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Türkiye Faunas› İçin İki Yeni Alliphis
Halbert, 1923 (Acari, Eviphididae) Türü
Raşit URHAN1, Zeki İPEK1

Bu çal›şmada, Türkiye faunas› için yeni olarak kaydedilen iki Alliphis Halbert, 1923 türünün [Alliphis halleri (Canestrini & Canestrini, 1881) ve A. siculus (Oudemans, 1905)] Denizli’den toplanan
örneklere göre tan›m› gözden geçirilmiş ve coğrafi yay›l›ş› verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Acari, Eviphididae, Alliphis, Sistematik, Türkiye.
Abstract
In this study, on the basis of the specimens collected from Denizli province, the descriptions of two
species of Alliphis Halbert, 1923 [Alliphis halleri (Canestrini & Canestrini, 1881) ve A. siculus (Oudemans, 1905)] which are new records for the Turkish fauna have been revised, and their distributions
on the world have been given.
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Giriş
Bugüne kadar Eviphididae familyas›n›n 15 cinsine ait yaklaş›k 80 kadar tür tespit edilmiştir. Alliphis cinsi ilk defa Gamasus halleri Canestrini & Canestrini 1881
tip türü ile Halbert (1923) taraf›ndan tan›mlanm›şt›r. Bu cinsin 22 tane türü bilinmektedir.
(http://insects.tamu.edu/research/collection/hallan/acari/Eviphididae.txt.). Ülkemizde bu akarlarla ilgili ilk çal›şma İpek (2002) taraf›ndan gerçekleştirilmiştir.
Denizli’den toplanan materyal esas al›narak Türkiye faunas› için ilk defa kay›t
edilen Alliphis halleri türüne ait 16 dişi ve A. siculus türüne ait ise 47 dişi örnekle1 Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 20017 Denizli;
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ri tespit edilmiş, örnekler BX50 Olympus marka ›ş›k mikroskobunda incelenerek tan›mlar› gözden geçirilmiş, şekilleri çizilmiş, çeşitli vücut k›s›mlar›na ait ölçümleri
yap›lm›ş, dünyadaki yay›l›şlar› verilmiş ve literatür ›ş›ğ›nda tart›ş›lm›şt›r. Bu çal›şmada, Türkiye evifidid faunas›na ve dolay›s›yla dünya akar faunas›na katk›da bulunmak amaçlanm›şt›r.
Materyal ve Metot
Bu çal›şman›n ana materyalini aşağ›da özellikleri verilen yerlerden al›nan döküntü, toprak, yosun ve d›şk› örnekleri oluşturmaktad›r. Naylon torbalara konularak
etiketlenip laboratuara getirilen bu örnekler, birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ay›klama cihaz›na yerleştirilerek ay›kland›. Örneklerin ağart›lmas›nda ve temizlenmesinde % 60’l›k laktik asit kullan›ld›. Mikroskobik incelemeler genellikle gliserinli ortamda yap›ld›. Ancak farkl› konumlarda incelenmesi gerektiğinde Hoyer
ortam›nda geçici preparatlar› haz›rland›. İncelenmesi tamamlanarak tan›mlar› yap›lan örneklerin mikroskopta şekilleri çizildi ve çeşitli vücut k›s›mlar›n› ölçümleri yap›ld›. Daha sonra incelenen örnekler, içinde % 70’lik alkol ve 1-3 damla gliserin bulunan saklama şişelerine konulup etiketlendi. Vücut k›s›mlar› ve k›llar›n›n isimlendirilmesi Karg (1993)’e yap›lm›şt›r.
Örneklerin Al›nd›ğ› Yerlerin Listesi
20-01-06: 28.10.2000, 350m, Akhan köyü tarla kenar›, kavak (Populus alba)
alt›ndan döküntü ve toprak örneği.
20-02-01: 11.11.2000, 950m, Ac›payam ilçesi, otlak alandan koyun d›şk›s› örneği.
20-05-01: 25.12.2000, 850m, Bekilli ilçesi, tarla kenar›, çürümüş bitki örtüsü
ve toprak örneği.
20-06-01: 15.02.2001, 650m, Beyağaç ilçesi, ormanl›k alandan çürümüş ağaç
kökü örneği.
