
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

988

PE–070

Böğüleri Ne Kadar Tanıyoruz? (Arachnida: Solifugae)

Melek Erdeka, Halil Koçb

aKırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 71450, Kırıkkale,
melekerdek@gmail.com

bSinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 57000, Sinop

Amaç: Ülkemizde özellikle 2005 yılından itibaren görsel ve yazılı basında kendinden sıkça “et yiyen 
örümcekler” ve “et yiyen canavarlar” olarak bahsettiren böğüler üzerine oldukça asparagas bilgiler 
mevcuttur. Bu çalışmada basında yer alan haberler, bilim dünyasındaki yanlış bilgiler ve özellikle 
halk arasındaki yaygın yanlış inanışlar ortaya konmuş ve çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 2005 yılından itibaren görsel ve yazılı basında yer alan tüm haberler 
gözlemlenip incelenmiştir. Mevcut literatürler ve ekolojik gözlemler ışığında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Türkiye’de 2005 yılında ortaya atılan kuş gribi vakasıyla ilgili olarak bir çok bölgede 
özellikle kırsal kesimlerde kümes hayvanlarında toplu katliam yapılarak ekolojik denge tahrib 
edilmiş ve bunun takibinde o bölgelerdeki böğü sayısında artışlar olmuştur. Birçok böğü türünde 
vücudun büyük cesamette olması, oldukça hızlı olmaları ve nokturnal olmaları nedeniyle gece ışığa 
yönelerek evlere girebilmeleri halk arasında paniğe neden olmuştur. Güçlü keliser yapılarıyla et 
koparabilme özelliğine sahip olup, ısırılan bölgede gelişen sekonder enfeksiyon çoğunlukla zehirli 
olabileceği düşüncesini oluşturup insanlar arasındaki paniğin artmasına neden olmuştur. Halkın ilgisi 
de medyada yer alan abartılı haberler üzerine yoğunlaşınca, sıcaklık artışı ve böğülerin aktivasyon 
sürecine bağlı olarak özellikle ilkbahar- yaz aylarında basında sıkça karşımıza çıkmaktadırlar.

Sonuç: Böğüler düşünüldüğü kadar ürkütücü canlılar olmayıp tanınmaya ve tanıtılmaya ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu anlamda doğru bilgilerin halka ulaşması ve halkın aydınlatılması için çeşitli 
projelerle halk, sivil toplum kurıluşları ve bu konudaki uzman kişilerin iletişim halinde olması 
gerekmektedir. Yine görsel ve yazılı basına doğru bilginin insanlara duyurulması kısmında görev 
düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böğü, Solifugae, et yiyen örümcek, Türkiye
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Türkiye’de Böğüler Üzerine Yapılan Çalışmalara 
Genel Bir Bakış (Arachnida: Solifugae)
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Amaç: Dünya üzerindeki özel konumu sonucunda zengin bir araknid faunasına sahip olan Türkiye 
geçmişten bu yana yerli ve yabancı araknologların ilgi odağı haline gelmiştir. Türkiye böğü 
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faunasıyla ilgili ilk araştırmalar 19. yüzyılın sonlarında yabancı bilim insanlarınca başlatılmış olup 
günümüzde yerli bilim insanlarının da katkısıyla ivme kazanarak artmıştır. Bu çalışmada Türkiye 
böğü faunası üzerine yapılan çalışmalar dönemler halinde incelenmiş olup; taksonomik ve faunistik 
gelişmelerin bugünkü durumu ele alınmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 1876-2012 arasında Türkiye böğüleri üzerine yapılan taksonomik ve 
faunistik tüm literatürler incelenerek değerlendirilmiştir.

Bulgular: Türkiye böğü faunasına ilişkin ilk çalışma 1876 yılında Pietro Pavesi tarafından 
yapılmıştır. Daha sonraki çalışmalar sistematik ve faunistik ağırlıkta olmak üzere devam etmiştir. 
Fakat böğüler yerli bilim insanlarının ilgisini 21. yüzyılın başlarında çekebilmiştir. Faunistik ve 
sistematik çalışmaların yanısıra detaylı eksternal morfolojileri ve fonksiyonel morfolojileri üzerine 
yapılan çalışmalarda ivme kazanarak artmıştır. Ülkemiz böğü faunası komşu ülkelerin böğü 
faunasıyla kıyaslanarak ele alınmış ve biyoçeşitlilik vurgulanmıştır. 

Sonuç: Ne yazık ki ülkemizde böğüler üzerine olan ilgisizlik hala devam etmekte olup, zaman 
zaman görsel ve yazılı basınında etkisiyle spekülatif bilgi oluşmuştur. Çalışma kapsamında Türkiye 
böğü faunasının bugünkü durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, böğü, Solifugae, fauna
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Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) 
Türünde Post-Embriyonik Süreçte Karaciğer Dokusundaki 

Farklılaşmanın Histolojik Açıdan İncelenmesi

Meltem Kumaş, Hilal Bekdaş, Özlem Erdem
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, ozlemerdem-@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmada, yaşı iskelet kronolojisi yöntemiyle belirlenmiş olan Laudakia stellio türüne 
ait bireylerde karaciğer dokusunda meydana gelen değişikliklerin embriyonik dönem sonrası farklı 
yaş gruplarında histolojik açıdan incelenerek sonuçların ışık mikroskobu düzeyinde ortaya konması 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Hatay ilinin Samandağ ilçesine yapılan arazi çalışmaları sonucunda 
Laudakia stellio türüne ait 41 (19 ♀♀, 15 ♂♂, 7 juvenil) adet örnek yakalanmıştır. Örneklerden 
karaciğer dokuları disekte edilip bouin fiksatifi içerisinde tespit edilmiştir. Fiksasyondan sonra 
dokular uygun histolojik işlemlerden geçirilerek parafine gömülmüştür. 5-7 µm arasında alınan 
kesitler Gill’s hematoksilen & Eosin, PAS, Picro-sirius red ve Goldner’s Trichrome boyaları ile 
boyanarak ışık mikroskobu altında incelenmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu’nun 2011-027 no’lu kararıyla onaylanmıştır. 

Bulgular: Karaciğer vücudun ventral kısmında yer alan sağ ve sol olmak üzere 2 lobtan oluşan 
bir organdır. Hepatosit olarak adlandırılan karaciğer parankim hücreleri iri, yuvarlak nukleuslu 
ve poligonal şekillidir. Hücreler çoğunlukla çift nukluesludur ve bu nukleuslar hücrenin basal 
kısmında yer almaktadır. Hepatosit hücreleri karaciğer dokusu içerisinde bir araya gelerek lobül 
denilen yapıları oluşturmaktadır. Her bir lobül etrafında ince bir bağ dokusu kılıfı vardır ve bu kılıf 


