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Memleketimizde Acarologie alanında, keneler, bazı uyuz
akarları ve Trombiculidae türleri gibi ektoparazitler hakkında bir
miktar yayın yapılmış olduğu halde öteki, A.carina faunası üzerinde
pek az durulmuştur. Oysa tabiatta serbest yaşıyan çok sayıda akar
grupları bir yana, biyoloji, tıp ve veteriner hekimlik bakımından önemli
olan daha birçok akarlar mevcuttur. Çeşitli iklim bölgelerini kapsı-
yan yurdumuzda henüz yerli literatürde yer almayan çeşitli Acarina
soy ve türlerinin bulunduğu kuvvetle muhtemeldir. Bu bakımdan
Artropodoloji'nin Acarina dizisine bağlı paraziderin araştırılması.
gerekmektedir.

Bu çalışmada yurdumu~da bazı sinekler üzerinde parazidenen ve
bir tesadüf eseri olarak ilk defa tesbit edilen Macrochcles muscae-
domesticae akar türüne dair bilgi verilmiştir.

Bu akarın sistematikdeki yeri:

Anaç Arthropoda
Anaç Bölümü Chclicerata
Sınıf Arachnoidea Lamarck, i815
Dizi Acarina Nitzsch, i 8 i 8
Dizi Bölümü Mesostigmata Canestrini, i 89 i
Aile Macrochelidae Vitzthum, 193°
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•
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Tür

Macro"chcles Latreille, 1829

Macrocheles muscaedomesticae
Scopoli, 1772

Macrocheles muscaedomesticae oval şekilde küçük bir akardır.
Bütün Mesostigmata tü.rlerinde olduğu gibi, bunlarda da başın kai-
desi ile 3. ve 4. çift coxa'lar arasında seyreden bir peritreme kanalı
vardır. Bunlar i. çift ayakların inceliği ve tarsus'ların sonunda tır-
nak. bulunmamasıyla öteki gamesid'lerden ayrılırlar. Palpal tırnak-
lar 3 çatalııdır. Dişide teşhis bakımından değer taşıyan sternal, me-
tasternal, epigyneal ve birbirleriyle birleşik durumda ventral ve
anal plaklar mevcuttur. Dorsal plak yekparedir (2, 3, {).

Bu akarın yumurta, larva, protonymph, deutonymph ve eriş-
kin safhaları vardır. Larva safhası dışında kalan gelişme safhaları
oda sineklerinin yumurtalarını besin olarak kullanırlar. Bazan on-
ların larvalarını da tahrip ederler. Dişi akar erişkin sinekler üzerinde
beslenmediği halde bunlar aracılığı ilc etrafa yayılır (2). Macroche-
les'lerin ev sineklerinin yumurtalarılli yemeleri, sineklerin tabii
kontrolu bakımından tıbbi ve ckonomik bir değer taşır (4).

Sözü edilen akarlar Muscidae ailesine bağlı ev sineği (Musca
domestica) yüz sineği (Musca autumnalis) ve küçük ev sineği (Fan-
nia canicularis')in biyolojik kontrolunda kullanılması üzerinde la-
boratuvar ve saha çalışmaları yapılmış, akarların ev sineği ve yüz
sineği yumurtalarını, küçük ev sineğininkilere tercih ettikleri ve beher
dişi akarın i -3 kadar sinek yumurtasını tahrip ettiği anlaşılmıştır(s).

Saha denemeleri, bazı Macrochclidae türlerinin sığır ve tavuk
dışkılarında ev sinekleri prodüksiyonunu azalttıklarını ve akarlara
zarar vermeden dışkılardaki sinek larvalarını öldüren bir kimyasal
maddeye ihtiyaç bulunduğunu ortaya koymuştur. Ev sinekleriyle
savaşta Macrochelidae'ler ile böyle bir ilacın birlikte kullanılmasının
daha ileri araştırmaları gerektirdiği ileri sürülmektedir (ı).

Materyal ve Metot

İncclediğimiz materyal, dört oda sineği (Musca domestica Linna-
eus, 1758) ve bir et sineği (Calliphora erytrocephala Meigen, 1826)
üzerinde rastladığımız ve h'cr birinde ıo-ıs adet tesbit ettiğimiz
Macrocheles muscaedomcsticae adı verilen akarlardan ibarettir.
Bundan sonra çeşitli zamanlarda 250 oda sineği üzerinde yaptığımız
muayenelerde benzeri akarlara rastlanmamıştır.
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Sineklerden izole ettiğimiz akarlar tesbit için 7° derecelik alkol
ihtiva eden bir ~i~eye konmu~, bir süre sonra bunlardan bir kısmı
alınarak lamlarüzerine Hoyer solüsyonundan birer damla konula-
rak monte edilmi~tir. Monte edilen akarların küçük ve orta büyütmeli
objektifler kullanarak mikroskopta vücut yapıları muayene edilmi~
ve resim çizme aleti (camera lucida) ile resimleri çizilmi~tir.