20-08-01: 20.09.2000, 870m, Bozkurt ilçesi, otlak alandan toprak üzeri yosun
örneği.
20-08-02: 20.09.2000, 880m, Bozkurt ilçesi, tarla kenar›ndan çürümüş odun
örneği.
20-09-01: 06.09.2000, 690m, Çal ilçesi, bahçelik alandaki nar (Punica granatum) alt›ndan döküntü ve toprak örneği.
20-09-02: 06.09.2000, 700m, Çal ilçesi, tarla kenar›nda koyun gübresi ile kar›ş›k toprak örneği.
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20-10-01: 01.10.2000, 850m, Çardak ilçesi, otlak alanda at d›şk›s› örneği.
20-11-01: 08.11.2000, 500m, Honaz ilçesi, bahçelik alandaki kiraz (Cerasus
avium) alt›ndan döküntü ve toprak örneği.
20-11-02: 08.11.2000, 450m, Honaz ilçesi, inek ah›rlar›ndaki alta serilen saman örneği.
20-13-01: 15.12.2000, 950m, Serinhisar ilçesi, kavak (Populus alba) alt›ndan
döküntü ve toprak örneği.
Bulgular
Familya: Eviphididae Berlese, 1913
Cins: Alliphis Halbert, 1923
Tip Türü: Gamasus halleri Canestrini & Canestrini, 1881
Tür: Alliphis halleri (Canestrini & Canestrini, 1881)
DİŞİ (Şekil 1 A-D)
Vücut 490 (475-530) / 295 (280-320) µm büyüklüğündedir.
Dorsal plak yumurta şeklinde, sar›ms› renkte ve 30 çift k›sa k›l taş›r. Fazla belirgin olmayan ağs› bir desen mevcuttur. j1 k›l çifti k›sa ve öne doğru yönelmiş, r1 k›l› dorsal plağ›n kenar›ndad›r (Şekil 1 A). Peritremal plaklar geniş, arkas› yuvarlak,
içe doğru girintili ve IV. koksan›n orta hizas›na kadar uzan›r. Tritosternum geniş,
uzun ve k›ll› Lasinia’l›d›r. Sternal plak uzunluğu kadar genişliğe sahiptir ve üç çift
k›l taş›r. Genital plak uzun ve geniş, genital k›llar genital plağ›n orta k›sm›ndan daha aşağ›da ve plağ›n d›ş kenarlar›ndad›r. Opistogastrik bölgede 10 çift k›l vard›r.
Genital plakla anal plak aras› mesafe, genital plakla ventral yan kenarlar aras›ndaki
mesafeden daha k›sad›r. Anal plağ›n genişliği uzunluğundan daha fazlad›r ve arka
kenar›nda geniş bir kribrum vard›r (Şekil 1 B).
Keliserin hareketli ve sabit parçalar› tam olarak üst üste gelecek şekilde oluşmam›ş, hareketli parça sabit parçay› tam olarak örtmez. İç arka hipostomatik k›llar, ön
hipostomatik k›llardan daha uzundur (Şekil 1C). Tektumun aşağ› inmemiş taban›
gittikçe dişlibir uçla bitmektedir. Uzun, ince k›l›ç şeklindeki orta ucu taban›n›n iki
kat uzunluktad›r (Şekil 1 D).
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İncelenen Materyal: 20-01-06: 6 , 20-05-01: 3 , 20-11-01: 3 , 20-1102: 2 , 20-13-01: 2 .
Yay›l›ş›: İtalya ve İrlanda (Karg 1963).
Türkiye faunas› için ilk kay›tt›r.

Şekil 1. Alliphis halleri (Dişi): A) Vücut (üstten), B) Vücut (alttan), C) Keliser, D) Tektum.
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Tür: Alliphis siculus (Oudemans, 1905)
DİŞİ (Şekil 2 A-D)
Vücut 470 (460-475) / 260 (245-280) µm büyüklüğündedir.
