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öz
Türkiye'den Hydryphantidae familyasınaait yeni bir su kenesi türünün IHydryphantes (Polyhydryphantes) kar

sensis n.sp.] tanımı yapılmış, şekilleri çizilmiş ve ayrıca Polyhydryphantes alt cinsi türleri için bir teşhis anahtarı

düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: .Hydryphantes (P.) karsensis n.sp., Hydrachnellae, Acari, Türkiye.

A NEW SPECIES OF WATER MITE (ACARI, HYDRACHNELLAE, HYDRYPHANTIDAE)
FROM TURKEY: HYDRYPHANTES (POLYHYDRYPHANTES) KARSENSIS N.SP

AB5TRACT
A new water mite species of the family Hydryphantidae, (Hydryphantes (Polyhydryphantes) karsensis n.sp.

from Turkey is deseribed and illustrated. In addition, an identification key for the species of subgenus Polyhydryp
hantes was alsa arranged.

Key Words: Hydryphantes (P.) karsensis n.sp., Hydrachnellae, Acari, Turkey.

1. GiRiş

Polyhydryphantes; Hydryhpantes cinsinin yayılış

alanı geniş olan alt cinslerinden biridir. Bu alt cinse ait
bazı türlerin, yapısal özellikleri bakımından, önemli
farklılıklar gösterdiği bilinmektedir (Gerecke, 1996).
Daha önce ülkemizden üç türü kaydedilmiştir (Özkan,
1982a,b).

Polyhydryphantes alt cinsinin, şimdiye kadar top
lamondört türü kaydedilmiştir (Viets, 1956; K.O. Viets,
1987). Türlerin dünyadaki dağılımı şöyledir; H. (P.)
acutus: Fas, Libya, Avrupa; İspanya, H. (P) alienus: Pe
ru, Şili, H. (P) coscaroni: Arjantin, H. (P) flexuosus:
Almanya, İrlanda, Fransa, Rusya, Macaristan, Roman
ya, Sibirya, Çin, Japonya, Türkiye, H. (P) lamellatus:
Macaristan H. (P) longicornis: Rusya, H. (P.) microp
hal/us: Avusturalya, H. (P) multiporus: A.RD. H. (P)
octoporus: Almanya, Norveç, İsveç, Hollanda, Polonya
Çekoslovakya, İspanya, İtalya, Romanya, Türkistan,
Çin, Kongo, Türkiye, H. (P) pinguipalpis: Uruguay, H.
(P) stellaris: Paraguay, H. (P.) thoni: Çekoslovakya, AI-

manya, Polonya, Litvanya, Letonya, Rusya, Macaris
tan, Romanya, Cezayir, Türkiye, H. (P.) uchidai: Japon
ya, H. (P ) vastipalpis: İspanya (Viets, 1956; K.O. Vi
ets, 1987; Gerecke, 1996).

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Örnek, Kuyucak gölünden yakalanmış, daha önce
belirtildiği şekilde ölçülmüş, şekilleri çizilmiş ve prepa
ratı yapılmıştır (Özkan, 1981).

3. BULGULAR

Familya: Hydryphantidae Thor, 1900

Cins: Hydryphantes Koch, 1841

Cins özellikleri, yeni bulunan türler çerçevesinde
gözden geçirilerek yeniden düzenlenerek daha önce ve
rildiği için burada üzerinde durulmayacaktır (Özkan
1982c).
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Alt cins teşhis anahtarı

1.Eşeysel plaklar iki kabartılı Hydryphantes
s.str. Koch, 1841

- Eşeysel plaklar üç veya daha fazla kabartı-

lı.. .Hydryphantes.(Polyhydryphantes) Viets, 1926

Bu çalışmada, Polyhydryphantes alt cinsi için dü
zenlenmiş olan tür teşhis anahtarına, bazı türlerin alın

ması mümkün olmamıştır. Bu alt cins ile Octohydryp
hantes alt cinsinin birbirinden ayırırnda kullanılan eşey

sel kabartıların, geçişli bir durum sergilediği, hatta her
yarıdaki sayısının bile zaman zaman birbirine uymadığı

tespit edildiğinden, daha önce Octohydryphantes alt
cinsi kaldırılmış ve türlerinin de Polyhydryphantes için
de ele alınması gerektiği vurgulanmıştır (Özkan,
1982a). Bu düşünceden hareketle alt cinsin tip türü olan
Hydryphantes (Octohydryhpantes) octoporus'a, daha
önceden olduğu gibi bu araştırmada da Polyhydryphan
tes türleri arasında yer verilmiştir (Özkan, 1982c).

