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2006-2007 yıllarının Mayıs-Eylül 
dönemlerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde 33 istasyondan aspiratör, 
atrap ve vurma şemsiyesi ile örümcek örnekleri 
toplanmıştır. Toplanan örneklerle bölgede 25 
familya ve 72 cinse mensup 104 türün varlığı tespit 
edilmiştir. Türler faunistik, ekolojik ve sistematik 
açıdan incelenmiştir. Bu çalışmada bölgede çam, 
kayın ve dişbudak ormanları, çay ve fındık 
bahçeleri, meyve bahçeleri, tarlalar, ev-barakalar, 
sahil şeridi, sulak alanlar, yol kenarları ve kayalık 
alan gibi farklı habitatlar incelenmiştir. Çalışma 
alanından kayıt edilen taksonların tanımları 
yapılmış, ayrıca teşhis anahtarı hazırlanmıştır. 
Taksonlardan Sosticus, Neottiura, 
Trematocephalus, Cresmatoneta, Ostearius ve 
Cercidia cinsleri ile 9 tür Türkiye için yeni kayıttır. 
Yeni kayıt edilen türler şunlardır: Zora spinimana, 
Sosticus loricatus, Dipoena melanogaster, 
Neottiura bimaculata, Trematocephalus cristatus, 
Cresmatoneta mutinensis, Ostearius melanopygius, 
Achaearanea riparia, Cercidia promigens.  
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Ülkemizdeki büyük memeliler ve 
ekolojileri üzerinde çalışırken kullanılan ve 
nispeten yeni bir örnekleme metodu olan foto-tuzak 
yöntemi anlatılacaktır. Son yıllarda büyük memeli 
türleri ile yapılan çalışmalarda foto tuzak yöntemi 

giderek artan bir oranda kullanılmaktadır  (Karanth 
and Nichols, 1998; Buler and Hamilton, 2000; 
Silveria et al., 2002; Sequin et al., 2003; Hegglin et 
al., 2004; Karanth et al., 2004). Bu sistemde hayvan 
hareketleri kızılötesi alıcılar yoluyla tetiklenen 
otomatik fotoğraf makineleri ile kaydedilmekte, 
böylece canlıların yakalanmasına gerek 
duyulmadan tür düzeyinde tespit yapılabilmekte, 
alandaki tür zenginliği ortaya konulmaktadır 
(Goldman and Winther-Hansen, 2003; Trolle, 
2003). Örnek çalışma olarak "Datça-Bozburun 
Yarımadası Büyük Memeli Faunasında Vejetasyona 
Bağlı değişimler" anlatılacaktır. Bu çalışmada 
bölgede seçilen 3 farklı habitat (orman, maki, 
frigana) tipinde kurulan istasyonlardan elde edilen 
sonuçlar incelenecektir. Büyük memelilerin habitat 
tercihleri ortaya çıkarıldığı çalışma bildiride 
sunulacaktır. 
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Kırıkkale ilinde 2003-2005 yılları arasında 
yapılan çalışmada, körfarelerin yüzey üzerine 
çıkardıkları toprak tümseklerinin, diziliş biçimine 
göre doğrusal sıralanmış ve dağınık olarak yayılmış 
tümsekler olmak üzere iki gruba ayrıldığı 
gözlenmiştir. Doğrusal sıralanmış tümseklerdeki 
tünellerin çapının hayvanın büyüklüğüne ve 
bulunduğu alandaki besine göre, derinliğinin ise 
bitki köklerinin uzunluğuna ve toprağın sertliğine 
göre değiştiği kaydedilmiştir. Dağınık olarak 
yayılmış tümsekler ise, diğerlerinden daha büyük 
bir tümsek ile etrafında değişik sayılarda düzensiz 
yayılmış küçük tümseklerden oluşmaktadır. 
Araştırma sırasında kazılan yuvaların üç ila dört 
gün içinde tekrar kapatılırken aynı yuva birkaç kez 
kazıldığında kapatılmadığı ve yerine yenilerinin 
yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilçe ve 
kasabalarda çeşitli toprak tiplerinde yayılış gösteren 
körfarelerin yuva ve tünel yapıları farklı 
mevsimlerde incelenerek, tespit edilen farklılıklar 
kaydedilmiştir. 
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