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Özet: Bu çal›flmada Türkiye faunas› için yeni kay›t olarak tespit edilen Arrenurus (Arrenurus) claviger Koenike,l882; Arrenurus
(s.str.) compactus Piersig, 1894 ve Arrenurus (s.str.) cuspidator (Müller, 1776) türlerinin erkek ve diflilerinin; daha önce erkekleri
verilen Arrenurus (s.str.) bicuspidator Berlese, 1885 ve Arrenurus (s.str.) bruzelii Koenike, 1885 türlerinin diflilerinin yap›sal
özellikleri, çeflitli organlar›n›n flekilleri ve ölçümleri, yaflama alanlar› ile dünyadaki da¤›l›mlar› verilmifltir. Ülkemizden daha önce
verilmifl olan Arrenurus (s.str.) affinis Koenike, 1887 ile Arrenurus (s.str.) cuspidifer Piersig, 1896 türleri yeniden gözden
geçirilmifltir.
Anahtar Sözcükler: Acari, Hydrachnellae, Arrenurus, Sistematik, Türkiye.

A Study on the Family Arrenuridae (Hydrachnellae, Acari) II
Abstract: In this research, (have been recorded) the males and females of three Arrenurus species which are new records for the
the Turkish fauna. These are Arrenurus (Arrenurus) claviger Koenike, 1882; Arrenurus (s.str.) compactus Piersig, 1894 and
Arrenurus (s.str) cuspidator (Müller, 1776). Furthermore, the females of Arrenurus (s.str.) bicuspidator Berlese, 1885 and
Arrenurus (s.str.) bruzelii Koenike, 1885 are also recorded from Türkiye for the first time. The morphological characters, the
measurements and drawings of various organs, habitats and distributions on the world of all above species were given. Arrenurus
(s.str.) affinis Koenike, 1887 and Arrenurus (s.str.) cuspidifer Piersig, 1896 that known from Türkiye have been rewieved.
Key Words: Acari, Hydrachnellae, Arrenurus, Systematics, Türkiye.

Girifl
Arrenuridae türleri dünyan›n Antartika hariç, di¤er
tüm k›talar›nda yaflamaktad›r (1,2). Arrenurus
(Truncaturus) lundbladianus gibi yeralt› sular›nda, A.
(Truncaturus) haplurus gibi kaynak sular›nda. A.
(Micruracarus) karelicus gibi ›rmaklarda, A. (s.str.)
suecius ve A. (Megaluracarus) stjoerdalensis gibi hem
kaynak ve hem de ›rmaklarda yaflayan türlerinin
bulunmas›na karfl›n, büyük ço¤unlu¤u göl, gölet ve
birikinti gibi durgun sular› tercih etmektedir. Su keneleri
içinde yaklafl›k 1100 türle ilk s›ray› iflgal eden bu
familyaya ait ülkemizden flimdiye kadar kaydedilen tür
say›s›, bu çal›flmada verilenlerle birlikte 34’e ulaflmaktad›r
(3-12).

Arrenurus biyolojileri en çok çal›fl›lan gruplar
aras›ndad›r. Larvalar› Culicidae, Ceratopagonidae,
Dixidae, Chaoboridae, Chironomidae ve Odonata gibi
böceklerin ergin ve larvalar› üzerinde asalak olarak yaflar
( 13, 14). Nimf ve erginleri ise Copepoda ve Ostracoda
türleriyle beslenir (13, 15). Diflileri y›lda 55-90 yumurta
b›rak›r. Serbestçe yüzmekle beraber, genelde yosun,
detritus ve mil içinde kalmay› tercih eder. Asalak

yaflad›klar› böceklerin üzerinden ayr›ld›ktan sonra, bu
hayvanlar üzerinde beslenme borular› kal›r. Bu beslenme
borular› hem Arrenurus larvalar›n›n bunlar üzerinde
beslendiklerinin bir kan›t› olarak kabul edilmekte ve hem
de parazitlenmenin derecesi hakk›nda bir fikir vemektedir
(16). Beslenme borular›, böce¤in hemolenfi ile larvan›n
tükrük bezi salg›lar›n›n temasa geçmesi sonucu
oluflmaktad›r. Su keneleriyle böyle bir iliflkisi olmufl
sivrisinek
larvalar›
erginlefltiklerinde
yumurta
verimlerinde önemli düflüfller meydana gelmektedir.
Günümüzde sivrisineklerle yap›lacak biyolojik mücadelede
su kenelerinin kullan›labilece¤i kan›tlanm›fl ve bilindi¤i
üzere bunlar›n bafl›nda da Arrenuridae’ye ait türler
gelmektedir (16). Bu çal›flman›n amac›, tür say›s›
bak›m›ndan zengin, biyolojik mücadele ve zooco¤rafik
bak›mlardan da önemli olan Arrenurus türlerinin ortaya
ç›kar›lmas›na yard›mc› olmak suretiyle ülkemiz su kenesi
faunas›n›n belirlenmesine katk›da bulunmakt›r.

Materyal ve Yöntem
Örnekler daha önce belirtilen yöntemlerle toplanm›fl,
saklanm›fl ve de¤erlendirilmifltir (7).
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Bulgular
Tür: Arrenurus (Arrenurus) claviger Koenike, 1882
Erkek
Vücut, 1134-1162/868-924 µm (petiol hariç)
büyüklü¤ündedir. Vücut önde hafifçe daralm›fl ve ön
kenar› içbükeydir. Preantenniforma uzakl›¤› 364 µm,
postantenniforma uzakl›¤› 308-322 µm, gözler mercekli
ve aralar›ndaki uzakl›k 350 µm`dir. S›rt pla¤› 574-602
µm geniflli¤indedir. Üzerinde çok yayvan iki tümsek

fiekil 1.
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vard›r. Kuyruk loblar› iyi geliflmifl, arka-yanlara uzam›fl ve
aralar›ndaki mesafe 728 µm’dir. Kuyruk üzerindeki iki
tümsek de yayvand›r. Kitin yaka sivri uçlu ve arka yanlara
do¤ru meme fleklinde uzam›flt›r. Petiol uç k›s›mda
içbükey, alt orta k›s›mda fliflkince ve son yar›da yukar›
do¤ru yönelmifl ve aç›kl›¤› orta k›sma yak›nd›r. Boyu 140154 µm`dir. Petiole yönelik k›llar uç k›s›mda çatall›,
petiolden daha uzun ve uç k›s›mlar› birbirine kavuflacak
flekilde yönelmifltir (fiekil 1 A, 2 A).

Arrenurus claviger: Erkek; A) Vücut, üstten, B) Vücut, alttan, C) Palp, d›fltan, D) Palp, içten. Difli; E) Vücut,üstten, F) Vücut, alttan.
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Kapitulum 177-187 µm, keliser 207-221 (t›rnak
102-105) µm boyundad›r. P4 uç k›s›mda daha genifltir.
K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-7-2-5-2 fleklindedir
(fiekil 1C, D). Palp parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 37-92-80120-72= 401 µm, alt uzunlu¤u; 21-44-28-85-64= 242
µm, yükseklikleri; 44-88-85-78-24 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 378-364-406-476 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-4-4-4 fleklindedir. IV.
epimerlerin arka kenar›n›n orta k›sm›ndaki ç›k›nt› belirgin
ve bu k›s›mdaki genifllik III. epimerlerin yaklafl›k iki
kat›d›r. Son grup epimerler birbirine yaklaflm›fl ve arada
bir s›ra nokta çukurlu¤u bulunmaktad›r. Efleysel plaklar›n
ucu yukar›ya yönelmifl ve IV. epimere yaklaflm›flt›r.
Geniflli¤i 700 µm`dir. Efleysel aç›kl›k 70-84 µm
boyundad›r. Boflalt›m aç›kl›¤›, efleysel aç›kl›¤a iyice
yaklaflm›fl ve aralar›ndaki mesafe 50 µm`dir (fiekil 1 B).
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; 1.B/4: 1,
1.B/5: 2-3, II.B/3: 3, II.B/4: 6, II.B/5: 5, III.B/3: 8-10,
III.B/4: 10-11, III.B/5: 7-8, IV.B/3: 12, IV.B/4: 8, IV.B/5:
9-10 fleklindedir. I.B/6 ile II.B/6 çok say›da zay›f ve uzun
k›llarla donat›lm›flt›r. IV.B/4’teki mahmuz ilk yar›da
IV.B/5’e paralel olarak uzan›r ve daha sonra dik aç›
yapacak flekilde afla¤›ya yönelmifltir. Üzerinde 8 adet
kamç› k›l› tafl›maktad›r. Bacak parçalar›n›n boylar›;
I.bacak: 84-84-154-196-182-224= 924 µm, Il.bacak:
84-100-168-224-210-252= 1038 µm, Ill.bacak: 98132-168-252-238-252= 1140 µm, IV.bacak: 196-224280-350-154-204= 1408 µm`dir.
Difli
Vücut önde daralm›fl ve 1246-1260/1140-1162 µm
büyüklü¤ündedir.Preantenniforma uzakl›¤› 364 µm,
postantenniforma uzakl›¤› 294-322 µm’dir. Gözler
merceksiz ve aras›ndaki mesafe 308-326 µm`dir.
Vücudun arka kenar› belirgin olarak köfleli ve yukar›
do¤ru memecik fleklinde bir ç›k›nt› yapm›flt›r. S›rt pla¤›n›n
ön kenar› yar›m daire fleklinde, arka kenar› düzdür. S›rt
pla¤› üzerinde yer alan 3. çift salg› bezlerine ait k›llar
vücudun arka kenar›n› geçerler. S›rt pla¤›n›n büyüklü¤ü
854-860/756-798 µm`dir (fiekil 1E).
Kapitulum 178 µm, keliser 177 (t›rnak 102) µm
boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m› erkekteki
gibidir. Palp parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 41-95-78-12972= 415 µm, alt uzunlu¤u; 24-51-34-85-65= 259 µm,
yükseklikleri; 48-95-92-92-25 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 392-350-392-490 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-5-5-4 fleklindedir. Vücudun

