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Teşekkür: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 
B.30.2.ATA.0.23.85-11 sayılı izni ile gerçekleştirilmiştir.
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erkeğinin tanımı (Araneae: Agelenidae)
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Amaç: Urocoras phthisicus türü 1978 yılında İtalyan arachnolog P. M. Brignoli tarafından 
sadece dişisi üzerinden tanımlanmıştır. Bu çalışmada U. phthisicus (Brignoli, 1978)’un yeniden 
tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: U. phthisicus (Brignoli, 1978) türünün dişi ve erkek bireyleri, 2011 
yılı eylül ayında, tip lokalitesine yakın bir mesafede yer alan Çankırı, Ilgaz, Kadınçayırı mesire 
alanı (42˚2’17”N, 33˚47’21”E) ormanaltı formasyon’dan aspiratör ile toplanmıştır. Numuneler 
%70’lik etanolde saklanmıştır. Numunelerin teşhisi, tanımlanması ve fotoğraflama Leica S8Apo 
Stereo mikroskop ve Leica DC 160 kamera ile yapılmıştır. SEM mikrografları JEOL JSM-5600 
ile alınmıştır. Numuneler Kırıkkale Üniversitesi Araknoloji Müzesi (KUAM) Koleksiyonunda 
saklanmıştır. 

Bulgular: Agelenidae familyası şimdiye kadar Türkiye’de 10 cins ve 55 tür ile temsil edilmektedir. 
Bu çalışmada Agelenidae familyasına ait Urocoras phthisicus (Brignoli, 1978) türünün erkek 
bireyleri ilk defa tanımlanmıştır. Bu türde; keliseral retromarjinal diş üç adettir, dişilerde epijinal 
diş Urocoras cinsinde olduğu gibi çok uzun değildir ancak kısmen uzun ve dil şeklinde yanlarda 
yer alır, spermateka kısa ve basit yapıda olup bazı yakın cinslerde olduğu gibi kıvrımlı halde 
değildir. Erkeklerde konductoral dorsal apofiz yapısı göze çarpar, embolus, Urocoras cinsinde 
olduğu gibi küt değildir ve ince uzun kamçı şeklindedir. Bu yüzden bu örümcek türü Coelotes 
cinsi içerisinde değerlendirilmiştir. Median apofiz birçok Coelotinae türünde olduğu gibi kaşık 
biçimindedir. Patellar apofiz küt şekildedir. Yine birçok Coelotinae türünde olduğu gibi cymbial 
oluk rahatlıkla seçilebilir. Numunelerin genitalya şekilleri çizilerek fotoğraflanmış, tanımları ve 
habitatları verilerek literatür ışığında tartışılmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, Urocoras phthisicus (Brignoli, 1978) türünün erkeği ilk defa tanımlanarak 
literatüre kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araneae, Agelenidae, Urocoras phthisicus, Sistematik, Türkiye


