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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. 
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Ekolojik özelliklerin karşılaştırılmaları sonucu İç Anadolu bölgesinde en bol bulunan tür Agriotes 
paludum olarak tespit edilirken Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde ise Quasimus minutissimus en 
bol bulunan tür olarak tespit edilmiştir. Toplanma biçim-habitatına göre değerlendirilme yapıldığında 
İç Anadolu bölgesinde en fazla sayıda tür Dere kenarı otsu vejetasyondan atrapla toplanmışken, 
Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde en fazla sayıda tür Orman tabanı otsu vejetasyondan atrapla 
toplanmıştır. Aylara göre toplanan tür sayılarına bakıldığında en fazla sayıda tür İç Anadolu ve Orta 
Karadeniz bölgelerinde Mayıs ayında, Batı Karadeniz bölgesinde ise Haziran ayında toplanmıştır. 
Türlerin yüksekliğe göre dağılımları karşılaştırıldığında İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde 
1001-1250 m aralığından en fazla sayıda tür toplanmışken Batı Karadeniz bölgesinde 751-1000 m 
aralığından en fazla sayıda tür tespit edilmiştir. Yüksekliğe bağlı olarak türlerin yaygınlık durumuna 
bakıldığında Agriotes paludum türünün İç Anadolu bölgesinde, Adrastus anatolicus türünün Orta 
Karadeniz bölgesinde ve Agriotes proximus türünün ise Batı Karadeniz bölgesinde dikey olarak 
en yaygın türler olduğu görülmektedir. Zoocoğrafik kompozisyonların karşılaştırılması neticesinde 
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinin çok benzer bir kompozisyona sahip 
oldukları tespit edilmiştir. Cate (2007)’e göre her üç bölge faunasının da en fazla sayıda türü Batı 
Palaearktik bölgenin Avrupa kısmı ile paylaştığı, bu bölgeyi Orta Doğu ve Orta Asya’nın izlediği 
tespit edilmiştir. Öte yandan mevcut literatüre göre Batı Karadeniz bölgesi karşılaştırılan diğer iki 
bölgeye göre en fazla sayıda endemik tür içermektedir. Bu üç bölgenin Türkiye’nin diğer coğrafik 
bölgeleri ile tür paylaşımlarına bakıldığında bazı farklılıklar mevcuttur. İç Anadolu bölgesi en 
fazla sayıda türü Akdeniz bölgesi ile paylaşırken Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri en fazla sayıda 
türü İç Anadolu bölgesi ile paylaşmaktadır. Bu durum çelişki gibi görünse de bu üç bölgenin tür 
kompozisyonlarındaki farklılıklarının bu durumu açıkladığı düşünülmektedir.

Sonuç: Bu üç bölgenin karşılaştırılması göstermiştir ki Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin faunistik 
kompozisyonları, ekolojik özellikleri, zoocoğrafik kompozisyonları İç Anadolu bölgesine göre 
birbirine daha benzerdir. Bu benzerliklerin ana nedeni olarak Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin 
coğrafik, iklimsel ve floristik özelliklerinin daha yakın olmasının söylenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Elateridae, faunistik, ekolojik, 
zoocoğrafik

Teşekkür: Bu çalışmanın bir kısmı, 104T312 nolu “İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgesi 
Elateridae (Coleoptera) Familyası Üzerinde Sistematik Çalışmalar” isimli TÜBİTAK (TBAG) 
projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın bir kısmı 27.10.2010 tarihine H.Ü.Fen 
Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen “İç Anadolu Bölgesi Elateridae (Coleoptera) 
Familyası Üzerinde Sistematik Araştırmalar” isimli Doktora tezinin bir kısmıdır.