alt k›sm›n›n büyük bir k›sm›n› kaplayan epimerler
aras›nda iki s›ra nokta çukurlu¤u vard›r. IV. epimerler
arkada küçük bir ç›k›nt› oluflturur. Efleysel bölge arka
yar›dad›r. Arka kenar› düz olup, 742-756 µm
geniflli¤indedir. Efleysel plaklar kaidede genifl, uç k›s›mda
daha dard›r. Efleysel aç›kl›¤›n boyu, eninden daha küçük
olup, 164-168/186-196 µm büyüklü¤ündedir. Efleysel
kapa¤›n alt ve üst k›sm›nda üçgen fleklinde ve efleysel
aç›kl›¤›n yar›s›n› kaplayan benek mevcuttur (fiekil 1 F).
Efleysel aç›kl›k ile boflalt›m aç›kl›¤› aras›ndaki mesafe 182196 µm`dir.
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; II.B/3: 24, II.B/4: 7, II.B/5: 5-6, III.B/3: 5-6, III.B/4: 8-9, III.B/5:
8, IV.B/3: 9-10, IV.B/4: 10-11, IV.B/5: 9-10 fleklindedir.
Bacak parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 77-84-154-196-182196= 889 µm, Il.bacak: 84-98-168-224-210-210=994
µm, Ill.bacak: 84-112-168-224-210-210=1008 µm,
IV.bacak: 154-182-220-280-220-224=1280 µm’ dir.
l5
1

‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›: 29.4.1994,
, 21
, Karakuyu, Dinar, Afyon. 8.7.1995,
, gölet, Kirazl› köyü, Uzundere, Erzurum.

Yay›l›fl›: Avrupa; Almanya, Norveç, ‹sveç, ‹rlanda,
‹ngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Polonya,
Litvanya, Letonya, Rusya, ‹sviçre, Avusturya,
Çekoslovakya, Macaristan, ‹spanya, ‹talya, Romanya ve
Bulgaristan (2).
Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
Tür: Arrenurus (Arrenurus) compactus Piersig,
1894
Erkek
Vücut önde hafifçe daralm›fl, ortada fliflkin, 10361120/806-868 µm (petiol hariç) büyüklü¤ündedir.
Preantenniforma uzakl›¤› 308 µm, postantenniforma
uzakl›¤› 266 µm’dir. Gözler deri alt›nda ve merceksiz,
aralar›ndaki mesafe 322 µm’dir. S›rt pla¤› önde daralm›fl
ve 466 µm geniflli¤indedir. Üzerinde uçlar› öne yönelik ve
birbiri ile temas halinde olmayan iki tümsek vard›r.
Kuyruk loblar› k›sa ve arka yanlara yönelmifltir. Kuyruk
bölgesi incelmifl, üzerinde iki küçük tümsek vard›r.
Kuyruk loblar› aras›ndaki mesafe 514-560 µm’dir. Kitin
yaka kaidede genifl, uç k›s›mda daha dard›r. Arka kenar›
hafifçe içbükeydir. Petiol kaidede dar, ortada fliflkin ve
uçta incelmifltir. Boyu 140 µm, geniflli¤i 132 µm’dir (fiekil
2B, 3A).
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fiekil 2.

Arrenurus claviger: Erkek; A) Vücut, yandan, Arrenurus compactus: Erkek; B) Vücut, üstten, C) Vücut, alttan. Difli; D) Vücut, üstten, E)
Vücut, alttan.

Kapitulum 173 µm, keliser 187 (t›rnak 78) µm
boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-6-2-4-2
fleklindedir. P2’nin alt k›sm›nda birbirine yak›n iki k›l
vard›r. P4’ün uç k›sm›nda hafif bir çöküntü bulunmaktad›r
(fiekil 3B, C). Palp parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 37-85-74108-58= 362 µm, alt uzunlu¤u; 28-38-28-75-47= 216
µm, yükseklikleri; 38-82-85-75-22 µm`dir.
360

Epimer boylar› s›ras›yla; 326-308-342-406 µm`dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-3-4-3 fleklindedir.
Epimerler aras›nda iki s›ra nokta çukurlu¤u
bulunmaktad›r. I. epimerler aras›ndaki girinti dar aç›l›d›r.
IV. epimerler arkada küt ve belirgin olmayan bir ç›k›nt›
oluflturur. Efleysel aç›kl›k, efleysel plaklar taraf›ndan
tamamen kuflat›lm›fl ve 84 µm boyundad›r (fiekil 2C).
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fiekil 3.

Arrenurus compactus: Erkek; A) Vücut,yandan, B) Palp, d›fltan, C) Palp, içten. Arrenurus cuspidator: Erkek; D) Vücut,üstten. Difli; E)
Vücut, üstten, F) Vücut, alttan.
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Efleysel plaklar uç k›s›mda hafifçe genifllemifl ve s›rttan
görülür. Efleysel bölgenin geniflli¤i 620 µm, efleysel bölge
ile boflalt›m aç›kl›¤› aras› 98 µm`dir.
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; I.B/4: 2,
I.B/5: 2, II.B/3: 4, II.B/4: 5, II.B/5: 6, III.B/3: 6, III.B/4:
8, III.B/5: 7, IV.B/3: 7, IV.B/4: 10, IV.B/5: 9 fleklindedir.
I.B/6 ile II.B/6 çok say›da zay›f ve uzun k›llarla
donat›lm›flt›r. IV.B/4’teki mahmuzun boyu (147 µm)
yaklafl›k IV.B/5 kadar, paralel olarak uzan›r ve 7 adet
kamç› k›l› tafl›r. Bacak parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 7484-136-176-170-196= 836 µm, Il.bacak: 84-98-154210-210-220=976 µm, Ill.bacak: 98-118-154-220210-196=996 µm, IV.bacak: 154-178-196-266-15O182=1126 µm’dir.
Difli
Vücut yuvarlak, önde daralm›fl ve 1254/1146 µm
büyüklü¤ündedir. Ön kenar› düz, arka kenar› d›flbükeydir.
Preantenniforma uzakl›¤› 320 µm, postantenniforma
uzakl›¤› 294 µm`dir.Gözler zay›f mercekli ve aralar›ndaki
mesafe 346 µm’dir. S›rt pla¤› önde daralm›fl ve 880/746
µm büyüklü¤ündedir. Üzerinde arka okülarya, üç çift salg›
bezi ve bu bezlere efllik eden üç çift k›l yer al›r. 3. çift
k›llar di¤erlerinden 4 kat daha uzun olup vücudun arka
kenar›n› geçer (fiekil 2D).
Kapitulum 178 µm, keliser 203 (t›rnak 87) µm
boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-6-2-5-2
fleklindedir. Palp parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 40-90-82106-64= 382 µm, alt uzunlu¤u; 20-44-24-82-5O= 220
µm, yükseklikleri; 46-92-89-80-22 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 320-300-364-426 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-3-4-3 fleklindedir. IV.
epimerler arkada belirsiz, küt bir ç›k›nt› oluflturur ve IIl.
epimerlerin yaklafl›k iki kat› geniflli¤indedir. I. epimerler
aras›ndaki girinti derin ve dar aç›l›d›r. Efleysel aç›kl›¤›n
eni, boyundan fazla ve 146/188 µm büyüklü¤ündedir. Alt
ve üst k›sm›nda birbirleriyle temas halinde olmayan iki
benek tafl›r. Efleysel plaklar uzun, yanlara yönelmifltir.
Uçlar› aras›ndaki mesafe 772 µm`dir. Boflalt›m aç›kl›¤›
yuvarlak, efleysel aç›kl›¤a uzakl›¤› 264 µm’dir (fiekil 2E).
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; I.B/3:2,
I.B/4: 2, I.B/5: 2, II.B/3: 2, II.B/4: 7, II.B/5: 5, III.B/3: 5,
III.B/4: 8, III.B/5: 8, IV.B/3: 9, IV.B/4: 13, IV.B/5:12
fleklindedir. Bacak parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 66-73146-186-160-160=791 µm, Il.bacak: 68-94-160-210200-174=906 µm, Ill.bacak: 80-106-148-200-200-
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186=920 µm, IV.bacak: 134-174-190-254-224-200=
1176 µm’dir.
‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›: 22.8.1992,
4
, 2
; 29.8.1995, 17
, 20
; birikinti,
Erzurum Çat yolu, 40. km.; 6.9.1995, 6
, Baflovac›k
köyü, Il›ca, Erzurum.
Yay›l›fl›: Avrupa; Almanya, ‹sveç, ‹ngiltere, Fransa,
Belçika, Danimarka, Polonya, Rusya, ‹sviçre,
Çekoslovakya, Romanya (2).
Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
Tür: Arrenurus (Arrenurus) cuspidator (Müller,
1776)
Erkek
Vücut önde daralm›fl, ön kenar› içbükey ve 10921120/784-798 µm (petiol hariç) büyüklü¤ündedir.
Preantenniforma k›sa ve aralar›ndaki uzakl›k 336 µm,
postantenniforma uzakl›¤› 300-308 µm’dir. Gözler deri
alt›nda ve aralar›ndaki mesafe 322-330 µm`dir. S›rt
pla¤›n›n ortadaki geniflli¤i 490-510 µm’dir. Üzerinde
birbirine çok yak›n ve öne yönelmifl iki tümsek vard›r.
Kuyruk bölgesi belirgin olarak incelmifl, kuyruk loblar›
k›sa, yanlara yönelmifl ve uca do¤ru incelmifltir. Kuyruk
loblar› aras›ndaki mesafe 484-490 µm’dir. Kuyruk
üzerinde birbirleriyle temasta olan iki tümsek vard›r. Kitin
yaka kaidede genifl, uca do¤ru hafifçe daral›r, arka kenar›
düzdür. Petiol 126-140 µm boyunda, 88-98 µm
geniflli¤indedir. Aç›kl›¤› üst uç k›s›mdad›r. ‹lk yar›da düz,
son yar›da yukar› do¤ru yönelmifltir (fiekil 3D, 4B).
Kapitulum 180 µm, keliser 194-197 (t›rnak 81-88)
µm boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-7-25-2 fleklindedir (fiekil 4C, D). Palp parçalar›n›n üst
uzunlu¤u; 37-85-74-105-54= 355 µm, alt uzunlu¤u;
27-38-27-78-48= 218 µm, yükseklikleri; 40-81-78-6921 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 314-300-322-396 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-3-5-4 fleklindedir. I.
epimerler aras›ndaki girinti derin ve dar aç›l›d›r. Epimerler
aras›nda üç s›ra nokta çukurlu¤u vard›r. IV. epimerler
arkada ç›k›nt›l› ve III. epimerin iki kat› geniflliktedir. Efleysel
aç›kl›k 84-98 µm boyunda ve efleysel plaklar›n öne do¤ru
oluflturdu¤u ç›k›nt›n›n ortas›ndad›r. Efleysel bölgenin arka
kenar› ortada girintilidir. Efleysel plaklar uç k›s›mda
genifllemifl ve uçlar› aras›ndaki mesafe 484-490 µm’dir.
Boflalt›m aç›kl›¤› yuvarlak, efleysel aç›kl›¤a uzakl›¤› 168196 µm’dir (fiekil 4A).