Sonuç ve Tartışma

Macrocheles muscaedomesticae'lar ı965 yılının Temmuz ayın-
da Kürsümüz laboratuvarında dört oda ve bir et sineği üzerinde
tesbit edilmi~tir. Bu sineklerin uçmalarında güçlük çektikleri ve ayak-
larıyla vücutlarını tırmalayıp temizlerneye çalı~tıkları mü~ahede
edilmi~tir. Sinekler yakalanıp bakıldığında her birinin çeşitli vücut
kısımlarında (caput, thorax ve abdomen) ıo-ıs kadar akar bulun-
mu~tur. Sineklerden toplanan akarların aktif hareketli oldukları dik-
kati çekmiştir. Lamlara monte edildikten sonra mikroskopta muayene
edilen akarların Acarina dizisi ve Mesostigmata dizi bölümüne
ait artropod'lar oldukları anla~ılmı~tır.

ldentifikasyonları için yolladığımız numunelerin aile ve soy
te~hisi (Macrochelidae, Macrocheles) Havaii Bernice, P. Bishop
Museum'da Dr. R. W. Strandtmann, tür te~hisi de üregon Eyalet
Üniversitesinde Dr. G. W. Krantz tarafından yapılmı~tır.

. Akarların muayenelerinde literatürde belirtilen morfolojik özel-
likler mü~ahede olunmu~tur. Ölçülen akarlar i mm. boyda ve 700-
800 mikro n genişlikte bulunmuştur (Şekil i ve 2 ). Bir dişi akarın
ventral ve anal plaklarının yer aldığı kısımda 400 x 285 mikron boy ve
eninde, elips ~eklinde bir yumurta görülmüştür (Şekil ı).

Baker ve arkadaşları (4) Macrochelidae türlerinin toprakta,
omurgalı ve omurgasız hayvanlarda çok rastlandığıIll yazmakta
fakat . hangi nevi omurgalı üzerinde bulunduğuna değınmemekte-
dirler. Araştırıcılara göre (I, 4, 5) akarlar insan ve hayvan sağlığına
pek çok zararları dokunan sineklere karşı biyolojik bir savaş aracı
olarak önem kazanmaktadırlar. Diğer yandan, bazı yazarlar (2)
bu akarların biyolojilerinin daha iyi İncelenmesi gerektiğine işaret
etmişlerdir. Sözü geçen bu akarların tıbbi ve biyolojik önemleri göz
önünde bulundurularak, bunların yurdumuzdaki yayılış durumları,
biyoloji ve ekolojilcri üzerinde incelemeler yapılmalıdır.
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Özet

Ev sineği (Musca domestica Linnaeus, i 758) ve et sineği (Calli-
phora erythrocephala Meigen, _1826)' üzerinde parazitIenen Mac-
rocheles muscaedomesticae Scopoli, 1772 yurdumuzda ilk defa mü-
şahede edilmiş, buna dair morfolojik ve biyolojik bilgi verilmiştir.
Ayrıca, bu akarın insan ve hayvan sağlığına zarar veren sineklerİn bi-
yolojik kontrolunda oynadıkları rol belirtilmiştir.

Suınınary

A first case of Macrocheles ınuscaedoınesticae (Acarina:
Mesostigınata) in Turkey.

The infestation of the blue bottIe fly (CaIliphora erythocep-
hala Meigen, 1'826) and the house fly (Musca domestica Linnaeus,
1758)with Macrocheles muscaedomesticae Scopoli, 1772was obser-
ved for the first time in Turkey. The knowledge related to themorpho-
logy and the biology of the mite was given. In addition, its role in
the control of house flies was emphasized.

The authors wİsh to thank Dr. R. W. Strandtmann and Dr.
G. W. Krantz for their help in the identification of the mites.
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Şekil i. Bir dişi Macrocheles muscaedomesıicae'nın ventral yüzü ve bir yumurtası.Orig.
Fig. i: Ventral view of the female Macrocheles muscae domesticae with its egg).Orig.

Şekil 2. Bir dişi Macrocheles muscacdomesticae'nın ,'entral yüzündeki phikI ar. Orig.
Fig. 2. Ventral plates of the female Macrocheles muscae domesticae). Orig.
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