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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. 
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Sonuç: Tespit edilen bu iki türden; Neophyllobius lamimani McGregor, 1950 daha önce ABD (California) 
yayılış gösterdiği, Neophyllobius parthenocissi Bolland, 1991 daha önce ABD (Washington) yayılış 
gösterdiği (Bolland, 1991) ve Türkiye faunası için yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acari, Actinedida, Raphignathoidea, Camerobiidae, Neophyllobius, Türkiye

PE–018

Aphis (Hemiptera, Aphididae, Aphidinae)
Taksonları ve Konukçu Bitkileri

Başak Akyürekª Ünal Zeybekoğluª Gazi Görürb, Murat Karavinª
aOndokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Samsun

bNiğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde 
basakakyurek@hotmail.com

Amaç: Samsun il sınırları içerisindeki bitki örtüsü üzerinde dağılım gösteren Aphis (Linnaeus, 
1758) türleri ve konukçu bitkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma materyalini Samsun il sınırları içerisindeki farklı lokalitelerde, 
üzerinde yaprakbiti bulunan konukçu bitki örnekleri ve Aphis taksonlarına ait örnekler 
oluşturmaktadır. Araziden, üzerinde yaprakbiti bulunan konukçu bitkiler ile yaprakbitleri alınarak 
teşhis işlemleri için laboratuvara getirilmiştir. Yaprakbitlerinin laboratuarda Martin yöntemine 
göre daimi preparasyonu yapılmış, mikroskopta incelenmiş ve ilgili literatür ile karşılaştırılarak 
teşhisleri yapılmıştır. Üzerinden yaprakbitlerinin toplandığı konukçu bitkilerde teşhis edilmiştir.

Bulgular: Yaprakbiti ve konukçu bitki örneklerinin incelenmesinin sonucunda; Aphis affinis del 
Guercio, 1911, Mentha sp.; Aphis brotericola Mier Durante, 1978, Euphorbia sp.; Aphis brunellae 
Schouteden, 1903, Prunella sp.; Aphis chloris Koch, 1854, Hypericum sp.; Aphis craccae Linnaeus, 
1758, Vicia cracca ve Vicia sativa; Aphis craccivora Koch, 1854, 18 farklı bitki türü; Aphis cytisorum 
Hartig, 1841, üç farklı bitki türü; Aphis fabae Scopoli, 1763, 23 farklı bitki türü; Aphis farinosa 
Gmelin, 1790, Salix sp.; Aphis genistae Scopoli, 1763, Genista sp.; Aphis gossypii Glover, 1877, 
13 farklı bitki türü; Aphis hederae Kaltenbach, 1843, Hedera helix; Aphis helianthi Monel in Riley 
& Monel, 1879, Rubia sp.; Aphis hillerislambersi Nieto Nafria & Mier Durante, 1976, Euphorbia 
sp.; Aphis intybi Koch, 1855, Cichorium sp.; Aphis nasturtii Kaltenbach, 1843, yedi farklı bitki türü; 
Aphis nerii Boyer de Fonscolombe, 1841, Nerium oleander; Aphis pomi de Geer, 1773, dört farklı 
bitki türü; Aphis ruborum (Börner, 1932), Rubus sp.; Aphis salviae Walker, 1852, Salvia sp.; Aphis 
sambuci Linnaeus, 1758, Sambucus ebulus; Aphis sanguisorbae Schrank, 1801, Sanguisorba minor; 
Aphis solanella Theobald, 1914, dört farklı bitki türü; Aphis spiraecola Patch, 1914, 23 farklı bitki türü 
ve kültür bitkileri; Aphis thomasi (Börner, 1950), Scabiosa sp.; Aphis urticata Gmelin, 1790, Urtica 
sp.; Aphis verbasci Schrank, 1801, Verbascum sp.; Aphis türleri ve konukçu bitkileri tespit edilmiştir. 

Sonuç: Samsun il sınırları içerisinde dağılım gösteren Aphis cinsine ait 27 yaprakbiti türü ile 
bunların konukçu bitkileri tespit edilmiştir. Aynı yaprakbiti türünün beslendiği konukçu bitki 
çeşitliliğinde, ilk sırayı 23 farklı konukçu bitki türü ve çeşitli kültür bitkileri ile beslenen Aphis 
spiracola’nın aldığı, bunu 23 farklı konukçu bitki ile Aphis fabae’nin ve 18 farklı konukçu bitki ile 
Aphis craccivora’nın takip ettiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Aphidoidea, Aphis, Hemiptera