O. ERMAN, M. ÖZKAN

fiekil 4.

Arrenurus cuspidator: Erkek; A) Vücut, alttan, B) Vücut, yandan, C) Palp, d›fltan, D) Palp, içten. Arrenurus bicuspidator: Difli; E) Vücut,
alttan, F) Palp, d›fltan, G) Palp, içten.

Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; II.B/3: 3,
II.B/4: 4-5, II.B/5: 4-5, III.B/3: 5-7, III.B/4: 8, III.B/5: 67, IV.B/3: 7-8, IV.B/4: 7-8, IV.B/5: 10-11 fleklindedir.

I.B/6 ile II.B/6 çok say›da zay›f ve uzun k›llarla
donat›lm›flt›r. IV.B/4’teki ç›k›nt›, IV.B/5’e paralel, 112 µm
boyunda ve 7 adet kamç› k›l› tafl›r. Bacak parçalar›n›n
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boylar›; I.bacak: 70-84-154-184-182-210= 884 µm,
Il.bacak: 84-98-156-210-238= 996 µm, III. bacak: 88112-154-210-220-214= 998 µm, IV.bacak: 140-210224-308-154-210= 1246 µm’dir.
Difli

12.7.1995, 6
, 6.9.1995, 178
, 190
,
birikinti, Baflovac›k köyü, ll›ca: 16.9.1995, 5
, 15
, birikinti, Hasankale, Erzurum. 29.4.1994, 2
,
Derinkuyu, Dinar, Afyon. 16.8.1994, , gölet, Gölbafl›,
Ad›yaman.

Vücut önde daralm›fl, ortada fliflkin ve 1360/1160 µm
büyüklü¤ündedir. Ön kenar› düz, arka kenar› d›flbükey ve
arka-yanlarda hafifçe köflelidir. Preantenniforma uzakl›¤›
386 µm, postantenniforma uzakl›¤› 346 µm’dir. Gözlerin
bulundu¤u alanda deri hafifçe kabarm›fl ve aralar›ndaki
mesafe 406 µm’dir. S›rt pla¤› yumurta fleklinde ve
1013/813 µm büyüklü¤ündedir. S›rt pla¤›n›n arka
k›sm›ndaki k›l çifti di¤erlerinin dört kat› kadar uzun ve
vücudun arka kenar›n› geçer (fiekil 3E).

Yay›l›fl›: Avrupa; Danimarka, ‹sveç, Fransa, Belçika,
Hollanda, Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya, Rusya,
Çekoslavakya, Avusturya, ‹sviçre, Macaristan, ‹spanya,
‹talya, Yugoslavya, Romanya (2).

Kapitulum 203 µm, keliser 210 (t›rnak 87) µm
boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-6-2-5-2
fleklindedir. P4 kaidede kal›n, uçta incelmifl ve üst uç
k›s›mda hafif bir çöküntüsü var. Palp parçalar›n›n üst
uzunlu¤u; 43-93-80-113-43= 372 µm, alt uzunlu¤u;
24-43-30-90-43= 230 µm, yükseklikleri; 5O-93-90-8021 µm’dir.

Vücut önde daralm›fl, son yar›da fliflkin ve arkada
belirgin olarak köflelidir. Büyüklü¤ü 1652/1414-1420
µm’dir. Vücudun ön kenar› düzdür. Preantenniforma
uzakl›¤› 434-448 µm, postantenniforma uzakl›¤› 406434 µm’dir. Gözler mercekli ve aralar›ndaki mesafe 476500 µm’dir. S›rt pla¤› oval flekilli ve 1126-1134/940-952
µm büyüklü¤ündedir (fiekil 5A).

Epimer boylar› s›ras›yla; 354-320-360-444 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-4-5(6)-4 fleklindedir. I.
epimerler aras›ndaki girinti dar aç›l›d›r. Epimerler
aras›nda 3-4 s›ral› nokta çukurlu¤u vard›r. IV. epimerler
arkada hafifçe ç›k›nt›l›d›r. Efleysel bölge, epimerlere iki
s›ra nokta çukurlu¤u kalacak kadar yaklaflm›flt›r. Efleysel
plaklar arka yanlara yönelmifl ve uç k›s›mlar› aras›ndaki
mesafe 704 µm`dir. Efleysel aç›kl›k 146/166 µm
büyüklü¤ünde olup alt ve üst k›sm›nda iki benek yer
almaktad›r. Boflalt›m aç›kl›¤› vücudun gerisinde ve efleysel
aç›kl›¤a uzakl›¤› 320 µm’dir (fiekil 3F).
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; I.B/5: 3,
II.B/3: 3, II.B/4: 7, II.B/5: 6, III.B/3: 7, III.B/4: 10, III.B/5:
9, IV.B/3: 8, IV.B/4: 12, IV.B/5: 12 fleklindedir. Bacak
parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 72-92-152-186-180-174=
856 µm, Il.bacak: 84-104-160-214-214-188=964 µm,
III.bacak: 88-116-160-220-214-190= 988 µm,
IV.bacak: 150-190-214-266-240-210= 1270 µm’dir.
‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›: 20.8.1992,
, 10
, batakl›k, Sivrice, Elaz›¤. 22.8.1992,
, birikinti, Erzurum-Çat yolu 40. km; 29.8.1994,
, 22.10.1994, 27
29.8.1995, l3
, 24
, birikinti, Aflkale; 15.10.1994, 3
, birikinti, Ya¤an
köyü, Köprüköy; 8.7.1995, 5
, Gölet, 12.8.1995,
3
, 7
, durgun kaynak, Tafta köyü, Dumlu;
2
3
2
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Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
Tür: Arrenurus (Arrenurus) bicuspidator Berlese,
1885
Difli

Kapitulum 245 µm, keliser 275 (t›rnak 102) µm
boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-7-2-4-1
fleklindedir. Palpler kaba yap›l› ve büyüktür (fiekil 4F, G).
Palp parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 44-126-108-156-90=
524 µm, alt uzunlu¤u; 30-61-37-112-82= 322 µm,
yükseklikleri; 54-119-120-106-34 µm`dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 448-420-462-584 µm`dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-4-6-3 fleklindedir.
Epimerler aras›nda iki s›ra nokta çukurlu¤u vard›r. IV.
epimerler arkada sivri bir ç›k›nt› oluflturur. Efleysel plaklar
kaidede genifl, uç k›s›mda daha dar ve arka yanlara
yönelmifltir. Efleysel bölge 790-812 µm geniflli¤indedir.
Efleysel aç›kl›k enine genifllemifl ve 168/230-238 µm
büyüklü¤ündedir. Hiyalin örtü, efleysel aç›kl›¤›n yar›s›n›
kaplar. Boflalt›m aç›kl›¤›, efleysel aç›kl›ktan uzakta
yerleflmifl olup, aralar›ndaki mesafe 410-420 µm’dir
(fiekil 4E).
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; I.B/3: 2,
I.B/4: 4-6, I.B/5: 5-8, II.B/3: 5, II.B/4: 13-14, II.B/5: 1213, III.B/3: 13-15, III.B/4: 16, III.B/5: 13, IV.B/3: 12-14,
lV.B/4: 17-18, IV.B/5: 14-16 fleklindedir. Bacak
parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 98-126-210-294-266266= 1260 µm, Il.bacak: 98-140-224-322-294-280=
1358 µm, Ill.bacak: 140-154-210-294-280-266= 1344
µm, IV.bacak: 210-240-280-350-280-252= 1612
µm’dir.

O. ERMAN, M. ÖZKAN

fiekil 5.

Arrenurus bicuspidator, Difli; A) Vücut, üstten, Arrenurus bruzelii: Difli; B) Vücut, üstten. C) Vücut, alttan, D) Palp, d›fltan, E) Palp, içten.

‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›: 17.5.1990,
11
, batakl›k, Hazar Gölü, Sivrice, Elaz›¤.
15.10.1994, 30
, birikinti, Ya¤an köyü, Köprüköy,
Erzurum.

Yay›l›fl›: Avrupa; ‹talya, Norveç, ‹sveç, Finlandiya,
‹rlanda, ‹ngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, Danimarka,
Polonya, Litvanya, Letonya, Rusya, ‹sviçre, Avusturya,
Macaristan, ‹talya, Yunanistan, Çekoslovakya (2). Asya;
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Türkistan (17), Kazakistan (18), Türkiye (12).
Tür: Arrenurus (Arrenurus) bruzelii Koenike, 1885
Difli
Vücut önde daralm›fl, 1456-1470/1190-1246 µm
büyüklü¤ündedir. Ön kenar› hafifçe içbükeydir.
Preantenniforma uzakl›¤› 392 µm, postantenniforma
uzakl›¤› 350-354 µm`dir. Gözler mercekli ve aralar›ndaki
mesafe 420 µm`dir. Vücut arkada belirgin olarak
köflelidir. S›rt pla¤› oval ve 1022-1040/784-812 µm
büyüklü¤ündedir. Plak üzerindeki 3. çift salg› bezine ait
k›llar vücudun arka kenar›n› geçer (fiekil 5B).
Kapitulum 194-200 µm, keliser 231-238 (t›rnak 98102) µm boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 16-2-3-2 fleklindedir. P2’nin iç üst k›sm›nda yer alan k›l
diflçiklidir. Palp büyük ve kaba yap›l›d›r (fiekil 5D, E). Palp
parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 44-102-92-128-72=438 µm,
aIt uzunlu¤u; 28-51-34-98-64= 275 µm, yükseklikleri;
44-100-100-86-30 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 420-370-420-504 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-3-5-3 fleklindedir.
Epimerler aras›nda iki s›ra nokta çukurlu¤u
bulunmaktad›r. IV. epimerler arkada belirgin bir ç›k›nt›
oluflturur. Epimerler vücudun alt k›sm›n›n ön yar›s›n› iflgal
ederler. Efleysel plaklar arka yanlara yönelmifl, uç k›s›mda
biraz genifllemifl ve tüm geniflli¤ince efleysel aç›kl›¤a
ba¤lan›rlar. Efleysel bölge 742-812 µm geniflli¤indedir.
Efleysel aç›kl›¤›n eni, boyundan daha fazla olup, 174182/196-210 µm büyüklü¤ündedir. Hiyalin örtü, efleysel
aç›kl›¤›n 2/3’ünü kaplar (fiekil 5C). Boflalt›m aç›kl›¤›,
efleysel aç›kl›ktan uzakta olup, aralar›ndaki mesafe 308322 µm’dir.
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; I.B/4: 2,
I.B/5: 3, II.B/3: 4, II.B/4: 7-8, II.B/5: 6-7, III.B/3: 8-9,
III.B/4: 9-11, III.B/5: 7-8, IV.B/3: 10-11, IV.B/4: 11-12,
IV.B/5: 9-10 fleklindedir. Bacak parçalar›n›n boylar›;
I.bacak: 84-98-188-244-220-224= 1058 µm, Il.bacak:
98-126-210-280-250-230= 1194 µm, Ill.bacak: 112126-182-260-238-238= 1156 µm, IV.bacak: 158-200224-308-252-224= 1366 µm’dir.
‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›:
16.11.1989, 12
, 31.12.1989, 2
, Kalecik köyü
çay›, Karakoçan; 17.5.1990, 5
, batakl›k, Hazar Gölü,
Sivrice, Elaz›¤. 15.10.1994, 19
, birikinti, Ya¤an
köyü, Köprüköy; 22.10.1994, 4
, birikinti, Aflkale,
Erzurum.
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Yay›l›fl›: Avrupa; ‹sveç, ‹rlanda, ‹ngiltere, Finlandiya,
Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Polonya,
Litvanya, Letonya, Rusya, ‹sviçre, Avusturya,
Çekoslovakya, Macaristan, ‹talya, Yugoslavya, Romanya.
Asya; Türkistan, Türkiye. Afrika; Cezayir (2, 9)
Tür: Arrenurus (Arrenurus) affinis Koenike, 1887
Erkek
Vücut önde daralm›fl, 1134/882 µm büyüklü¤ündedir.
Ön kenar içbükeydir. Preantenniforma uzakl›¤› 392 µm,
postantenniforma uzakl›¤› 350 µm, gözler aras›ndaki
mesafe 364 µm’dir. S›rt pla¤› önde daralm›fl, ortada
fliflkin ve 564 µm geniflli¤indedir. Üzerinde birbiri ile
temas› olmayan iki yayvan tümsek yer al›r. Kuyruk
uzant›lar› yanlara yönelmifl ve aralar›ndaki mesafe 648
µm`dir. Kuyruk üzerinde de iki yayvan tümsek vard›r.
Kitin yaka kaidede genifl, uca do¤ru daral›r. Baz›
bireylerde ortada hafifçe içbükeydir. Petiol uç k›s›mda
genifllemifl 140/112 µm büyüklü¤ünde, yukar› do¤ru
yönelmifl, merkezi parça kaide parças›ndan daha uzun ve
belirgin olarak arka yukar›ya do¤ru ç›k›nt› yapm›fl ve
aç›kl›¤› uç k›s›mdad›r. Kuyruk bölgesi yandan belirgin
flekilde incelmifltir. Petiole yönelik k›llar uç k›s›mda
birbirine yaklaflacak flekilde bulunur (fiekil 6A, C).
Kapitulum 182 µm, keliser 210 (t›rnak 85) µm
boyundad›r. K›lar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-8-2-3-1
fleklindedir. P2’nin alt k›sm›nda 4 k›l vard›r. P4’teki kama
k›l›n›n uç k›sm› yukar› do¤ru k›vr›kt›r (fiekil 6D, E). Palp
parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 37-88-78-105-54= 362 µm,
alt uzunlu¤u; 24-40-27-78-53= 222 µm, yükseklikleri;
44-85-85-73-22 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 364-350-378-448 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-3-5-4 fleklindedir.
Epimerler aras›nda iki s›ra nokta çukurlu¤u vard›r. I.
epimerler aras›ndaki girinti dar aç›l›d›r. IV. epimerler
arkada ç›k›nt›l›d›r. Efleysel bölge arkada düz ve 616 µm
geniflli¤indedir. Efleysel aç›kl›k öne do¤ru ç›k›nt›
oluflturmufl ve 84 µm boyundad›r. Efleysel aç›kl›k ile
boflalt›m aç›kl›¤› aras›ndaki uzakl›k 154 µm’dir (fiekil
6B).
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; II.B/3: 5,
II.B/4: 5, II.B/5: 5, III.B/3: 7, III.B/4: 11, III.B/5: 9,
IV.B/3: 12, IV.B/4: 10, IV.B/5: 11 fleklindedir. I.B/6 ile
II.B/6 çok say›da zay›f ve uzun k›llarla donat›lm›flt›r.
IV.B/4’teki ç›k›nt› arkaya do¤ru uzam›fl ve 8 adet kamç›
k›l› tafl›r. Bacak parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 78-84-154182-190-224= 912 µm, Il.bacak: 84-110-168-220-

O. ERMAN, M. ÖZKAN

fiekil 6.

Arrenurus affinis: Erkek: A) Vücut, üstten, B) Vücut, alttan, C) Vücut, yandan, D) Palp, d›fltan, E) Palp, içten. Arrenurus cuspidifer: Erkek;
F) Vücut, üstten, G) Vücut, alttan.

224-238= 1044 µm, Ill.bacak: 126-126-182-252-252238= 1176 µm, IV.bacak: 168-210-230-350-140-210=
1308 µm’dir.

‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›: 25.8.1994,
1 , Diflli köyü sulama göleti, Sorgun, Yozgat.
15.10.1994, 7
, birikinti, Ya¤an köyü, Köprüköy;
16.7.1995, 7
Kirazl› köyü, Uzundere, Erzurum.
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Yay›l›fl›: Avrupa; Almanya, ‹sveç, Finlandiya, ‹rlanda,
Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Litvanya, Rusya,
Avusturya, Çekoslovakya. Asya; Türkistan, Sibirya.
Afrika; Cezayir (2).
Tür: Arrenurus (Arrenurus) cuspidifer Piersig, 1896
Erkek
Vücut önde daralm›fl ve 1204/882 µm (petiol hariç)
büyüklü¤ündedir. Ön kenar› içbükeydir. Preantenniforma
uzakl›¤› 336 µm, postantenniforma uzakl›¤› 322 µm’dir.
Gözler mercekli ve aralar›ndaki mesafe 350-364 µm’dir.
S›rt pla¤› 546 µm geniflli¤inde olup, üzerinde birbirine
çok yak›n ve ayn› kaideden ç›karak öne yönelmifl iki
tümsek vard›r. Kuyruk loblar› çok k›sa ve yanlara
yönelmifltir. Kuyruk üzerinde iki küt tümsek vard›r. Kitin
yaka çok küçük, hafifçe içbükey ve sivri uçludur.
Kuyru¤un orta bölgesi, kuyruk loblar›ndan daha uzundur.
Kuyruk loblar› aras›ndaki mesafe 616 µm, kitin yaka 106
µm geniflli¤indedir. Petiol altta d›flbükey ve yandan ucu
kesik görünümlüdür. Aç›kl›¤› üst-orta k›s›mda olup, boyu
140-154 µm’dir. Petiole yönelik k›llar, petiolden daha
k›sad›r (fiekil 6F, 7A).
Kapitulum 187 µm, keliser 210 (t›rnak 102) µm
boyundad›r. K›llar›n palp parçalar›na da¤›l›m›; 1-6-2-5-1
fleklindedir (fiekil 7B, C). Palp parçalar›n›n üst uzunlu¤u;
37-92-72-106-64= 371 µm, alt uzunlu¤u; 20-51-3475-62= 242 µm, yükseklikleri; 48-89-81-74-22 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 364-336-378-420 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-4-5-4 fleklindedir. Son
grup epimerler aras›nda iki s›ra nokta çukurlu¤u vard›r.
IV. epimer arkada ç›k›nt›l› ve III. epimerin iki kat›
geniflliktedir. Efleysel bölge arkada düz ve 504 µm
geniflli¤indedir. Efleysel aç›kl›k öne do¤ru ç›k›nt› yapm›fl ve
84 µm boyundad›r (fiekil 6G). Efleysel aç›kl›¤›n, boflalt›m
aç›kl›¤›na uzakl›¤› 154 µm’dir.
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; I.B/3: 2,
I.B/4: 2, I.B/5: 2, II.B/3: 3, II.B/4: 6, II.B/5:5, III.B/3: 8,
III.B/4: 11, III.B/5: 8, IV.B/3: 8, IV.B/4: 13, IV.B/5: 12
fleklindedir. I.B/6 ile II.B/6 çok say›da zay›f ve uzun k›llarla
donat›lm›flt›r. IV.B/4’teki mahmuz hafifçe arkaya, sonra
da dik olarak afla¤› yönelmifl ve 7-8 adet kamç› k›l› tafl›r.
Bacak parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 84-84-147-182-180238= 915 µm, Il.bacak: 84-98-168-224-210-256=
1040 µm, Ill.bacak: 94-126-174-230-224-224= 1072
µm, IV.bacak: 182-224-252-392-140-182= 1372
µm’dir.
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Difli Vücut 1210-1470/1044-1274 µm büyüklü¤ündedir. Ön kenar hafifçe içbükeydir. Vücut önde daralm›fl
ve arkada belirgin olarak köflelidir. Preantenniforma
uzakl›¤› 378 µm, postantenniforma uzakl›¤› 350 µm`dir.
Gözler mercekli ve aralar›ndaki mesafe 420 µm`dir. S›rt
pla¤› önde hafifçe daralm›fl, arka kenar› düz ve 1036/952
µm büyüklü¤ündedir (fiekil 7D)
Kapitulum 204 µm, keliser 224 (t›rnak 104) µm
boyundad›r. Palp parçalar›na k›llar›n da¤›l›m›; 1-7-2-5-1
fleklindedir. P2’nin iç taraf›nda ikiflerli gruplar halinde
yerleflmifl dört k›l mevcuttur. Palp parçalar›n›n üst
uzunlu¤u; 44-96-78-119-68= 405 µm, alt uzunlu¤u;
24-48-31-81-62= 246 µm, yükseklikleri; 51-91-88-7820 µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 384-360-392-476 µm’dir.
K›llar›n epimerlere da¤›l›m›; 3-5-5-4 fleklindedir.
Epimerler aras›nda iki s›ra nokta çukurlu¤u vard›r. IV.
epimer arkada küt bir ç›k›nt› oluflturur. Efleysel plaklar
arka yanlara yönelmifl, arka kenar› üç çift k›l tafl›r. Efleysel
aç›kl›¤›n ön ve arka k›sm›nda, birbiri ile temasta olmayan,
üçgen fleklinde iki benek vard›r (fiekil 7E). Efleysel aç›kl›k
147/182 µm büyüklü¤ünde, efleysel bölge 630 µm
geniflli¤indedir. Efleysel aç›kl›¤›n boflalt›m aç›kl›¤›na
uzakl›¤› 336 µm`dir.
Bacak parçalar›na yüzme k›llar›n›n da¤›l›m›; I.B/3: 2,
I.B/4: 3, I.B/5: 3, II.B/3: 4, II.B/4: 8, II.B/5: 7, III.B/3: 8,
III.B/4: 11, III.B/5: 9, IV.B/3: 10, IV.B/4: 12, IV.B/5: 10
fleklindedir. Bacak parçalar›n›n boylar›; I.bacak: 80-84154-182-168-168= 836 µm, Il.bacak: 84-100-168224-210-196= 982 µm, Ill.bacak: 100-126-168-224214-196= 1028 µm, IV.bacak: 158-196-224-280-224210= 1292 µm’dir.
‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›: 5.8.1989,
3
, 26.8.1989, l3
, 2
, 28.9.1989,
26
, 34
, 20.10.1989, 101
, 68
,
17.11.1989, l , 20.8.1992, 8
, batakl›k, Hazar
Gölü, Sivrice; 25.8.1989, 2
, Ferrokrom tesisleri
arkas›ndaki batakl›klar, Kovanc›lar, Elaz›¤. 28.3.1992,
l4
, 68
, 20.4.1992, 6
, 22
,
24.5.1992, 4
, Senirköy; 22.7.1992, 7
,2
, Yerköy, 17.9.1992, 386
, 294
,
19.10.1992, 282
, 230
, Sö¤ütlü köyü, Yahyal›;
27.3.1992, 41
, 21.4.1992, 10
, 22.5.1992,
20
, 23.6.1992, 5
, 25
, 20.7.1992, 26
, 65
, 20.8.1992, l6
, 24
, 16.9.1992,
74
, 69
, 17.10.1992, 61
, 16
, Soysall›
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fiekil 7.

Arrenurus cuspidifer: Erkek; A) Vücut, yandan, B) Palp, d›fltan, C) Palp, içten. Difli; D) Vücut, üstten, E) Vücut, alttan.

369

Arrenuridae (Hydrachnellae, Acari) Familyas› Üzerine Bir Çal›flma II

köyü, Develi; 24.6.1992, 9
, 21.7.1992, 4
,
1 , 21.8.1992, 52
, 45
, Ovaçiftlik köyü,
Yeflilhisar, Kayseri. 16.8.1994, 1 , gölet, Gölbafl›,
Ad›yaman. 25.8.1994, 5
,3
, Diflli köyü sulama
göleti, Sorgun, Yozgat. 15.10.1994, 1 , birikinti,
Ya¤an köyü, Köprüköy; 22.10.1994, 1 , birikinti,
Aflkale, Erzurum.
Yay›l›fl›: Avrupa; Almanya, ‹rlanda, ‹ngiltere, Fransa,
Polonya, Rusya, ‹sviçre, ‹spanya, ‹talya, Romanya. Asya;
Türkistan, ‹ran, Türkiye. Afrika; Cezayir (2, 19).

