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Türkiye Faunası için Stigmaeus elongatus ve Storchia ardabiliensis 
(Acari: Stigmaeidae)’in Erkek Bireylerinin İlk Kayıtları 
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Amaç: İzmir’in bir sahil ilçesi olan Seferihisar’da bulunan rafignatoid akar taksonlarından dişileri 
bilinen iki türün erkek bireylerinin tanımını ve şekillerini vererek Türkiye ve dünya faunasına katkı 
sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma alanı olarak seçilen İzmir İli’nin Seferihisar İlçesi’nden Temmuz 2010- 
Haziran 2011 tarihleri arasında, 12 ay boyunca toprak, döküntü, yosun, liken, ağaç kabuğu ve çam 
kozalağı örnekleri alındı. Örnekler etiketlenerek naylon torbalar içerisinde laboratuvara getirildi. 
Berlese hunilerinden oluşan düzeneğe yerleştirilen örnekler, ışık kaynağı altında bekletildi bir hafta süre 
ile bekletildi ve bu sürenin sonunda %70’lik etil alkol bulunan toplama şişelerinde biriken rafignatoid 
akarlar iğne ve pipetler yardımıyla ayıklandı. Ayıklanan örnekler laktofenol ile ağartıldıktan sonra 
modifiye Hoyer ortamında kalıcı preparatları yapıldı. Preparatları yapılan örneklerin çeşitli vücut 
kısımları çizim mikroskobunda çizildi, tür teşhisleri yapıldı ve bazı vücut kısımlarının ölçüleri alındı.

Bulgular: Stigmaeus elongatus erkek; gnatozoma 78 µm, palp ise 84 µm uzunluğundadır. Kılların 
palp parçalarına dağılımı şöyledir; femur 3, genu 2, tibia 2 kıl, 1 tırnak ve 1 yardımcı tırnak, tarsus 
3 kıl ve 1 tane üç dişli eupatidium. Prodorsal plak iki çift kıl (vi, ve) taşır. Gözler yoktur. sci ve 
sce kılları ayrı plaklar üzerindedir. Yardımcı, merkezi, marjinal ve zonal plaklar yoktur. İnterkalar 
plak bir çift olup f

1
 kılını taşır. Suranal plak bölünmemiştir ve h

1
 ile h

2
 kıllarını taşır. Koksisternal 

plaklar boyuna ortadan ikiye bölünmüş olup 1a, 3a ve 4a kıllarını taşır. Anal plak 3 çift kıl (ps
1-3

) 
taşır. Bu kıllardan ps

1
 ve ps

2
 kısa ve kalındır. Aggenital plak 4 çift kıl (ag

1-4
) taşır. Kılların bacak 

parçalarına dağılımı şu şekildedir; koksa 2-2-2-2, trokanter 1-1-2-1, femur 6-5-3-2; genu 6(+κ)-5-
3-3, tibia 7-6-6-6, tarsus 12(+2ω)-10(+2ω)-7(+2ω)-7(+2ω). Bütün bacakların tarsusunda ω ve ω♂ 
solenidiumu bulunur.

Storchia ardabiliensis erkek; Vücut gnatozoma dahil 464 µm uzunluğunda ve 216 µm 
genişliğindedir. Kılların palp parçalarına dağılımı şöyledir: femur 3, genu 2, tibia 2+1 tırnak, tarsus 
4 kıl + 1 solenidium ve 2 eupathidium. Sırt kılları bakımından dişiye benzerlik göstermektedir. Sırt 
tarafında 12 çift kıl bulunmaktadır. Karın tarafı da kıl yapısı bakımından dişiye benzerdir. 1a, 3a 
ve 4a kılları vardır. Aggenital bölgede 2 çift aggenital kıl bulunur. Eşeysel bölge arka üst kısma 
yerleşmiş olup 3 çift kısa kalın kıl taşımaktadır. Birinci bacaktan dördüncü bacağa kadar kılların 
bacak parçalarına dağılımı şöyledir: koksa 2-2-2-2, trokanter 1-1-1-1, femur 4-4-3-2, genu 4(+κ)-4-
2-2, tibia 6-6-6-6, tarsus 12(+ω +♂ ω)-8(+ω +♂ ω)-6(+ω +♂ ω)-6(+ω +♂ ω). Bütün bacakların 
tarsusunda ω ve ω♂ solenidiumu mevcuttur.

Sonuç: Stigmaeus elongatus’un erkek bireyi Türkiye faunası için yeni kayıttır. Storchia 
ardabiliensis’in erkek bireyi ise bilim dünyası için ilk kez bu çalışmada tanımlanmıştır.
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Teşekkür: Bu çalışma, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 
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