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Özet : Bu çal›flmada, Türkiye Faunas› için yeni kay›t olan Thyas rivalis Koenike, 1912’in ergin ve nimflerinin yap›sal özellikleri ve
dünyadaki da¤›l›m› verilmektedir.
Anahtar Sözcükler : Acari, Hydrachnellae, Thyas, Sistematik, Türkiye

A New Thyas Koch, 1836 (Acari, Hydrachnellae) Species for Turkish Fauna
Abstract : In this research, the morphological characters of mature specimens and nymphs of Thyas rivalis Koenike, 1912 which is
new record for Turkish Fauna are given together with its distribution in the world.
Key Words : Acari, Hydrachnellae, Thyas, Systematics, Türkiye.

Girifl
Holarktik bölgedeki kaynak sular› ile batakl›klarda
yaflamakta olan Thyas cinsinin, 27 tür ve alttürü bilinmektedir (1, 2). Bu cinsin, flimdiye kadar Asya k›tas›nda,
Kafkasya’dan bir (Thyas fastus Tuzovski, 1980) ve
Japonya’dan da iki türünün (Thyas barbigera Viets,
1908; Thyas ezoensis Imamura, 1954) yakalanm›fl
oldu¤u görülmektedir (2, 3). Afrika’dan sadece bir türü
(Thyas incerta Lundblad, 1942) kaydedilen bu cinsin,
di¤er tüm türleri Avrupa’da yaflamaktad›r (2, 3).

Thyas rivalis, Avrupa’ya özgü türler aras›nda yer
almaktad›r. Bu türün, yine bu k›tada dört alttürünün
yaflad›¤› bilinmektedir (2,4). Ülkemizden yakalanm›fl
olmas›, onun k›ta endemi¤i olarak de¤erlendirilmemesi
gerekti¤ini göstermektedir.
Familya: THYASIDAE Thor, 1929
Cins: Thyas Koch, 1836
Cins Tipi: Thyas venusta Koch, 1836
Deri memecikli, s›rt plaklar› küçük, yanal gözler kapsüllüdür. Tepegöz pigmentsiz veya yayg›n pigmentlidir.
Deri üzerinde serbest veyahut da zay›f bir kitin halka ile
kuflat›lm›fl olan bu tepegözün ikisi önde, ikisi de arkada
olmak üzere dört tane al›n pla¤› vard›r. P4 k›skaç biçimindedir. Bacaklarda yüzme k›l› yoktur. Bacak
parçalar›nda t›kaç gibi kal›n k›llarla, dallanm›fl k›llar bulun-

maktad›r. T›rnaklar basittir. Efleysel bölgedeki üç çift
kabart›dan ikisi, kapaklar›n arka k›sm›na yerleflmifltir.

Thyas rivalis Koenike, 1912
D‹fi‹
Vücut 1653(1337-1866)/1256(880-1466) µm
büyüklü¤ündedir (fiekil 1A). S›rt plaklar›n›n büyüklü¤ü,
göz kapsüllerinin boyuna yak›nd›r. Kapsüller birbirinden
477 (390-533) µm uzakl›kta ve 72(67-83)/50(40-57)
µm büyüklü¤ündedir. Tepegözün çevresindeki halkada
kitinleflme zay›ft›r. Bunun ön ve arkas›nda yer alan iki çift
al›n pla¤›n›n büyüklü¤ü, di¤er merkezi ve yanal s›rt plaklar›n›nki kadard›r (fiekil 1A, 2A).
K›sa ve küt burunlu olan infrakapitulumun boyu
257(253-300) µm, a¤›z aç›kl›¤›n›n çap› 55(50-60)
µm’dir (fiekil 1C, 2B). Keliser, kaide parças›na oranla
daha zay›f ve küçük gözüken bir t›rna¤a sahiptir (fiekil
1D). Keliserin toplam boyu 283(240-316) µm, t›rnak
uzunlu¤u ise 68(64-70) µm’dir. Palp parçalar›na k›llar›n
da¤›l›m›; 1-6-4-1-0 fleklindedir (fiekil 2B). Palp
parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 75(60-100)- 107(103-117)83(70-90)- 172(133-193)- 44(37-47)= 481(403-547)
µm, alt uzunlu¤u; 41(37-50)- 57(50-67)- 67(67-76)122(93-137)- 33(24-37)= 320(271-367) µm, yükseklikleri ise 73(50-83)- 79(60-87)- 83(65-93)- 51(4057)- 23(20-23) µm’dir.
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Thyas rivalis: Difli; A) Vücut, üstten, B) Vücut, alttan, C) Gnatozoma, üstten, D) Keliser, E-F) Efleysel bölge. Erkek; G) Efleysel bölge.
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Epimer üzerinde az say›da (3-2-3-2) k›la rastlanmaktad›r (fiekil 1B). Epimer boylar› s›ras›yla; 350(280-387)317(270-360)- 300(240-340)- 333(270-387) µm’dir.
Efleysel plak boyu 293(290-316) µm’dir. Plaklar›n arka
uçlar›, efleysel aç›kl›¤a yönelik çengel fleklinde bir uzant›
halini alm›fl olmakla beraber, efleysel yar›¤›n arka
k›sm›nda birbiriyle ba¤lant›l› de¤ildir (fiekil 1E, F). Plaklar›n arka k›sm›nda bir k›l demeti (8 tane) vard›r. Arka
efleysel kabart› di¤erlerinden daha büyüktür. Çaplar›,
önden itibaren s›ras›yla; 30(23-33)- 35(33-43)- 43(4350) µm’dir. Yumurta çap› 195(187-200) µm’dir.
Bacak parçalar›n›n boylar›; I. bacak: 68(53-80)104(93-120)138(133-147)211(200-217)240(213-267)- 267(266-275)= 1028 (958-1106) µm,