Tart›flma ve Sonuç

Arrenurus (s.str.) claviger, flimdiye kadar Avrupa
k›tas›na özgü bir tür olarak kabul edilmekteydi (2, 20,
21). Ülkemizden yakalanan örnekler bu türün yay›l›fl
alan›n›n çok daha genifl oldu¤unu kan›tlamakta ve bundan
böyle söz konusu türün Asya k›tas›ndaki da¤›l›m›n›
gündeme getirmektedir. Di¤er taraftan, daha önceki
veriler, türün; batakl›k, göl ve göletlerden yakaland›¤›n›,
Avrupa’da yayg›n olarak bulunmakla birlikte, çok fazla
say›da örnekle temsil edilmedi¤ini, larvalar›n›n
böceklerden Zygoptera türlerinde asalak olarak yaflad›¤›n›
göstermektedir (2, 22-24). Örneklerimiz yakaland›klar›
yer ve yaflama biçimi itibariyle yukar›da sunulan ekolojik
ve biyolojik çerçeveye uygunluk göstermektedir.
Erkeklerin vücut büyüklü¤ü 1005-1125/770-785 µm
aras›nda de¤iflmektedir (24-26). Bizde bu de¤er, 11341162/868-924 µm olarak ölçülmüfltür. Renklerinin
k›rm›z›, koyu benekli veya nadiren yeflil oldu¤u
kaydedilmektedir (26). Çal›flmalar›m›zda gerek bu tür ve
gerekse di¤er Arrenurus türlerinde renkler üzerinde ilke
olarak durulmayacakt›r. Gözlemlerimize göre çok fazla
farkl›l›k gösteren, yaflan›lan yer ve flartlara uygunluk
niteli¤i a¤›r basan, tan›m›nda da zaman zaman bir
görecelili¤in söz konusu olabildi¤i bu özelli¤in, ayr› bir
çal›flma kapsam› içinde ele al›narak sistematik bak›mdan
hangi ölçüde kullan›labilece¤inin ayr›ca saptanmas›
gerekti¤i kan›s›nday›z. Renklere güvenirlili¤in ancak
bundan sonra artabilece¤ini san›yoruz. Arka kuyruk
ç›k›nt›lar›n›n kuvvetli ve iç tarafa bükülmüfl, s›rt
yükseltilerinin hafifçe kabar›k, ortak kaideli, kuyruk
yükseltilerinin yanafl›k, petiolun uçta topaç gibi
kal›nlaflm›fl, arka ucun köfleli, köfleler aras›ndaki kenar›n
içbükey, IV.B/4’ün mahmuzlu, efleysel plaklar›n öne ve
üste yönelen uçlar›n›n genifl ve yuvarlak olmas› gibi
özellikleri türün temel yap›sal özellikleri aras›nda yer
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almakla beraber, kitin yakan›n uçlarda incelerek boynuz
biçimini almas›, petiolün iki yan›ndaki k›llar›n uzun ve uçta
çatallanm›fl olmas› A.(s.str.) claviger’in yak›n türlerden
ayr›lmas›n› sa¤layan anahtar özellikleri aras›nda yer
almaktad›r (25-27). Bu özelliklerin de¤iflim aral›¤›
geniflledikçe, türün sistematik durumu daha dikkatli bir
biçimde tart›fl›lmaktad›r. Daha önceki araflt›r›c›lar (2527), kuyruk yükseltilerinin arkas›nda üçgen fleklinde bir
çöküntünün varl›¤›n› iflaret ediyorlarsa da böyle bir yap›
örneklerimizde bulunmamaktad›r. Di¤erlerinin aksine,
kuyru¤un
arka
uzant›lar›
aras›ndaki
kenar,
örneklerimizde d›flbükeydir. Yine baz› ülkelerden
yakalanan örneklerde hakim olan›n aksine kitin yakan›n
arka kenar›n›n düz ve uçlar›n›n da yanlara yönelmifl
oldu¤u görülmüktedir (24, 25). Viets (26) petiolün arka
ucunun ›fl›nsal çizgili oldu¤unu vurgulamakta ise de di¤er
araflt›r›c›lar böyle bir özellikten söz etmemektedir.
Bunlar›n d›fl›nda kalan özellikler bak›m›ndan örneklerimiz,
genelde Viets (26) taraf›ndan verilenlere uygunluk
göstermektedir.
Diflilerin vücut büyüklü¤ü, 1000-1400/770-1000 µm
aras›nda de¤iflmektedir (25-27). Daha önceki verilerden,
difli bireylerin k›rm›z› renkli, I. epimerlerinin ucu burunun
üst k›sm›na kadar yükselmifl, IV. epimerin ortada lll.
epimerden daha genifl, efleysel aç›kl›¤›n ön ve arkadan
bas›k ve epimerlere vücudun arka kenar›ndan daha yak›n,
efleysel plaklar yanlara yönelik ve yuvarlak uçlu gibi baz›
özellikler üzerinde daha çok duruldu¤u görülmekle
birlikte, arka kenardaki yanal ç›k›nt›lar›n çok belirgin ve
uçlar›n›n da meme fleklinde yuvarlak, ön ve arka
k›s›mlar›n›n da içbükey, vücudun arkadan bo¤ulmufl gibi
gözükmesi, IV. epimerlerin birbirinden bir efleysel kapak
geniflli¤inde uzak olmas› gibi özellikleriyle yak›n türlerin
diflilerinden ayr›lmakta oldu¤u bilinmektedir (25-28).
Cassagne-Mejean (24) taraf›ndan verilen diflinin bir baflka
türe ait olmas› gerekti¤i kan›s›nday›z. Burada efleysel
bölge ile vücudun arka k›sm›, bu türün diflisi için di¤er
araflt›r›c›lar taraf›ndan verilmifl olanlara uygun düflmedi¤i
gibi, büyüklük için verilen boy/en oran› da (1,2105)
farkl›d›r.
Difliler için verilen özelliklerde, örne¤in efleysel
plaklar›n ön kenar›n›n içbükey olmas›, efleysel kapaklar›n
üzerindeki arka bene¤in küçük ve yuvarlak olmas› (27)
gibi baz› farkl›l›klar bulunmaktad›r. Örneklerimizde,
efleysel plaklar›n arka kenar›n›n düz, kapaklardaki arka
bene¤in üçgen fleklinde, arka kuyruk ç›k›nt›lar›n›n dar
uçlu ve ön taraf›n›n içbükey olmamas› gibi özelliklerde bu
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farkl›l›klar çerçevesinde düflünülmüfltür. Daha önce
yakalanan diflilerin ölçümleri yap›lmam›fl oldu¤u için bu
noktada daha ayr›nt›l› ve somut bir karfl›laflt›rma imkan›
bulunmamaktad›r.

Arrenurus (s.str.) compactus’un Avrupa’da,
‹ngiltere’den, Alp da¤lar›n›n kuzey eteklerine,
Romanya’dan Rusya içlerine kadar yay›lmakla birlikte,
Orta Akdeniz Bölgesi’nde bulunmad›¤› (2, 20, 26, 29) ve
genellikle durgun sularda yaflad›¤› bilinmektedir.
Larvalar›n›n Zygoptera (Coenagrion sp., Enallagma sp.)
türlerinde asalak yaflad›¤› kaydedilmektedir (24). Bu tür,
A.(s.str.) ornatus George, 1900, A. (s.str.) ornatulus
Viets, 1950, A. (s.str.) viridis Duges, 1834 ve A. (s.str.)
batillifer Koenike, 1896’e yak›n bulunmufl ve hatta zaman
zaman da birbirlerinin efladlar› listesinde yer alm›flt›r (26,
30).
A. (s.str.) compactus Viets (26)’e göre yak›n
türlerden, petiolün yaprakç›k fleklindeki arka ve alt
uzant›s›n›n sivri ve üç köfleli olmas› ve bunun petiolün
üzerine yükselmesiyle ayr›lmaktad›r. Di¤er önemli
özellikleri aras›nda vücudun ön k›sm›n›n küt, ön kenar
içbükey, s›rt yükseltileri birbirinden uzaklaflm›fl, kuyruk
uzant›lar› kal›n ve uçta yuvarlak, petiol arkada genifl ve
arka kenar›n›n ortas›nda hafifçe çöküntülü, eflkenar
dörtgen fleklindeki yap›n›n üstten görülebilmesi, P1 d›flta
bir k›ll›, P2’nin iç-ön k›sm› iki k›ll›, P2 ortada az say›da
k›ll›, IV.B/4 mahmuzunun güçlü ve üzerinde 6 k›l›n varl›¤›,
efleysel plaklar fliflkin ve uç k›s›mda öne do¤ru ç›km›fl
olmas› v.s. say›labilir (26, 29). Bu özelliklerin büyük bir
k›sm› örneklerimizinkilerle uygunluk göstermektedir.
Tablo 1.

Ancak, A. (s.str.) ornatus, A. (s.str) ornatulus ve A.
(s.str.) compactus’un ay›r›m›nda baz› güçlükler
mevcuttur. Viets (31 ) bu üç türü ay›rmak için sadece
petiol ile petiolün ucunda bulunan eklentiyi kullanm›fl ve
ilk iki türü birbirlerine daha yak›n bulmufltur. Bu türde
petiolün arka köflesinin yuvarlak ve uçtaki yap›n›n eflkenar
dörtgen fleklinde oldu¤unu, di¤er ikisinde ise petiolün yan
kenar›n›n köfleli, yandan bir baltay› and›rd›¤›n›, arka
uzant›s›n›n ise spatül fleklinde oldu¤unu belirtmektedir. A.
(s.str.) ornatus’ta petiolün arka kenar› ortada hafifçe
girintili, A. (s.str.) ornatulus’ta ise bu kenar›n düz oldu¤u
vurgulanmaktad›r. Lundblad (32) petioldeki bu ç›k›nt›n›n
çok de¤iflti¤ini, ancak daima ince ve sivri uçlu oldu¤unu,
petiolün arka kenar›n›n dalgal› veya düz olabildi¤ini ve
hatta fleklinin bireyin yafl›na göre de¤iflebilece¤ini
belirtmektedir. Bu türlerin birbirine kar›flt›r›lm›fl oldu¤u
kan›s›nday›z. A. (s.str) compactus’un Cassagne-Mejean
(24) taraf›ndan verilen petiol flekli A. (s.str.) batillifer için
verilenleri (26, 27) hat›rlatmaktad›r. fiekillerin de¤iflim
aral›klar› ve çeflitli ölçümleri hakk›nda yeterli bilgi
birikimine ulafl›ld›¤›nda, bu üç türün yeniden
de¤erlendirilmesi kaç›n›lmazd›r. Tablo 1’de bunlara ait
baz› de¤erler böyle bir gereklili¤in kan›tlar›n› hem daha
ço¤altmakta ve hem de aç›k bir flekilde ortaya
koymaktad›r. Smit ve Duursema (33) taraf›ndan verilen
erke¤in petiol flekli ve uzunlu¤u ile kitin yakan›n önünde
yer alan kabart›lar›n flekli örneklerimizle uygunluk
göstermemektedir.
Diflilerin vücut büyüklü¤ü 970-1176/880-1160 µm,
palplerin üst uzunlu¤u; 42-91-70-112-63= 378 µm

Arrenurus compactus, Arrenurus ornatus ve Arrenurus ornatulus’un baz› özellikleri ve ölçümleri (µm olarak) bak›m›ndan karfl›laflt›r›lmas›

Vücut Büyüklü¤ü
Kuyruk geniflli¤i
Efleysel alan›n geniflli¤i
S›rt olu¤unun ön kenara uzakl›¤›
Salg› bezi aç›kl›klar›n›n ön kenara uz.
Petiolün büyüklü¤ü
Petiol ç›k›nt›s›n›n flekli
Yakan›n geniflli¤i
Petiolün arka kenar›
Efleysel kapa¤›n büyüklü¤ü
III. epimerlerin birbirine uzakl›¤›
IV. epimerlerin birbirine uzakl›¤›
Epimer bölgesinin boyu
Palp boyu
P2’nin iç taraf›ndaki k›l say›s›

A.compactus

A.ornatus

A.ornatulus

1120-1036/806-868
620
eflkenar dörtgen
yuvarlak
84
37-85-74-108-58=362
2

1100/980
782
578
175
140
148/42-102
spatül
128
tamköfleli
70/30
50
25
640
37-83-70-99-58=347
3