Dorsal plak yumurta şeklinde ve parlak alt›n sar›s› renktedir. 30 çift k›sa ve düz
k›l taş›r. Çizgileri belirgin ağs› bir desen mevcuttur. j1 k›l çifti k›sa ve öne doğru yönelmiştir. r1 k›l› dorsal plağ›n kenar›ndad›r (Şekil 2 A). Peritremal plaklar›n arkas›
yuvarlak ve IV. koksan›n sonuna kadar uzan›r. Tritosternum ince, uzun ve k›ll› Lasinia’l›d›r. Sternal plağ›n uzunluğu genişliğinden fazlad›r. Metasternal plak mevcut
ve bir çift k›l taş›r. Genital plak genişliğinden daha uzundur. Genital k›llar, gental
plağ›n arka kenar›na yak›n ve yanlardad›r. Opistogastrik bölgede 10 çift k›l vard›r.
Geniatl plak ile anal plak aras›ndaki mesafe ile genital plak ile ventral yan kenarlar
aras›ndaki mesafe yaklaş›k birbirine eşittir. Anal plak genişliği kadar uzundur ve arkas›nda geniş bir kribrum vard›r (Şekil 2 B).
Keliserin hareketli ve sabit parçalar› üst üste gelecek şekilde ayarlanm›şt›r (Şekil
2 C). Tektumun uzun ince k›l›ç şeklindeki orta ucu, tektum taban›n›n iki kat uzunluğunda veya daha uzundur (Şekil 2 D).
İncelenen Materyal: 20-02-01: 5 , 20-06-01: 3, 20-08-01: 8, 20-0802: 3, 20-09-01: 11, 20-09-02: 10, 20-10-01: 7.
Yay›l›ş›: Avrupa ve Asya (Karg 1993).
Türkiye faunas› için ilk kay›tt›r.
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Şekil 2. Alliphis siculus (Dişi): A) Vücut (üstten), B) Vücut (alttan), C) Keliser, D) Tektum.
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Tart›şma ve Sonuç
Palearktik bölgede geniş yay›l›ş gösteren bu türler, ülkemizden ilk defa tespit
edilmiştir.
Alliphis halleri: Bu türün orijinal tan›m› 1881 y›l›nda S. ve R. Canestrini taraf›ndan İtalya ve İrlanda örneklerine göre yap›lm›şt›r (Karg 1963). Örneklerimiz vücut büyüklüğü d›ş›nda bütün özellikleri ile tip örneğiyle genelde uygunluk göstermektedir. Tip örneğinin vücüt büyüklüğü dişiler için 550 µm olarak verilmiştir. Örneklerimizin vücut büyüklüğü ise 490 (475-530) / 295 (280-320) µm olarak tespit
edilmiştir. Buradan örneklerimizin vücut büyüklüğünün tip örneğinden biraz daha
küçük olduğu anlaş›lmaktad›r.
Alliphis siculus: Karg (1971) holotip ve tip yerinden toplanan materyali değerlendirerek bu türün bütün safhalar›n› yeniden tan›mlam›şt›r. Bu araşt›r›c› vücut büyüklüğünü dişiler için 390-500 / 220-290 µm olarak vermiştir. Örneklerimizin vücut büyüklüğü ise 470 (460-475) / 260 (245-280) µm olarak tespit edilmiştir. Buradan örneklerimizin vücut büyüklüğünün tip yerinden toplanan örneklerin vücut büyüklüğünün değişim aral›ğ› içinde bulunduğu anlaş›lmaktad›r. Örneklerimiz yap›sal
özellikleri de tip örneği ile genelde uygunluk göstermektedir.
Samsinak ve Daniel (1978), Alliphis siculus ve A. halleri türlerini incelemişler ve
bu iki tür aras›nda farkl›l›k olmad›ğ›n›, Alliphis siculus’un A. halleri türünün bir sinonimi olarak düşünülebileceğini belirtmişlerdir (Christie 1983). Berlese (18821883)’ye göre A. halleri keliserinin d›ş k›sm›, tektumu ve büyüklüğünden dolay› A.
siculus’tan ayr›lmaktad›r (Karg 1963). Karg (1963), yukar›da say›lan bu özelliklerin yan› s›ra A. siculus’u dorsal k›llar›n›n daha uzun, anal plağ›n aşağ› yukar› genişliği kadar uzun olmas› gibi karakterlerini kullanarak A. halleri ’den ayr› bir tür olarak değerlendirmiştir. Athias-Henriot (1980) bu iki türü ayr› türler olarak düşünmüştür. Örneklerimizdeki durum da Karg (1963) ve Athias-Henriot (1980)’un aç›klamalar›na paralellik göstermektedir.
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