II. bacak: 88(66-100)- 124(100-147)- 162(133-200)237(200-243)- 263(253-280)- 288(273-306)=
1162(1025-1276) µm, III. bacak: 110(100-133)115(106-147)225(220-240)253(227-280)266(237-280)- 286(277-293)= 1255(1167-1373) µm,
IV. bacak: 188(173-213)- 134(123-146)- 169(120187)- 328(285-360)- 345(317-373)- 318(320-373)=
1482(1338-1652) µm’dir.
ERKEK
Vücut flekli ve özellikleri bak›m›ndan tamamen difliye
benzerdir. Ancak bütün organlar› difliler için verilen
ölçümlerden daha küçüktür. Efleysel bölge ile penis
iskeleti fiekil 1G ve fiekil 2C, D’de verilmifltir.
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Thyas rivalis: Difli; A) Vücudun ön k›sm›, üstten, B) Gnatozoma, yandan. Erkek; C-D) Penis iskeleti. Nimf; E) Gnatozoma yandan, F-G)
Efleysel bölge.
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N‹MF
Vücut ve çeflitli organlar›n›n flekli ve donan›m›
bak›m›ndan, efleysel bölge hariç, genelde erginlere benzemektedir. Tepegöz pigmentsiz ve zay›f bir kitin halkaya
(17 µm) sahiptir. Ön antenniforma uzakl›¤› 170(133217) µm, arka antenniforma uzakl›¤› 210(185-220) µm,
göz kapsüllerinin boyu 48(45-50) µm’dir.
‹nfrakapitulumun boyu 143(133-150) µm (fiekil 2E),
a¤›z aç›kl›¤›n›n çap› 41(30-47) µm, keliser boyu
203(193-210) µm, t›rnak uzunlu¤u 44(40-47) µm’dir.
Palp parçalar›na k›llar›n da¤›l›m›; 0-3-2-3-0 fleklindedir.
Palp parçalar›n›n üst uzunlu¤u; 39(37-43)- 75(70-75)48(46-50)- 109(103-113)- 32(30-37)= 303(286-318)
µm, alt uzunlu¤u; 24(23-27)- 32(30-33)- 36(33-47)73(63-93)- 28(26-30)= 193(175-230) µm, yükseklikleri; 44(37-50)- 55(50-60)- 51(47-53)- 33(30-37)13(12-14) µm’dir.
Epimer boylar› s›ras›yla; 188(183-206)- 169(150197)- 164(150-177)- 179(167-183) µm’dir. Efleysel
plak büyüklü¤ü 67(63-70)/35(30-43) µm (fiekil 2F,G),
efleysel kabart›lar›n çaplar› 25(23-27) µm, boflalt›m
aç›kl›¤›n› kuflatan kitin halkan›n çap› 25(20-33) µm’dir.
Bacak parçalar›n›n boylar›; I. bacak: 40(33-47)54(50-60)- 68(63-73)- 104(97-110)- 125(117-130)149(127-153)= 540(487-573) µm, II. bacak: 48(4350)- 66(60-73)- 67(63-70)- 113(107-123)- 133(133134)- 159(150-167)= 586(556-617) µm, III. bacak:
54(43-66)- 56(53-60)- 64(60-70)- 103(100-110)135(130-143)- 155(150-164)= 567(536-613) µm, IV.
bacak: 92(77-106)- 77(67-87)- 87(83-100)- 166(150187)- 166(160-174)- 170(167-180)= 758(704-834)
µm’dir.
‹ncelenen Örnekler ve Yaflama Alanlar›: ‹çinde bol miktarda yosun ve di¤er su bitkilerinin bulundu¤u kaynak
sular›, 15.5.1993, 1 , 15 , 5 nimf, Hasankale, Erzurum.