1157/1060
815
603
247
240
165/53-115
eflkenar dörtgen
135
yuvarlak
74/57
107
41
700
38-87-66-99-54=344
4
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olarak verilmektedir (24, 26, 29, 33). Örneklerimiz
verilen bu de¤erlerin üst s›n›r›ndad›r. P2’de daha önce
bildirildi¤i gibi iç ön tarafta 4 k›l yer almaktad›r. Efleysel
bölgenin genel donan›m› ve çeflitli yap›lar›n konumu
bak›m›ndan, plaklar›n arka kenarlar›n›n düz olmas› hariç,
di¤er özellikleri daha önce bildirilenlere uygunluk
göstermektedir. Bir baflka önemli farkl›l›k da
örneklerimizde vücudun arka kenar›n›n yuvarlak
olmas›d›r. Yak›n türlerin diflisinden; efleysel plaklar›n
aç›kl›k yak›n›nda bo¤umlanm›fl, ön ve arka kenarlar›n
içbükey, yanda uçlar›n›n genifllemifl ve yuvarlak kenarl›
olmas›yla ayr›lmaktad›r. Di¤er önemli özellikleri aras›nda
da rengin yeflil, vücudun önde iyice daralm›fl, yanal arka
ç›k›nt›lar›n belirgin ve bas›k uçlu, ön k›s›mlar›n›n içbükey,
P2’nin 3-4 k›ll›, I. epimerin vücudun ön kenar›na
ulaflmad›¤›, IV. epimerin III. epimerden daha genifl,
efleysel aç›kl›k civar›nda birbirinden uzaklaflm›fl, arka
kenar ortada köfleli, efleysel kapak boyunun efleysel aç›kl›k
ile IV. epimer aras›ndaki mesafeden daha uzun olmas›
say›lmaktad›r (24, 26, 27).
Bu türde erkek ve difli bireylerin çiftleflme halinde
yakalanm›fl olmas›, di¤er türlerin diflilerinin teflhisinde
karfl›lafl›lan güçlükleri tamamen ortadan kald›rm›flt›r.
Çiftleflme halinde yakalanan örnekler, di¤er diflilerde
karfl›laflt›¤›m›z baz› güçlükler ile önemli ölçüde kayg›lar›n
bu türde yaflanmamas›n› sa¤lam›flt›r. Diflilerin teflhisinde
en sa¤l›kl› yolun bu oldu¤u böylece bir kez daha
vurgulanm›fl olmaktad›r (34).

Arrenurus (s.str.) cuspidator Avrupa’da yayg›n
türlerden biridir (2, 26). Kafkasya’dan Gökçe Gölü’nden
yakaland›¤› bilinmektedir (18, 20). Göl, gölet, birikinti ve
batakl›klarda yaflamaktad›r (22, 26). Eylül ve May›s aylar›
aras›nda yumurta b›rakan bu türün larvalar›
Nematocera’da (Dixia, Chaoborus, Chironomus,
Anisoptera, Lestes, Coenagrion) türlerinde asalak olarak
yaflamaktad›r (14).
Erkeklerin vücut büyüklü¤ü 1000-1205/750-965 µm
olarak verilmektedir (25-27). Di¤er vücut ölçümlerine ait
herhangi bir kay›da rastlanmad›¤›ndan karfl›laflt›rma
yapma imkan› olmam›flt›r. Yak›n türlerden, uzun kuyruk
ç›k›nt›s›, kuyruk yükseltilerinin genifl kaideli, öne do¤ru
e¤ik ve meme fleklinde olmas›yla ayr›ld›¤› anlafl›lmaktad›r
(26). Di¤er önemli özellikleri aras›nda, vücut yeflil ve üzeri
kahverenkli benekli, P2 ortada 3-4 k›ll›, IV.B/4’teki
mahmuz uzun, efleysel plaklar üste do¤ru iyice yönelmifl
ve uçta genifllemifl, petiolün yan kenarlar› tamamen
paralel ve arkada biraz genifl, arka yan köflelerinin
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yuvarlak olmas› say›labilir. Örneklerimizin, daha önceki
araflt›rmalarda üzerinde mutab›k kal›nan bu özellikler
bak›m›ndan önemli bir farkl›l›k göstermedi¤i
gözlenmifltir. Bu türün ülkemizden flimdiye kadar tespit
ederek inceledi¤imiz 33 Arrenurus türünden
ayr›lmas›nda, s›rt yükseltilerinin kaidede birleflik ve ucu
öne yönelik e¤er biçiminde, kuyruk yükseltilerinin arkaya
yönelmesi ve tam kaynaflmam›fl, kuyruktaki yanal
ç›k›nt›lar aras›ndaki bölgenin d›flbükey olmas› ve petiolün
ucundaki
aç›kl›¤›n
biçimi
gibi
özelliklerinin
vurgulanmas›nda yarar oldu¤u kan›s›nday›z.
Diflilerin vücut büyüklü¤ü 1100-1290/825 µm olarak
verilmektedir (25, 26). Efleysel plak uçlar›n›n yar›m daire
fleklinde ve yuvarlak, ön kenarlar›n›n kuvvetli içbükey, IV.
epimerlerin birbirinden efleysel kapak geniflli¤i kadar
uzak, efleysel beneklerin yar›k boyunca temas halinde
olmas› gibi özelliklerle yak›n türlerin diflilerinden ayr›ld›¤›
vurgulanmaktad›r (25-28). Vücudun önde daralm›fl, arka
yan ç›k›nt›lar›n geriye hafifçe ç›k›k ve yuvarlak,
epimerlerin kar›n taraf›n ortas›na kadar ulaflmas›, efleysel
aç›kl›k ile IV. epimer aras›ndaki mesafenin geniflli¤inden
daha az, beneklerin d›flbükey kenarl› olmas› di¤er önemli
özellikleri aras›nda say›lmaktad›r. Ancak gözden geçirilen
kaynaklar ve inceledi¤imiz örnekler Arrenurus (s.str.)
maculator’un diflileriyle bu türün diflilerinin ay›r›m›nda
hala önemli güçlüklerin bulundu¤unu göstermektedir
(35). Bu iki türün difli bireyleri için verilen çeliflkili
özelliklerin tek tek tart›fl›lmas›n›n, bu aflamada yararl›
olaca¤› kan›s›nda de¤iliz. Bunlar›n yap›sal özellikleri
yan›nda, geliflim ve üreme biyolojisi ile ilgili özelliklerle de
desteklenerek ele al›nmas›n›n gerekli oldu¤u kan›s›nday›z.

Arrenurus (s.str.) bicuspidator Avrupa’da çok
yayg›nd›r (2, 20). Asya’da Türkistan, Kazakistan ve
Türkiye’den bilinmektedir (12, 17, 28). Ülkemizden bu
türün daha önce sadece erkekleri yakalanarak yap›sal
özellikleri üzerinde durulmufltur (12). Durgun ve yavafl
akan sularda yaflayan bu türün ülkemizden yakaland›¤›
yerlerle genel yaflama alanlar› önemli ölçüde benzerlik
göstermektedir. Diflilerin vücut büyüklü¤ü 12001600/1100-1200 µm, palp boyu ise; 42-98-80-12973= 422 µm olarak verilmektedir (25-27,29).
Örneklerimizin flimdiye kadar verilmifl olanlardan daha
büyük oldu¤u görülmektedir. Bu büyüklü¤ün di¤er
organlara ne ölçüde yans›d›¤›n› tespit etmek, daha önceki
verilerin eksikli¤inden dolay› mümkün de¤ildir. Viets
(26)’e göre I. epimerlerin ucunun vücudun ön kenar›ndan
geride sonlanmas›, efleysel aç›kl›¤›n enine genifllemesi, bu
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aç›kl›k ile epimer aras›ndaki uzakl›¤›n bir kapak
geniflli¤inden az, beneklerin genifl ve kenarlar›n›n çok
belirgin ve IV. epimer geniflli¤inin ortada III. epimer kadar
olmas› gibi özellikleriyle yak›n türlerden ayr›lmaktad›r.
Ancak bu özelliklerin bir k›sm› art›k günümüzde anahtar
özelli¤i olmaktan ç›km›flt›r. Mevcut verilere göre bu türün
di¤er önemli özellikleri aras›nda rengin ço¤unlukla
k›rm›z›, vücudun önde dar, arka yanal ç›k›nt›lar›n çok
belirgin, efleysel plaklar›n kesik uçlu olmas›n› saymak
mümkündür. Örneklerimiz, efleysel plaklar›n›n yuvarlak
uçlu, efleysel kapaklardaki beneklerin üçgen fleklinde ve I.
epimerlerin geriye fazla çekik olmamas› hariç, di¤er
özellikleri bak›m›ndan uygunluk göstermektedir.

Arrenurus (s.str.) bruzelii Koenike, 1885 Avrupa’da
yayg›n, Asya’dan Türkistan ve Türkiye, Afrika’dan da Azor
Adalar› ve Cezayir’den bilinmektedir (2, 9, 26). Daha önce
bu türün erkek bireyleri Erman (9) taraf›ndan Elaz›¤ ve
civar›ndan çok say›da yakalanm›fl ve de¤erlendirilmifltir.
Yaflama alan› olarak göl, gölet, batakl›k ve birikinti
sular›n› tercih eder (20, 22, 24, 26). Larvalar›
Zygoptera’n›n Pyrrhosoma, Enallagma, Coenagrion,
Erythromma ve Ischnura türlerinde parazittir (24).
Diflilerinin vücut büyüklü¤ü 1170-1305/1065 µm olarak
verilmifltir (24, 25). Yak›n türlerden yeflil rengi, efleysel
aç›kl›k beneklerinin büyüklü¤ü, efleysel kapa¤›n boyu
aç›kl›¤›n epimere uzakl›¤› kadar, aç›kl›k etraf›ndaki halka
çok belirgince kitinleflmifl, efleysel plaklar yeflil olan vücut
kitinin daha koyu renkli olufluyla ayr›lmakta oldu¤u
vurgulanmaktad›r (26). Di¤er önemli özellikleri aras›nda
ön kenar›n içbükey, yanal arka yükseltilerin çok belirgin,
arka kenar›n kuvvetli d›flbükey, efleysel kapaklar IV.
epimerin orta k›sm›nda geniflli¤inden daha uzun, efleysel
plaklar›n yanlarda ortadan daha genifl olmas› say›labilir
(24-27). Örneklerimiz çizdi¤imiz bu çerçevede önemli bir
farkl›l›k göstermemekte ve Viets (26) ile CassagneMejean (24) taraf›ndan verilenlere daha çok
benzemektedir.
Arrenurus (s.str.) affinis Koenike, 1887 Avrupa’da
yayg›nd›r. Afrika’dan Cezayir; Asya’dan, Türkistan,
Yakutistan, Kafkasya’dan da Gökçe Gölü’nden
bilinmektedir (2, 20, 18, 28). Bu türün ülkemizde
bulundu¤u daha önce kaydedilmifltir (7). Yaln›z
erkeklerinde bir yanl›fll›k yap›ld›¤› daha sonra
taraf›m›zdan tespit edildi¤inden, burada yeniden ele
al›nmak ihtiyac› duyulmufltur. A. (s.str.) affinis olarak
verilen erkek bireyler gerçekte A. (s.str.) cuspidifer’e
aittir.

