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Sonuç: Bu çalışma ülkemizde dağılış gösteren Laudakia stellio türü üzerinde yapılan ilk yaş 
çalışmasıdır. Ayrıca ülkemizde uygulanan yaş çalışmaları içerisinde kemiklerdeki dinlenme 
çizgileri ilk kez bu çalışmada karşılaştırmalı olarak incelenip sonuçlar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laudakia stellio, İskelet kronolojisi, Türkiye, Hatay 

Teşekkür: Bu çalışma ‘Türkiye’deki Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: 
Agamidae) Populasyonlarında Yaş Tayini ve Uzun Kemik Histolojisi’adlı doktora tez çalışmamın 
bir bölümü olup, Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı tarafından desteklenmektedir (Proje no: 2011-
Fen-008). 

PE–122

Paranemastoma kalischevskyi (Roewer, 1951)
(Opiliones: Nemastomatidae)’nin Türkiye’den İlk Kaydı ve Dış 
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Amaç: Bu çalışmada, Gümüşhane ilinden toplanan otbiçen örnekleri sistematik açıdan 
değerlendirilerek, Türkiye otbiçen faunasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Gümüşhane ilinden 2011 yılının mayıs ve eylül ayları arasında yürütülen 
arazi çalışmalarında, örnekler el, atrap ve çukur tuzaklar yardımıyla toplandı. Toplanan örnekler, 
içerisinde %70’lik alkol bulunan saklama şişelerine konuldu. Laboratuara getirilen örnekler Leica 
EZ4 stereo mikroskop altında çeşitli eserlerden yararlanılarak teşhis edildi.

Teşhisi yapılan örnekler, SEM (taramalı elektron mikroskobu)’de fotoğraf çekimleri yapmak 
amacıyla, 37°C de yarım saat bekletilerek kurutuldu. Kurutulan otbiçen örnekleri her iki tarafı 
yapışkan bantlarla bakır stublara yapıştırılarak üzerleri altın ile kaplandı. Bu türün genel vücut 
yapısı, keliser, pedipalp, bacaklar ve femur üzerinde yer alan yalancı eklemler, taramalı elektron 
mikroskobunda (SEM, JSM 6400) detaylı olarak çalışılarak fotoğraf çekimleri yapıldı.

Bulgular: Ülkemizin Nemastomatid faunası dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında 
oldukça az bilinir. Nemastomatid faunası dünya’da 16 cinse ait 162 tür ile temsil edilirken, ülkemizde 
ise 8 cinse ait 12 tür ve 1 tür altı takson ile temsil edilmektedir. Bu çalışma ile Paranemastoma 
kalischevskyi (Roewer, 1951) türü ülkemiz faunası için yeni kayıt olarak verilmiş ve Nemastomatid 
faunasının Türkiye’den bilinen tür sayısı 14’de yükselmiştir.

İncelenen Materyal: GÜMÜŞHANE: Torul ilçesi, Zigana Dağı, 23.06.2011, (1♂, 2♀); Kürtün 
ilçesi, Örümcek Ormanı, 26.09.2011, (1♂, 4 juvenil).

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, Paranemastoma cinsine ait P. kalischevskyi (Roewer, 1951) türü 
Türkiye’den ilk kez kaydedilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Opiliones, Nemastomatidae, Paranemastoma kalischevskyi, yeni kayıt, 
Türkiye

PE–123

Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsündeki Yer Böceklerinin 
(Coleoptera: Carabidae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi 
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bSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Isparta

Amaç: Bu çalışma ile Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünden Eylül 2010- Ağustos 2011 
tarihleri arasında toplanan yer böceği (Carabidae) türlerinin tür kompozisyonlarının belirlenmesi, 
tespit edilen türlerin bolluk ve sıklıklarının hesaplanması, aylara göre tür ve birey sayılarının tespit 
edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma Eylül 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel 
Üniversitesi Kampüsünde seçilen 6 farklı istasyonda gerçekleştirilmiştir. Her istasyona beşer 
adet çukur tuzak yerleştirilmiş ve 15 günlük periyotlarla örnekler toplanmıştır. Toplanan yer 
böceği örnekleri laboratuara getirilerek klasik preparasyon yöntemleri ile müze materyali haline 
getirilmiştir ve tür düzeyinde teşhisleri yapılmıştır. Bütün örnekler Süleyman Demirel Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü entomoloji laboratuarında muhafaza edilmektedir.

Bulgular: Bu çalışmada 2010 Eylül- 2011 Ağustos ayları arasında Carabidae’ye ait toplam 1705 
ergin birey toplanmıştır. Yapılan teşhisler sonucunda 16 cinse ait 23 tür tespit edilmiştir. Kampüs 
alanının geneli ele alındığında, alanda %41.73 bolluk frekansıyla Calathus fuscipes, %16.12 bolluk 
frekansıyla Carabus (Tomacarabus) bessarabicus, %15.30 bolluk oranı ile Carabus (Pachystus) 
cavernosus, %11.96 bolluk değeri ile Pterostichus niger en baskın türler olarak tespit edilmiştir. 
Shannon-Wiener indeksi sonuçlarına göre; en yüksek tür çeşitliliğine sahip alan 2.04’lük değeri ile 
I. istasyon olarak belirlenmiştir. Bu istasyonu 2.03’lük değeri ile VI. istasyon takip etmektedir. Bu 
indekse göre en az çeşitliliğe sahip iki alan ise 1.85’ve 1.87’lik değerlerine sahip sırasıyla IV. ve III. 
istasyonlar olmuştur. Jaccard indeksine göre çalışılan habitatların benzerlik diyagramında alanlar 
iki grup halinde kümelenmiştir.

Sonuç: Eylül 2010- Ağustos 2011 ayları arasında yapılan çalışma sonucunda 16 cinse ait 23 tür 
kaydedilmiştir. Tür listesi ve birey sayıları listelenmiştir. Tespit edilen türlerin hepsi ülkemizde 
bilinen türlerdir. Elde edilen türlerin bollukları hesaplanmış, Shannon-Wiener, Simpsons gibi 
indekslerle alanların çeşitlilikleri belirlenmiştir. Alan benzerlikleri Jaccard indeksi tarafından 
belirlenmiş ve bir kladogram şeklinde sunulmuştur. İstasyonların benzerlik ve çeşitlilikleri 
tartışılmıştır 

Anahtar Kelimeler: Carabidae, Coleoptera, Kampüs, Çeşitlilik, Isparta

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 


