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PE–020

Yedipınar Köyü (Korkut-MUŞ) Merkez ve Çevresinin 
Örümcekleri (Araneae)

Hüseyin Allahverdia, Gökhan Gündüzb

aMuş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,Merkez, Muş,
h.allahverdi@alparslan.edu.tr

bMilli Eğitim Müdürlüğü, Korkut, Muş

Amaç: Muş’un Korkut ilçesine bağlı bir köy olan Yedipınar’ın köy meydanı ve hayvan otlatılan yakın 
meralarda bulunan örümceklerin tespiti ve sınıflandırılması.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalin elde edilmesi için üç farklı yöntem kullanılmıştır.

Aspiratörle farklı zamanlarda yüzey taranarak gündüz aktif olan örümcekler toplanmıştır. Bu işlem 
gerçekleştirilirken sadece göze çarpan numuneler değil örümceklerin tercih ettikleri habitatlar tarana-
rak toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Vejetasyonun üstende olabilecek örümcekler, atrapla, bu ot formunda olan vejetasyon süpürülmek su-
retiyle elde edilmiştir.

Yer düşürme tuzaklarıyla da yerde aktif olan örümceklerin elde edilmesine çalışılmıştır.

Bulgular: Lycosidae familyasından Pardosa cinsinden 196 birey, Trochosa cinsinden 33 birey, Allo-
pecosa cinsinden 13, Pirata cinsinden 6 birey ve Arctosa cinsinden 1birey tespit edilmiştir. Diğer fa-
milyaların tespit edilen birey sayıları şöyledir. Theridiidae familyasından 48, Thomisidae familyası-
nan 24, Ganhosidae familyasından 21, Oecobidae 17, Tetragnathidae 10, Sparassidae 10, Titaneocidae 
8, Linyphiidae familyasından 6 Salticidae 5, Pholcidae 5, Agelenidae 4, Araneidae 3, Pisauridae 2 ve 
Zoropsidae familyasından 1birey elde edilmiştir.

Sonuç: Günümüze kadar muş ovası ve ovada yer alan Korkut ilçesinden örümcek kaydı verilmemiştir. 
Çalışmamızla verdiğimiz bütün taksonlar bölge için yeni kayıttır. Muş ovası gibi Türkiye’nin önemli 
ovalarından birinin örümceklerinin tespitine katkı sağlayacak böyle bir çalışma önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örümcekler Araneae, Korkut, Muş
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Ağrı Dağındaki Eremias strauchi (Reptilia: Lacertidae) 
Populasyonunda İskelet Kronolojisi Yöntemi ile Yaş Tayini 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı Iğdır’dan toplanan Eremias strauchi türü üzerinde iskelet kronolojisi 
yöntemini kullanarak yaş ve büyüme parametreleri hakkında inceleme yapmaktır.
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Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini Iğdır’dan toplanan Eremias strauchi türüne ait 
18 (6 dişi, 12 erkek) birey oluşturmaktadır. Yakalanan örnekler bayıltılarak vücut boyları (SVL: 
burun ucu-kloak arası mesafe) dijital kumpas kullanılarak ölçülmüş ve sağ arka ayaktaki en uzun 
parmak disekte edilerek %96’lik alkol içerisine konularak saklanmıştır. Boyanmış kemik enine 
kesitlerinde yaş halkalarının sayılması esasına dayanan iskelet kronolojisi yöntemi kullanılarak 
populasyonun yaş yapısı belirlenmiştir. Elde edilen tüm veriler SPSS programı ile analiz edilerek 
sonuçlar yorumlanmıştır.

Bulgular: Kemik enine kesitlerinde hazırlanan preparatların hepsinde büyüme halkaları net bir şekilde 
sayılmıştır ve % 77.7’sinde endosteal resorbsiyon görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda dişilerin 
vücut boyları ortalama 60.82 (±3.53) mm, erkeklerinki ise 61.10 (±4.76) mm olarak belirlenmiştir. 
Erkek bireylerin yaşı 4-7 arasında değişirken, dişilerin yaşı 4-5 arasında değişmektedir. Yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda, iki cinsiyet arasında hem vücut boyu (Bağımsız Örneklem t testi, 
t=-0.13, p>0.05), hem de yaş bakımından (t=-0.57, p>0.05) önemli bir fark olmadığı bulunmuştur. 
Yapılan korelasyon analizi sonucunda hem dişi bireylerin (r=0.97, p<0.01) hem de erkek bireylerin 
(r=0.90, p<0.01) yaşı ile boyu arasında önemli bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç: İskelet kronolojisi yöntemi ile Eremias strauchi populasyonun yaş yapısı incelenmiştir. 
Sonuç olarak eşeyler arasında yaş ve boy bakımından önemli bir fark olmadığı fakat her iki eşeyde 
de yaş ile boy arasında önemli bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eremias strauchi, iskelet kronolojisi, yaş

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Etik Kurulunun 2008/35 nolu kararı 
ile gerçekleştirilmiştir.
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Yüksek Rakımda Yaşayan (Pazar, 800 m) Bir Hyla arborea 
Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri
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Amaç: Bu çalışmanın amacı deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte yaşayan bir Hyla arborea 
(Ağaç kurbağası) populasyonunda yaş ve bazı büyüme parametrelerini iskelet kronolojisi yöntemi 
kullanılarak incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Hylidae (Amphibia) familyasına ait Pazar (Rize) Hyla arborea 
populasyonundan toplam 41 (32 erkek, 9 dişi) örnek kullanılmıştır. Yakalanan örnekler bayıltılarak 
vücut boyları (SVL: burun ucu-kloak arası mesafe) dijital kumpas kullanılarak ölçülmüş ve sağ 
arka ayaktaki en uzun parmak disekte edilerek %96’lik alkol içerisine konularak saklanmıştır. 
Boyanmış kemik enine kesitlerinde yaş halkalarının sayılması esasına dayanan iskelet kronolojisi 
yöntemi kullanılarak populasyonun yaş yapısı ve bazı büyüme parametreleri belirlenmiştir. Elde 
edilen tüm veriler SPSS programı ile analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır.

Bulgular: Kemik enine kesitlerinde hazırlanan preparatların hepsinde büyüme halkaları net 
bir şekilde sayılmıştır ve %78.04’ünde endosteal resorbsiyon görülmüştür. Yapılan çalışma 


