus, 
S. blackwalli, Urozelotes rusticus, Drassylus pumilus, Haplodrassus signifer, H. soerensei, H 
dalmatensis, H. kulczynskii, Zelotes petrensis, Z. longipes, Z. atrocoeruleus, Z. aurantiacus, Z. 
latreillei ve Z. similis) tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Gaziantep il sınırları içerisinde yer alan ve oldukça geniş bir alanı kapsayan 
aynı zamanda ilin en çok zira üretiminin yapıldığı Barak Ovası Gnaphosidae familyası örümcekleri 
incelenmiştir. Alandan toplanan örnekler tarım alanları ve doğal alanlara göre tasnif edilerek 
yorumlanmıştır. Antepfıstığı, zeytin, badem, nar, nohut ve marul’da Gnaphosid ailesine sıklıkla 
rastlanmaktadır. Ayrıca bu alanlardaki tür zenginliği dikkati çekmektedir. Biyolojik mücadele 
açısından elde edilen bilgiler önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Fauna, Habitat tercihleri, Gnaphosidae, Barak Ovası, Gaziantep

Teşekkür: Çalışmanın gerçekleşmesinde sponsor olan T. C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT, 2003 K 120480-1)’ye teşekkür ederiz.

PE–011

Adıyaman-Kahramanmaraş İllerinin Tarak Ayaklı Örümcekleri 
(Araneae:Theridiidae) Faunası

Adile Akpınara, İsmail Varola, Sevgi Sevsayb

aGaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 27310 Gaziantep,
aozdemir@gantep.edu.tr

bErzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 24100 Erzincan

Amaç: Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen çalışmada Theridiidae familyası 
örümcekleri araştırılmıştır. 
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Gereçler ve Yöntemler: Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinden 2007-2011 yılları arasında 
Nisan-Ekim dönemlerinde örnekler elle, aspiratör, çukur tuzak, atrap ile yakalanmıştır. % 70’lik 
etil alkol içersinde muhafaza edilen örnekler daha sonra çeşitli teşhis anahtarları, check-list ve 
katologlar kullanılarak sistematik olarak değerlendirilmiştir. Örnekler Gaziantep Üniversitesi 
Zooloji Müzesinde muhafaza edilmektedir.

Bulgular: Araştırmada tarak ayaklı örümcekler (Theridiidae) familyasına ait örnekler tarım alanı, 
taşlık alanlar, su kenarları ve diğer doğal alanlar olmak üzere farklı habitatlardan toplanmıştır. 
Çalışma sonunda toplam 81 dişi, 20 erkek, 172 ergin altı olmak üzere toplam 273 örnek alandan 
yakalanmıştır. Familya kapsamında 101 erginin tayin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Therididler her türlü habitatlarda bulunabilmektedirler, bazı tarım alanlarında 
populasyon sayıları yüksek olabilmektedir. Bazı türler zehir düzeyi oldukça yüksek olabilmektedir. 
Çalışma kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinden toplam 273 örnek elde edilmiştir. 
Ayrıca erkek - dişi oranı 1:4.05 ve ergin - yavru oranı ise 1:1.6 olarak hesaplanmıştır. Araştırma ile 
Türkiye areneofaunasına katkılar sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, Kahramanmaraş, Theridiidae, fauna

Teşekkür: Çalışmanın finansal desteğinden dolayı Gaziantep Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimine (FEF 10.06) teşekkür ederiz.

PE–012

Evetria buoliana (Rhyacionia) (Schiff) (Lepidoptera, Tortriciade)’nin 
Biyolojisi, Zararı ve Biyoteknik Kontrolü 

Yaşar Aksu, Berna Çelik Göktürk
Orman Bölge Müdürlüğü Artvin, Y_aksu3@hotmail.com

Amaç: Artvin Pinus sylvestris ormanlarındaki genç meşcerelerde zarar yapan Çam sürgün 
bükücüsü (Evetria buoliana)’ne karşı biyoteknik yöntemlerle mücadele yapılarak, meşcerelerdeki 
zararı zarar seviyesinin altına indirildi ve doğal denge yeniden sağlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Artvin İşletme Müdürlüğü, Artvin İşletme Şefliği, 650 
metre yükseklikteki 27 no’lu bölmeye asılan delta tipi feromon tuzakları oluşturmaktadır. Genç 
meşcere tahripçisi olan, Evetria buoliana 6-12 yaşındaki meşcerelerde etkin, 30 yaşına kadar 
olanlarda seyrek ve önemsiz zarar yapmaktadır. Sahada zarar yapan kelebeğin ergin ve larvaları 
laboratuara getirilerek tel kafesler içine konularak biyolojileri ve yaptığı zarar incelenmiştir. Delta 
tipi tuzaklara düşen ergin kelebeklerin sayımı yapıldı ve yapışkan tablalar yenileri ile değiştirildi. 

Bulgular: Evetria buoliana’nin ergin kelebeğin ön kanatlar arasındaki açıklık 18-25 mm, olgun 
larvalar 13-22 mm, yumurtaları ise 0.8-1.2 mm arasında ölçüldü. Kelebek yılda bir generasyon 
yapmaktadır. Uçma zamanı Mayıs ayına rastlar. 70 ile 80 adet yumurta koymakta ve kışı larva 
döneminde tomurcuklarda geçirmektedir. Deneme amaçlı İskebe ağaçlandırma sahasına 2007 ve 
2008 yıllarında 2 şer deneme alanına 32 delta feromon tuzağı asılarak toplam 1.408 adet ergin 
kelebek yakalandı. Evetria buoliana’nin larvaları ilk yıllarda işçilere elle toplatılarak imha edildi, 
daha sonra ise larvalar toplatılarak tel kafeslere, zarar gören sürgünler ile birlikte konuldu, larvalar 
ile beslenen parazitoitlerin erginleşmesi sağlandı. Erginleşen parazitoitler kafeslerden alınarak 