Tart›flma ve Sonuç

Thyas rivalis ile ilgili en ayr›nt›l› de¤erlendirmeyi Lundblad (5) yapm›flt›r. fiimdiye kadar dört alttürü
tan›mlanm›flt›r. Bu alttürlerden Thyas rivalis rivalis
Koenike, 1912 ve Thyas rivalis colligera Viets, 1923
Almanya’dan; Thyas rivalis lungiscuta Lundblad, 1927
‹sveç’ten; Thyas rivalis muscicola Walter, 1922 ise
‹sviçre’den kaydedilmifltir. Özellikle s›rt plaklar›nda birey-
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sel farkl›l›klar›n s›kça görüldü¤ü Thyas türlerinde, farkl›
bölgelerden toplanm›fl çok say›da örnekle çal›fl›lmas›n›n
uygun olaca¤› noktas›ndan hareketle, flimdilik örnek
say›m›z›n yetersizli¤i, tüm örneklerin ayn› yerden ve ayn›
tarihte yakalanm›fl olmas›n› da göz önünde bulundurarak,
alttür düzeyinde bir de¤erlendirme yapman›n türün sistematik durumu ile mevcut sorunlar›n çözümüne herhangi bir katk›s› olmayaca¤›n› san›yoruz. Esasen bu türün sistematik sorunlar›n›n temelinde, baz› bölgelerden
yakalanan örneklerin belirli özelliklerinde gözlenen bireysel farkl›l›klar yatmaktad›r.
Baz› örneklerimizin s›rt plaklar›nda, efleysel kapak ile
efleysel kabart›larda flekil bak›m›ndan önemli farkl›l›klar
gözlenmifl, hatta bir nimfin ilk üç baca¤›n›n üçüncü
parças›n›n iki parçal› olmas› gibi yap›sal bozukluklara da
rastlanm›flt›r.
Efleysel kabart›lardan üçüncüsünün, di¤erlerine göre
daha uzun sapl› olmas›, efleysel pla¤›n birinci kabart›n›n
ortas›na kadar uzamas›, birinci çift s›rt plaklar›n›n ortada
birbiriyle temas etmesi veya kaynaflmas›, birinci ve ikinci
çift s›rt plaklar›n›n birleflmesi (5, 6) gibi tek bafllar›na ele
al›nd›klar›nda varyasyon s›n›rlar›n› çok aflan bir k›s›m
özelliklerin, baz› yerlerden toplanan örneklerde çok s›kça
ortaya ç›kmas›, bazan cins düzeyinde tart›flmalara sebep
olurken, bazan da tart›flmalar› bireysel farkl›l›klar veya
yap›sal bozukluklar düzeyine indirgeyebilmektedir. Bunlardan, özellikle s›rt plaklar›n›n birleflik veya ayr›k olmas›,
Thyas’›n yak›n cinslerden Euthyas, Zchokkea ve Thyasides’in cins özellikleri aras›nda yer almaktad›r. Bu
durum, bir k›s›m atasal özelliklerin, cins veya türün ortak
özelliklerinden ba¤›ms›z bir biçimde, zaman zaman ortaya
ç›kmakta oldu¤u izlenimini vermektedir.