Erkeklerin vücut büyüklü¤ü 1170-1230/765 µm
olarak verilmektedir (25-27). Örneklerimiz bu de¤erler
bak›m›ndan öncekilerden önemli bir farkl›l›k
göstermemektedir. Di¤er yap›lara ait ölçümlere de yer
verilmemifl oldu¤u için karfl›laflt›rma yap›lamamaktad›r.
Bu türün erkekleri yak›n türlerden; petiolün uçta topuz
veya mühür biçiminde, arka kenar›n›n içbükey, yanlarda
tamamen yuvarlak, kuyruk uzant›lar›n›n kal›n, küt ve
yuvarlak, vücut renginin de ço¤unlukla k›rm›z›, bazen de
mavimsi olmas›yla ayr›ld›¤› belirtilmektedir (25-28).
Bunlara kitin yakan›n yuvarlak kenarl› olmas›, s›rt
yükseltilerinin birbirinden tamamen uzaklaflm›fl ve ortak
bir kaidelerinin bulunmamas›, P2’nin iç alt köflesinde 4-5
adet dallanmam›fl k›l›n varl›¤› ile IV.B/4’teki mahmuzun
flekli de ilave edilmelidir.

Arrenurus (s.str) cuspidifer Piersig 1896 Avrupa’da
çok yayg›nd›r. Afrika’dan Cezayir; Asya’dan da Türkistan,
Hazar Denizi’nin güney k›y›lar›ndan ve Türkiye’den
bilinmektedir (2, 19, 26, 28). Ülkemizden de son y›llarda
yabanc› bilim adamlar› taraf›ndan örnek toplanmaya ve
de¤erlendirilmeye bafllanm›flt›r. 1988 y›l›nda Karatafl’tan
(Adana) 8
, 11
; Ürgüp (Nevflehir) 2
,6
;
A¤casar Baraj Gölü’nden, 6
,4
; 1993 y›l›nda da
Düden Gölü (Antalya) ve Ere¤li Sazl›¤› kenar›ndaki küçük
göletlerden, 4
, 1 olmak üzere 20 erkek ve 22 difli
birey yakalanm›fl oldu¤u belirtilmektedir. Ancak elimizde
bu örneklere ait hiçbir bilgi yoktur. Dünyan›n belirli
bölgelerinden, özellikle de Türkiye gibi birçok
bak›mlardan kendisine özgü konumu ve faunas› olan bir
ülkeden yeni kay›tlar›n dikkatle de¤erlendirilmesi
gerekti¤i kan›s›nday›z. Bu biçimde bilim dünyas›na
sunulan yeni kay›tlar sistematik, ekolojik ve biyolojik
verilerin eksikli¤inden dolay› iflleri zorlaflt›rmaktad›r. Hele
bu ülke, dünyada k›ta özelli¤i gösteren, birçok türün
anavatan›, geçmiflteki iklim de¤iflikliklerinden etkilenen
türlerin s›¤›na¤› ve çeflitlenmenin çok fazla oldu¤u Türkiye
gibi co¤rafya parças› ise araflt›r›c›lar›n olaya daha dikkatli
ve çok yönlü yaklaflmalar› gerekmektedir. 1989 y›l›ndan
bu yana, ço¤unlu¤u Sultan Sazl›¤›’na ait olmak kayd›yla,
bu türe ait toplam 2133 birey taraf›m›zdan incelenmifltir.
Bu türdeki yap›sal özelliklerin de¤iflimini inceleyerek onun
istatistiki de¤erlendirilmesini yapmak bu çal›flman›n
d›fl›ndad›r. Konunun ayr› bir araflt›rmada ele al›nmas›n›n
yararl› olaca¤› kan›s›nday›z. Ancak burada daha önce
verilmifl olan birkaç ölçüme de¤inilecektir.
Erkeklerin vücut büyüklü¤ü 1150-1200/740 µm,
palp uzunlu¤u; 40-98-75-117-65= 395 µm olarak
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verilmektedir (21, 26-28). Çok yayg›n bir tür olmas›na
karfl›n, çeflitli organlar›n›n ölçümleri ve de¤iflim aral›klar›
hakk›nda yeterli bilgi bulunmamaktad›r. Yak›n türlerden;
vücudun ön k›sm› ile kuyruk bölgesi aras›ndaki k›s›mda
kar›n taraf›n bir fliflkinlikle ileri do¤ru ç›kmas› ve buna da
efleysel plaklar›n efllik etmemesi, petiolün alt taraf›n›n düz
ve yuvarlak uçlu olmas›, kitin yakan›n arka kenar›n›n
içbükey ve yanlarda da küçük ve sivri uçlar›n›n varl›¤› ile
ayr›lmaktad›r. fiimdiye kadar verilen tan›m ve çizilen
flekillerin gözden geçirilmesinden, bu türün erkek
bireylerinin önemli buldu¤umuz di¤er özelliklerinin
aras›nda özet olarak; rengin yeflil, öne yönelik s›rt
yükseltilerinin genifl ve ortak kaideli, kuyruk uzant›lar›n›n
k›sa ve aras›ndaki arka kenar›n d›flbükey, kuyruk
yükseltilerinin yuvarlak uçlu, petiolün keski fleklinde ve
arka kenar›n›n d›flbükey, uçta e¤ik olan birinci çift k›l›n
petiolün ucuna kadar uzam›fl, P2’nin ortada 4 dallanm›fl
k›ll›, P4’teki k›llar›n uzun, ön-iç tarafta yer alan k›l›n
kaidesinin dü¤me fleklinde, IV.B/4’ün mahmuzlu, efleysel
plaklar›n dar ve yanal fliflkinliklerinin olmas›n› saymak
mümkündür (24, 26-28). Örneklerimizde bu temel
özelliklerin büyük bir k›sm›n› gözlemek mümkündür.
Örneklerimizde efleysel aç›kl›k, plaklardan öne f›rlak bir
biçimde yerleflmifltir. Ancak bu özelliklerin bir k›sm›,
türlere özgü farkl›l›k gösterme niteli¤ini art›k
kaybetmifltir. Bu durumun Arrenurus türlerini içine alacak
flekilde ayr› ve ayr›nt›l› bir de¤erlendirme yap›lmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r.

Diflilerin vücut büyüklü¤ü 1300-1400/1100-1200
µm, palp boyu; 43-103-80-120-70= 415 µm olarak
verilmektedir (21, 24, 26-28, 35, 36). Efleysel plaklar›n
orta çizgiyle 45 derecelik bir aç› yapmas›, ön kenar›n›n
düz, boylar›n›n efleysel kapak boyunun iki kat›ndan daha
k›sa olmas›, vücudun yan kenar› ile efleysel aç›kl›k
aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s›na kadar uzanmas› gibi
özellikleriyle yak›n türlerden ayr›lmaktad›r. Önde vücudun
iyice dar ve hafif içbükey kenarl›, arkada yanal ç›k›nt›lar›n
belirgin, efleysel aç›kl›¤›n daire fleklinde ve epimerlere
efleysel kapak boyundan daha fazla yaklaflm›fl olmas›,
di¤er önemli özellikler aras›nda say›lmaktad›r. Koenike
(35, 36) bu türün diflilerinin A. (s.str.) radiatus, A. (s.str.)
cuspidator ve A. (Megaluracarus) pectinatus’a yak›n
oldu¤unu vurgulamakta ve s›rt olu¤unun ön kenara
uzakl›¤›n›n 332 µm, efleysel aç›kl›¤›n geniflli¤inin 144166 µm, IV. epimere uzakl›¤›n›n 49 µm, IV. epimerlerin
birbirine uzakl›¤›n›n 66 µm, boflalt›m aç›kl›¤›n›n efleysel
aç›kl›¤a uzakl›¤›n›n ise 298 µm oldu¤unu bildirmektedir.
Her ne kadar bu de¤erler, populasyon hakk›nda yeterli
bilgi vermiyorsa da, örneklerimizin bu ölçümlere göre
büyük oldu¤unu belirtmekte yarar vard›r. Yak›n bulunan
türlerden sonuncusunun, A. (Megaluracarus) pectinatus
(Koenike, 1893), görüldü¤ü üzere alt cinsi farkl›d›r. A.
(s.str.) radiatus Piersig, 1894 ve A. (s.str.) cuspidator
(Müller, 1776)’dan da yukar›da belirtilen temel özellikler
bak›m›ndan kolayca ayr›lmaktad›r (26).
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