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görsel olarak destek sağlanmıştır. Arazi örneklemeleri sırasında bitki üzerinde gözlenen galler 
fotoğraflanmış, gal içindeki bireylerin tamamı %95’lik alkol içerisinde muhafaza edilmiştir. 
Laboratuvarda örneklerin Martin 1983’de belirtilen prensiplere göre preparasyonu yapılmıştır. 
Preparasyonu uygun şekilde yapılan örnekler numaralandırılarak ulusal ve uluslararası kaynaklara 
göre teşhis edilmiştir ve dağılışları ile ilgili bilgiler sağlanmıştır (Blackman & Eastop 2006, 2010, 
Quednau, 1999, 2003, http://aphid.speciesfile.org, http://www.faunaeur.org).

Bulgular: Mevcut literatür bilgileri tarandığında dünya genelinde 500 adet gal yapan afit türü 
bulunduğu ve tarafımızdan yapılan arazi örneklemeleri, laboratuar çalışmaları ve literatür tarama 
çalışmaları sonucunda ülkemizde de bu sayının 33 olduğu tespit edilmiştir. Bu türlerden 28’i yaprak 
üzerinde gal oluştururken 5 tanesi dal ve sürgün üzerinde gal oluşumuna neden olmuştur.

Sonuç: Gal yapan afit türleri ile ilgili bu güne kadar Türkiye’de tam bir liste hazırlanmamıştır, 
bu nedenle bu çalışma bir ön bilgi sunmaktadır. Çalışma sonucunda Türkiye’de 17 cinse ait 33 
afit türünün bitkiler üzerinde gal oluşturduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde gal oluşumu yapan afit 
türlerinin çoğunlukla ağaç formları üzerinden tespit edildiği gözlenmiştir, otsu bitkiler üzerinde de 
afitler küçümsenmeyecek ölçüde gal oluşumuna yol açtığından bu sayının daha da fazla olacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afit, Bitki zararlısı, Gal, Hemiptera, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışmada sunulan verilerin elde edilmesinde TUBİTAK tarafından desteklenen 
107T450 ve 111T866 nolu proje verilerinden de yararlanılmış olması nedeniyle TUBİTAK’a 
teşekkür ederiz. 
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Amaç: Kıyı Ege Bölgesinin rafignatoid akarların faunistik tespitini yapmak, Türkiye ve dolayısı ile 
dünya akar faunasının ortaya çıkarılmasına ve türlerin zoocoğrafik dağılımına katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı olarak seçilen Kıyı Ege (Edremit Körfezi ile Gökova Körfezi 
arası) Bölgesinin, rafignatoid akar faunasını tespit etmek amacıyla Haziran 2007–Haziran 2008 
tarihleri arasında karasal ve yarı sucul habitatlardan toprak ve döküntü örnekleri alındı. Çalışma 
süresi boyunca yukarıda belirtilen habitatlardan toplam 175 adet örnek toplandı. Ayrıca, örneklerin 
alındığı yerlerin yaşama alanlarının çeşitli özellikleri de kaydedildi. Alınan örneklerin her biri ayrı 
ayrı naylon torbalar içerisine konulduktan sonra etiketlenip laboratuvara getirildi. Burada her örnek 
toprak akarları ayıklama düzeneği olan Berlese hunilerine konularak bir hafta süreyle ışık altında 
bekletildi. Huninin alt kısmında bulunan ve içinde % 70’lik alkol bulunan toplama şişelerinde 
biriken akarlar, diseksiyon mikroskobu (stereomikroskop) altında topraktan ayıklanıp içerisinde 
laktofenol (laktik asit 50 ml, fenol 25 ml, saf su 25 ml) bulunan petri kaplarına ağartılması için 
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bırakıldı. Ağaran akarların modifiye Hoyer ortamında (saf su 50 ml, gum arabic 50 gr, kloral hidrat 
125 gr, gliserin 30 ml) preparatları yapıldı. Preparatları yapılan örneklerin çizim takımı bulunan 
çizim mikroskobunda vücut ve çeşitli organlarının şekilleri çizildi. Şekilleri çizilen örneklerden 
çeşitli organlarının ölçümleri yapıldı ve ilgili literatür kullanılarak tür teşhisleri yapıldı. 

Bulgular: Bu çalışmada; Kıyı Ege Bölgesinin çeşitli habitatlardan toplanan Raphignathoidea üst 
familyasına ait 5 familyadan; Cryptognathidae 6, Camerobiidae 6, Stigmaeidae 11, Caligonellidae 
4, Raphignathidae 5 olmak üzere toplam 32 tür tespit edilmiştir. Bu türlerin teşhisi yapılmış ve 
dünyadaki dağılımları üzerinde durulmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma alanından Raphignathoidea üst familyasına ait olan 32 türden 
Neophyllobius lamimani McGregor, 1950; Neophyllobius parthenocissi Bolland, 1991; Storchia 
ardabiliensis Safasadati et al., 2010 Türkiye faunası için; Favognathus izmiriensis Akyol 2011 
bilim dünyası için yeni kayıt olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acari, Actinedida, Raphignathoidea, Fauna, Kıyı Ege, Türkiye
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye faunası için yeni kayıt olarak belirlenen Neophyllobius lamimani 
McGregor, 1950 ve Neophyllobius parthenocissi Bolland, 1991 türlerinin Kıyı Ege (Edremit 
Körfezi ile Gökova Körfezi arası) bölgesinden toplanan döküntü ve toprak örneklerine göre tanıtıcı 
özellikleri verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı olarak seçilen Kıyı Ege Bölgesinin, rafignatoid akar 
faunasını tespit etmek amacıyla Haziran 2007–Haziran 2008 tarihleri arasında karasal ve yarı sucul 
habitatlardan toprak ve döküntü örnekleri alındı. Alınan örneklerin her biri ayrı ayrı naylon torbalar 
içerisine konulduktan sonra etiketlenip laboratuvara getirildi. Burada her örnek toprak akarları 
ayıklama düzeneği olan Berlese hunilerine konularak bir hafta süreyle ışık altında bekletildi. 
Huninin alt kısmında bulunan ve içinde % 70’lik alkol bulunan toplama şişelerinde biriken akarlar, 
diseksiyon mikroskobu (stereomikroskop) altında topraktan ayıklanıp içerisinde laktofenol (laktik 
asit 50 ml, fenol 25 ml, saf su 25 ml) bulunan petri kaplarına ağartılması için bırakıldı. Ağaran 
akarların modifiye Hoyer ortamında (saf su 50 ml, gum arabic 50 gr, kloral hidrat 125 gr, gliserin 30 
ml) preparatları yapıldı. Preparatları yapılan örneklerin çizim takımı bulunan çizim mikroskobunda 
vücut ve çeşitli organlarının şekilleri çizildi. Şekilleri çizilen örneklerden çeşitli organlarının 
ölçümleri yapıldı ve ilgili literatür kullanılarak tür teşhisleri yapıldı. 

Bulgular: Preparatları yapılan örnekler içerisinden, Neophyllobius lamimani McGregor, 1950 
ve Neophyllobius parthenocissi Bolland, 1991 türlerine ait örnekler tespit edildi. Örnekler ışık 
mikroskobunda incelenerek tanımları gözden geçirildi, şekilleri çizildi, çeşitli vücut kısımlarına ait 
ölçümleri yapıldı, dünyadaki yayılışları verildi ve sistematik bulgular tartışıldı. 