Thyas rivalis, cinsin di¤er türlerinden, al›n, s›rt ve
yanal plaklar›n›n vücudun her yar›s›nda ayr› ayr› olmas›,
büyüklüklerinin birbirine yak›n ve göz kapsülü kadar
olmas›, üçüncü efleysel kabart›n›n deri üzerinde serbest ve
efleysel kapa¤›n arka ucu taraf›ndan kuflat›lm›fl bulunmas›,
tepegözün serbest olmas› gibi özellikleriyle kolayca
ayr›lmaktad›r. Her ne kadar bu tür, kendisine çok yak›n
bulunan Thyas palustris Koenike, 1912’e zaman zaman
sinonim yap›lmak istenmiflse de, Bader (1)’in de vurgulad›¤› gibi, yayg›n ve yap›sal özellikleri bak›m›ndan genifl
de¤iflim aral›¤›na sahip olan Thyas rivalis’in, tek örne¤i
yakalanm›fl, ancak s›rttaki plak, k›l ve salg› bezi donan›m›,
gnatozoma ve üyelerinin özellikleri bilinmeyen bu türe
sinonim yap›lmas›n›n do¤ru olmayaca¤› kan›s›nday›z. Bu
iki türün tüm eksikliklerine ra¤men birbirine benzedi¤i
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düflünülse bile, bu durum, ancak Thyas pallustris’in yeterli say›da örne¤i topland›ktan sonra aç›kl›k kazanacakt›r.

konusundaki kuflkular› ortadan kald›rm›fl oldu¤u
kan›s›nday›z.

Difliler için vücut büyüklü¤ü 710-1320 /515-900 µm,
efleysel plak boyu 235-300 µm, palp uzunlu¤u ise 63112-66-168-45= 454 µm olarak verilmifltir (1, 5).
Tepegözün etraf›nda kal›n bir kitin bulundu¤u vurgulanmakla birlikte (1, 7), örneklerimizde böyle bir yap›ya
rastlanmam›flt›r. Örneklerimizin opistozomas› daha önce
verilenlerden büyüktür. Di¤er tüm özellikleri verilenlere
uygunluk göstermektedir.

Nimfler hakk›ndaki bilgiler, hem az ve hem de yetersizdir (7). Dolay›s›yla burada verilen nimf özelliklerini
baflkalar›yla ayr›nt›l› bir biçimde karfl›laflt›rma imkan›m›z
yoktur. Nimfler için bir teflhis anahtar›n›n flimdiye kadar
düzenlenmemifl olmas›, Thyas cinsine ait türlerin nimflerinin ay›r›m›ndaki güçlüklerin çok aç›k bir kan›t›
oldu¤unu san›yoruz. Örneklerimizin bacak parçalar›nda
baz› yap›sal bozukluklar ile efleysel plaklar›n biçim ve
büyüklü¤ünde baz› varyasyonlar tespit edilmifltir.

Bu çal›flmada bir erkek birey incelendi¤i için ölçülebilen
özellikleri hakk›nda bir fikir edinmek mümkün olamam›flt›r. Türün efley ay›r›m›nda zorluklar›n bulundu¤u
ve hatta bir alttürünün de efley ay›r›m› yap›lmaks›z›n
erginlere göre tan›m›n›n yap›ld›¤› bilinmektedir (5). Öyle
ki efley ay›r›m›nda; erkeklerde efleysel pla¤›n küçük,
yar›¤›n ön taraf›ndaki plakç›¤›n da küçük ve daha içte yer
almas› nedeniyle çok belirgin bir flekilde gözükmemesinin
yeterli say›ld›¤› dikkatlerden kaçmamaktad›r (5).

Ço¤unlukla kaynak sular›nda ve bazan da batakl›klarda yakalanan bu türün (1, 5, 7), Hasankale’deki yaflama
ortam› da daha öncekilerle uygunluk teflkil etmektedir.
Dünyadaki yay›l›fl alan›; ‹sviçre, Almanya, Avusturya,
Belçika, Danimarka, Romanya ve Rusya’d›r (1, 3). Bu tür
Avrupa k›tas› d›fl›nda ilk kez Türkiye’den yakalanm›flt›r.
Dolay›s›yla burada verilen Thyas rivalis türü hem Türkiye
ve hem de Asya Su Kenesi Faunas› için yeni kay›tt›r.

Thyas rivalis’in penis iskeleti ilk kez bu araflt›rmada
verilmektedir. Bunun da incelenen örneklerin efleyleri
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