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Amaç: İzmir’in bir sahil ilçesi olan, narenciye ve zeytin bahçelerinin yaygın olarak bulunduğu 
Seferihisar’daki rafignatoid akar türlerini tespit etmek, habitatlarını ve dağılımlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma alanı olarak seçilen Seferihisar İlçesi’nden (İzmir) Temmuz 
2010-Haziran 2011 tarihleri arasında, 12 ay boyunca, her ay düzenli olarak karasal habitatlardan 
toprak, döküntü, yosun, liken, çam kozalağı ve ağaç kabuğu örnekleri alındı. Alınan örnekler 
ayrı ayrı naylon torbalara konularak etiketlendi ve laboratuvara getirilerek, toprak hayvanlarını 
ayıklama düzeneği olan Berlese düzeneğine yerleştirildi. Alınan örnekler bir hafta boyunca bu 
düzenekte bekletildi ve bu sürenin sonunda toplama şişelerinde biriken akarlardan stereomikroskop 
altında iğne ve pipetler yardımıyla rafignatoid akarlar ayıklandı. Ayıklanan bu akarlar, içinde 
laktofenol bulunun petrilere alınarak ağartıldı. Ağartılan örneklerin modifiye Hoyer ortamında 
kalıcı preparatları yapıldı. Preparatları yapılan örneklerin, vücut ve çeşitli kısımlarının çizim 
mikroskobunda şekilleri çizildi. Türler tayin edildikten sonra çeşitli vücut kısımlarının ölçümleri 
yapıldı ve sayıları tespit edildi.

Bulgular: 12 aylık çalışma sonucunda örnekleme alanında 4 familyaya ait 8 cins ve 13 türe 
rastlanmıştır. Bunlar; Stigmaeidae familyasından Storchia robustus, Storchia ardabiliensis, 
Stigmaeus elongatus, Stigmaeus karabagiensis, Ledermuelleriopsis plumosa, Eustigmaeus 
segnis; Camerobiidae familyasından Neophyllobius lachishensis ve Tycherobius stramenticola; 
Raphignathidae familyasından ise Raphignathus gracilis, Raphignathus ueckermanni, Raphignathus 
kuznetzovi ve Raphignathus protaspus ve Caligonellidae familyasından Caligonella humilis’tir.

Sonuç: Seferihisar (İzmir) İlçesi’nde toplam 13 rafignatoid akar türü tespit edilmiş olup bunların 
familyalara sayısal dağılımları; Stigmaeidae familyasından 6; Raphignathidae familyasından 4; 
Camerobiidae’den 2 ve Caligonellidae’den 1 tür, şekildedir. S. robustus ve S. elongatus’a hem zeytin 
hem de narenciye bahçelerinden alınan örneklerde rastlanırken S. ardabiliensis, S. karabagiensis, 
E. segnis, L. plumosa, N. lachishensis, R. gracilis, R. protaspus’a narenciye bahçelerinden alınan 
örneklerde; S. elongatus, C. humilis, R. ueckermanni ve R. kuznetzovi’ye ise zeytin bahçelerinden 
alınan örneklerde rastlanmamıştır. T. stramenticola türü ise zeytin ve narenciye örneklerinde 
bulunmamıştır. Stigmaeidae familyasına ait tüm bireylerin %9,04’ü zeytin, %3,09’u narenciye; 
Camerobiidae familyasına ait tüm bireylerin %8,33’ü zeytin; Caligonellidae familyasına ait tüm 
bireylerin %5,26’sı narenciye; Raphignathidae familyasına ait tüm bireylerin ise %8,25’i narenciye 
ve %4,58’i zeytin bahçelerinden alınan örneklerde bulunmuştur.
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