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glaber (Müller 1860) türü makrokelid akarların varlığını Türkiye’den bildirmişlerdir. Ayrıca, Göksu 
ve Güler (1968) sinekler üzerinde foretik aktiviteye sahip Macrocheles muscadomesticae (Scopoli 
1772) türü makrokelid akarı Türkiye faunasından bildirmiştir. 

Macrocheles Latreille cinsi familyanın en geniş ve kozmopolit grubudur. Macrocheles cinsine ait 
akarların bacakları üzerinde mahmuzlar yoktur. Sırt plağının önünde omuzlar oluşmuştur. Karın 
plakları bir birinden belirgin bir şekilde ayrılmıştır. Ventrianal plak üç çift preanal kıl taşımaktadır. 
Eklem fırçası, keliseral ağızlardan daha kısadır. Epistom üç parçalı bir yapı göstermesiyle 
karakterize olmuşlardır. 

Bu çalışmada çeşitli ortamlardan elde edilen Macrocheles cinsine ait örnekler içerisinde, 
Macrocheles subbadius (Berlese, 1904) türüne ait 40 dişi, 30 erkek birey tespit edilmiş, örnekler ışık 
mikroskobunda incelenerek tanımları gözden geçirilmiş, şekilleri çizilmiş, çeşitli vücut kısımlarına 
ait ölçümleri yapılmış, dünyadaki yayılışları verilmiş ve ilgili literatürler ışığında tartışılmıştır.

Sonuç: Almanya, Avusturya, İngiltere, İtalya, İsviçre, Polonya, Rusya, Sakhalin, Slovakya, Sudi 
Arabistan, Yunanistan, USA ve Yeni Zelanda’da (Mašán 2003) yayılış gösterir. Tür Türkiye faunası 
için yeni kayıttır. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Macrochelidae, Macrocheles subbadius, Kelkit Vadisi, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, Erzincan Üniversitesi, “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü” 
tarafından “11 BAP 18”nolu proje çerçevesinde desteklenmiştir.
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Amaç: Kelkit Vadisi’nde yapılan bu faunistik çalışmada Macrochelidae familyasının, Macrholaspis 
Oudemans 1931 cinsine ait akarlar incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini Kelkit Vadisinden toplanan çürümüş organik 
maddeler, söğüt (Salix sp) altı gazel, döküntü, toprak ve gübre örnekleri oluşturmuştur. Araziden 
toplanan örnekler naylon torbalara konulup etiketlenerek laboratuara getirilmiştir. Örnekler, 
Akarolojik çalışmalar için Standard Birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ayıklama 
düzeneğine yerleştirilmiş, daha sonra bu örnekler stereo mikroskop altında ayıklanmıştır. 
Örneklerin ağartılmasında ve temizlenmesinde laktik asit kullanılmıştır. Mikroskop altı çalışmalar 
hoyer ortamında Nikon Eclipse E-600 araştırma mikroskobu yardımıyla yapılmıştır. İncelenmesi 
tamamlanarak tanımları yapılan örneklerin şekilleri çizilerek çeşitli vücut kısımlarının ölçümleri 
yapılmıştır. Daha sonra incelenen örnekler içinde %70’lik alkol ve 1-3 damla gliserin bulunan 
saklama şişelerine konularak etiketlenip stoklanmıştır.
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Bulgular: Macrochelidae familyası kozmopolit bir grup olup, 20 cins ve tanımı yapılmış yaklaşık 
470 türü içerir (Emberson 2010). Yapılan tahminlerde makrokelid akar tür sayısının 2000’i aşacağı 
sanılmaktadır (Krantz 1978, 1998). Bazı makrokelid akarlar nematotlar ve nematod yumurtaları ile 
beslenirken, bazıları ise diğer küçük omurgasızların larvaları üzerinde predatördürler. Diğer bazı 
makrokelid akarlar ise orman döküntüsü, toprak ve humus benzeri devamlılığı olan ortamlarda 
bulunan küçük omurgasızlarla beslenirler. 

Makrokelid akarlar üzerinde dünya genelinde kapsamlı çalışmalar olmasına rağmen (Berlese 
1904, 1918; Evans 1956; Evans and Browning 1956; Bregetova and Koreleva 1960; Flipponi and 
Pegazzano 1960, 1962, 1963; Krantz 1962, 1998; Evans and Hyatt 1963; Hyatt and Emberson 
1988; Halliday 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 2000; Takaku, Katakura and Yoshida 1994; Takaku 
and Hartini 2001; Mašán 2003), Türkiye’de bu grup üzerinde yeterince durulmamıştır. Ekiz ve 
Urhan (2001) Glyptholaspis americana (Berlese 1888) ve Glyptholaspis fimicola (Sellnick 
1931), Çobanoğlu ve Bayram (1998) Macrocheles punctatissumus Berlese 1918 ve Longicheles 
(Geholaspis) mandibularis Berlese 1904, Çobanoğlu ve Kırgız (2001) Macrocheles glaber (Müller 
1860) türü makrokelid akarların varlığını Türkiye’den rapor etmişlerdir. Ayrıca, Göksu ve Güler 
(1968) sinekler üzerinde foretik aktiviteye sahip Macrocheles muscadomesticae (Scopoli 1772) 
türü makrokelid akarı Türkiye faunasından bildirmiştir. 

Macrholaspis cinsi Oudemans (1931) tarafından oluşturulmuştur. Bu cins Evans (1956) tarafından 
da kullanılmıştır. Bazı araştırmacılar tarafından ise bu grup Macrocheles’in bir alt cinsi olarak 
sunulsa da (Bregetova 1977, Mašán 2003), Krantz (1962) de yaptığı sınıflandırmada bu grup akarları, 
Macrocheles cinsi içerisine dahil etmiş, bu sınıflandırma yaygın ve etkin olarak kullanılmıştır 
(Krantz 1978, 1998, 2009; Hyatt and Emberson 1988; Halliday 2000). Daha sonra, Emberson 
(2010) tarafından Macrholaspis yeniden cins düzeyine çıkarılmıştır. Bu gruba ait akarların sırt 
plakları arka bölgeye doğru dar, yan ve arka kenarlar tırtıklı ya da düzdür. Ventrianal plak dairemsi 
bir şekil almış ve 1-3 çift preanal kıl taşımaktadır. Eşeysel plak ile ventrianal plak arasında üç çift 
apodem bulunmaktadır. Tektumun yan uzantıları iyi gelişmemiştir. 

Bu çalışmada çeşitli ortamlardan elde edilen Macrholaspis cinsine ait örnekler içerisinde, 
Macrocheles recki (Bregetova and Koreleva 1960) türüne ait farklı habitatlardan 50 dişi birey 
tespit edilmiştir. Örnekler ışık mikroskobu altında incelenmiş, tanımları gözden geçirilmiş, şekilleri 
çizilmiş, çeşitli vücut kısımlarına ait ölçümleri yapılmış, dünyadaki yayılışları verilmiş ve veriler 
ilgili literatürler ışığında tartışılmıştır.

Sonuç: Macrocheles recki (Bregetova and Koreleva 1960), Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, 
Kırım, Transkarpatikan Ukrayna (Bregetova 1977), Polonya ve Slovakya (Mašán 2003), yayılış 
gösterir. Tür Türkiye akar faunası için yeni kayıttır. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Macrochelidae, Macrholaspis recki, Kelkit Vadisi, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma, Erzincan Üniversitesi, “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü” 
tarafından “11 BAP 18”nolu proje çerçevesinde desteklenmiştir.


