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Sonuçlar: Yapılan analizler sonucunda oluşan filogenetik ağaçta 4 ayrı grup oluşmuştur (A, B, C, 
D). A grubu içerisinde Tabanus bromius, T. miki, T. maculicornis, T. briani, T. indrae, T. darimonti, 
T. hauseri, T. tergestinus, T. laetetinctus yer almıştır. Bunlardan T. bromius ve T. miki birbirine 
büyük yakınlık gösterirken T. maculicornis bunlara ayrı bir daldan bağlanarak farklılık göstermiştir. 
T. briani ve T. indrae ise yine benzerlik bakımından aynı dalda ikiye ayrıldılar. Bunlara ayrı bir 
daldan T. darimonti ve T. hauseri bağlandılar ve bu iki tür de birbirine büyük yakınlık gösterdiler. 
En son A grubu içerisinde ayrı bir koldan bağlanan T.tergestinus ve T.laetetinctus türleri yer aldılar. 
Bu iki tür de benzerlik bakımından ayrı dallara ayrılarak büyük farklılık gösterdiler. B grubu 
içerisinde ise: Tabanus regularis, T. canipalpis, T. terterjani, T. armeniacus, T. semenovi türleri 
yer aldılar. T. regularis, T. canipalpis ve T. terterjani aynı kolda yer aldılar. Ancak T. canipalpis 
ve T. terterjani ayrı bir daldan T.regularis’e bağlandılar. Benzerlik bakımından T. canipalpis ve T. 
terterjani neredeyse farklılık göstermeyerek aynı dal içerisinde yer aldılar. C grubu içerisinde T. 
karaosus ve T. armenicus yer aldılar. Bu iki tür ayrı 2 dala ayrılarak C grubu içerisine yerleştiler. D 
grubu içerisinde ise T. hissaricus ve T. geminus yer aldılar. Bu iki tür de yine ayrı iki dala ayrılarak 
farklılık gösterdiler. Tüm sonuçlar değerlendirilerek gruba bağlı türler arasındaki kladistik ilişkiler 
değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Filogeni, Filogenetik analiz, Kladistik analiz, Tabanus, bromius grup
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Amaç: Türkiye’nin rafignathoid akar faunasını belirlemek ve bu hayvanların Türkiye’deki 
dağılımlarına katkıda bulunmak amacıyla Erzurum ve Erzincan illerimizden toplanan ağaç kabuğu, 
döküntü, liken, yosun ve gübrede yaşayan rafignathoid akarlar incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli yaşama alanlarından ağaç kabuğu, döküntü, yosun, liken ve gübre 
örnekleri alındı. Örnekler naylon torbalara konularak etiketlenip laboratuara getirildi ve 11 watt’lık 
ışık kaynağı kullanılarak Berlese hunilerinden oluşan düzenekte ayıklama işlemine tabi tutuldu. 
Daha sonra %70’lik etil alkol içeren şişelerde toplanan akarlar petri kaplarına boşaltılarak stereo 
mikroskop altında pipet ve iğneler yardımıyla ayıklandı. Ayıklanan örneklerin ağartılması ve 
temizlenmesinde %30-60’lık laktik asit kullanıldı. Mikroskobik incelemeler, Hoyer ortamında 
yapıldı. Teşhisleri tamamlanan örneklerin özgün şekilleri çizildi, çeşitli organlarının ölçümleri 
yapıldı, tanımları gözden geçirildi, yaşama alanları ile Türkiye ve dünyadaki yayılışları verildi. Işık 
mikroskobunda incelenmesi tamamlanan örnekler muhafaza edilmek üzere içinde %70’lik alkol ve 
1-2 damla gliserin bulunan saklama şişelerine konulup etiketlendi.

Bulgular: Erzurum ve Erzincan illerinden toplanan rafignathoid akarlar değerlendirilmiş ve bu 
örneklerden Caligonellidae, Cryptognathidae, Raphignathidae ve Stigmaeidae familyalarına ait 
toplam 22 tür tespit edilmiştir. Bunlar Caligonella humulis, Neognathus terrestris, Cryptognathus 
lagena, Favognathus acaciae, Eustigmaeus jiangxiensis, E. segnis, E. vacuus, Mediolata petilus, 
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Stigmaeus additicius, S. fidelis, S.tigmaeus longipilis, S. pilatus, S. scilus, Storchia robustus, 
Raphignathus emirdagiensis, R. giselae, R. gracilis, R. hecmatanaensis, R. kuznetzovi, R. protospus, 
R. vahiti, R. zhaoi’dir.

Sonuç ve Tartışma: Erzurum ve Erzincan illerinden rafignathoid akarlara ait toplam 22 tür tespit 
edilmiştir. Bu türlerden Favognathus acaciae Erzincan’dan; Stigmaeus additicius, S. scilus, 
Raphignathus emirdagiensis, R. giselae, R. hecmatanaensis, R. protospus, R. vahiti ve R. zhaoi 
Erzurum’dan ilk defa kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akar, Raphignathoidea, Caligonellidae, Cryptognathidae, Raphignathidae, 
Stigmaeidae, Türkiye
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Amaç: Neognathus terrestris’in (Summers ve Schlinger) (Acari) ilk kez kaydedilen erkeğinin 
tanımını ve özgün çizimlerini vermek ve dişiden ayrılan özelliklerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Amasya, Giresun, Gümüşhane Sivas ve Tokat illerinden alınan döküntü örnekleri 
naylon poşetler içerisinde laboratuara getirilerek Berlese düzeneklerine yerleştirildi. %70’lik alkol 
içersinde toplanan örnekler petri kaplarına boşaltılarak stereo mikroskobunda ayıklandı. Ayıklanan 
örnekler lam üzerine alınarak ağartılmaları için üzerlerine %60’lık laktik asit damlatıldı. Örneklerin 
teşhis ve çizim işlemleri ışık mikroskobunda yapıldı. 

Bulgular: Amasya, Giresun, Gümüşhane Sivas ve Tokat illerimizden alınan döküntü örneklerinde 
yaşayan Neognathus terrestris (Summers ve Schlinger, 1955) türüne ait toplam 787 dişi ve 3 erkek 
akar örneği tespit edilmiştir. Türün tanımı toplanan dişi ve erkek örnekler üzerinden yapılmış, 
özgün şekilleri çizilmiş, yaşama alanları ile Türkiye ve dünyadaki yayılışları verilmiştir.

Sonuç: Daha önce A.B.D., İran ve Türkiye’den kaydedilen N. terrestris türünün erkeğine ilk kez 
bu çalışmada rastlanmıştır. Erkek, vücudun daha küçük yapıda olması, bacak tarsuslarının ilave 
solenidiyum (ω♂) taşıması, anogenital açıklığın vücudun arka sırt bölgesinde yer alması, genital 
kılların bulunmaması ve edeagusun varlığıyla dişiden ayrılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akar, Caligonellidae, Neognathus terrestris, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilmiştir (Proje No: 107T183).


