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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  
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Eresus cinnaberinus’da (Uğurböceği Örümceği) 
Duyusal Kılların Elektron Mikroskobik Yapısı 

ve Fonksiyonu (Araneae: Eresidae) 
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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 

Dört Türün Proboskis Morfolojilerinin 
Taramalı Elektron Mikroskobu İle İncelenmesi 
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Bombylius Linnaeus, 1758 cinsi 

Türkiye’de 35 tür ile temsil edilmektedir. Bu cinsin 
türlerinin büyük bir kısmı çiçekler üzerine 
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konmadan uçarken polen ve nektar ile 
beslenmektedirler. Türlerin proboskis yapılarının 
beslendikleri bitkilerin çiçek durumlarına göre 
adaptasyon göstereceği düşünülerek bu çalışma 
planlanmıştır.  

Bu çalışmada Bombylius canescens Mikan, 
1796, Bombylius medius Linnaeus, 1758, 
Bombylius rhodius Loew, 1855, Bombylius analis 
diagonalis Wiedemann in Meigen, 1820 
örneklerinin proboskisleri Taramalı Elektron 
Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.  

İncelenen türlerin proboskis uzunlukları, 
labellum ve labellar saplarında duyu kılları, diğer 
küçük kıllar ve bristillerin büyüklükleri ve şekilleri 
türler arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışma 
ile proboskis morfolojilerinin taksonomik ve 
sistematik değerlendirmelerde kullanılabileceği 
ortaya konulmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler:  Bombylius, Proboskis, SEM, 
morfoloji, sistematik  
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Dolycoris baccarum (L.) (Heteroptera: 
Pentatomıdae)’un Spermateka Morfolojisi 
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 Böceklerin sınıflandırmasında kanat 
yapıları, anten, ağız parçaları, dış genital yapılar 
gibi bir çok morfolojik karakterler kullanılmaktadır. 
Ancak bazı yakın akraba türleri ayırmada ve 
sistematik kategoriye yerleştirmede bu karakterlerin 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Son yıllarda 
taramalı elektron mikroskobunun kullanımı ile 
böceklerde spermateka yapısının bilinmesi sonucu 
tür seviyesinde ayırıcı karakter olarak 
kullanılabileceği  gösterilmiştir. Bu nedenle bu 
çalışmada Dolycoris baccarum (L.) 
spermatekasının morfolojik yapısı ışık ve taramalı 
elektron mikroskobu ile incelenerek detaylı yapısı 
açıklanmıştır. 
 Spermateka incelemesi için; müze 
materyali dişi Dolycoris baccarum örneklerinin 
abdomenleri kesilerek % 10 luk KOH da 
yumuşatıldıktan sonra spermatekalar çıkarılarak 
gliserinde bekletildi. Olympus SZX12 ışık 
mikroskobunda ölçümleri ve incelemeleri yapıldı. 
Taramalı elektron mikroskobu için örnekler 
temizlenip, havada kurutulduktan sonra SEM 
staplarına yerleştirildi. Örnekler altınla 
kaplandıktan sonra JSM 6060 taramalı elektron 
mikroskobunda incelendi. 

Dolycoris baccarum spermatekası küresel olup, 
spermatekal rezervuar, pompolama bölgesi, büzgen 
ve spermatekal dallanma ile karakterize 
edilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Heteroptera: Pentatomidae, 
Dolycoris baccarum, morfoloji, taramalı elektron 
mikroskobu (SEM)  
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Bu çalışmada, Ocak 2005- Mayıs 2006 

tarihleri arasında, İzmir Körfezi Uzunada’nın 
civarında belirlenen istasyonlardan, her ay düzenli 
olarak dip trolü çekimleri sonucu elde edilmiş 
Heterosomata (Pleuronectiformes) ordosuna ait 
yassı balık türlerinin minimum, maksimum ve 
ortalama total boy, vücut ağırlığı, boy-ağırlık 
ilişkisi parametreleri gibi özellikleri saptanmaya 
çalışılmıştır. Çalışma periyodu boyunca bu ordoya 
ait 5 familyadan 11 balığın bölgede yaşadığı 
belirlenmiştir. Bunlar, Citharus linguatula 
(Citharidae), Scophthalmus rhombus 
(Scophthalmidae), Arnoglossus laterna, A. thori, 
Bothus podas (Bothidae), Buglossidium luteum, 
Microchirus ocellatus, Microchirus variegatus, 
Monochirus hispidus, Solea solea (Soleidae), 
Symphurus nigrescens (Cynoglossidae) türleridir. 
Türlerin minimum, maksimum ve ortalama boyları 
ile ağırlıkları ayrıca boy-ağırlık ilişkisi 
parametreleri tablo halinde sunulmuştur. Ayrıca 
türlerin Türkiye denizlerinde dağılımı, yaşadıkları 
habitat, beslenme özellikleri gibi diğer biyolojik 
özellikleri de çalışmada verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Osteichthyes, Heterosomata, 
yassı balıklar, biyolojik özellikler, İzmir Körfezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