Türkiye'den toplanan, 1979 ve 1981 yıllarında Ba
sel Tabiat Tarihi Müzesi (İsviçre)'inde ineelenme fırsatı

bulduğumuz ve ayrıca özgün tanımlarına ulaşabildiği

miz türlerin, ayırt edici özellikleri esas alınarak, daha
sonraki teşhis çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla,

bir anahtar düzenlenmiştir (Besch, 1964; Cook, 1980;
Gerecke, 1996; Jankowskaja, 1959; Kishida, 1921; Öz
kan, 1982a,b; Ponyi, 1956; E. Ponyi ve L. Ponyi, 1958;
Viets, 1930,1936, 1954).

1. Sırt plağının ön orta kısmındaki uzantı kaidede dar,
parmak biçiminde ve preokülarya çıkıntıları kadar
.....................H. (P) longicornis Jankowskaja, 1959

Sırt plağının ön orta kısmında parmak biçiminde
dar kaideli bir uzantı mevcut değil veya ön orta
kenarı dışbükey 2

2. Keliser kama şeklinde düz bir tırnağa sahip
.................................H. (P) uchidai (Kishida, 1921)

Keliser tırnağı düz değil ve ucu yukarıya yönelik
bir orak ağzı şeklinde 3

3. Eşeysel çukurluklar küçük, çok sayıda ve iç kenar
hariç tüm plak yüzeyine dağılmış .4

Eşeysel çukurluklar büyük, sayıları 3-8 arasında ve
plağın arka yarısına toplanmış 6

4. Eşeysel çukurluk sayısı 26'dan fazla, çukurlukların

bulunduğu kısım ayrı bir kitin yüzeye sahip değil,

sırt plağının boyu genişliğine eşit, tepegöz küçük
ve ön kenara yakın H. (P) microphallus
Lundblad, 1941

Eşeysel çukurlukların sayısı 16-21 civarında ve
plağın kenarı boyunca diziimiş, bu kısımdaki kitin
yüzey, diğer kabartıların bulunmadığı bölgeden
ayrılmış, sırt plağının boyu genişliğinden fazla,
tepegöz büyük ve ortada 5
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5. Eşeysel kabartı sayısı 16, sırt plağının ön kenarı

ortada dışbükey, postokülarya kolları birbirine
paralel H. (P) multiporus (Marshall, 1930)

Eşeysel kabartı sayısı 20-21, sırt plağının ön kenan
düz, postokülarya kolları uçta birbirine yönelmiş

....................................H. (P.) corcaroni Cook, 1980

6. Eşeysel plağın arka kısmında iki adet eşeysel kabartı

mevcut. 7

Eşeysel plağın arka kısmındaki kabartı ikiden fazla
................................................................................8

7. Sırt plağının uçları arkada kaynaşmış, postokülarya
arasında oval bir boşluk teşekkül etmiştir

............................. .H. (P.) caZicifer (Koenike, 1912)

Sırt plağının arka arasında kalan kısmı ön yuvarlak
kenarlı, plağın ön kenarı ortada hafif çıkıntılı veya
muntazam dışbükey H. (P) octoporus
(Koenike, 1896)

8. Eşeysel plağın arka kısmındaki kabartı sayısı üç, pre
okülarya ve postokülarya uzantılan kısa ve genişle-

miş, plağın ön kenan dışbükey .H. (P) toni
(Piersig, 1900)

Eşeysel plağın arka kısmındaki kabartı sayısı üçten
fazla 9

9. Eşeysel plağın arka kısmındaki kabartıları eşit

büyüklükte, tek sıra halinde dizilmiş ve dört tane,
postokülarya kollarının uzunluğu tüm plak boyunun
yarısından fazla, preokülarya çıkıntıları kısa ve küt
uçlu H. (P.) doscheri Koenike, 1903

Eşeysel plağın arka kısmındaki kabartı sayısı dört-
ten fazla lO

ıo. Palp tıknaz yapılı ve kısa II

Palpler narin yapılı ve uzun 13

l l. Yüzme kılı mevcut, eşeysel çukurluk sayısı 5-6
.............................................................................. 12

Yüzme kılları yok, bunların yerine uzun. kalın ve
ön yarıda çentikli kıllar yerleşmiş, eşeysel çukurluk
sayısı sekiz H. (P.) karsensis n.sp.

12. P2'nin üst tarafında 12, P3'ün üst tarafında ise 9
adet dallanmış kıl mevcut... .........H. (P.) vastipalpis
Viets, 1930

P2lnin üst tarafında 6, P3'ün üst tarafında ise 3 adet
dallanmış kıl mevcut... H. (P) pinguipalpis
Viets, 1954

13. Eşeysel plak önde dar, arka ise yanda birden bire
genişlemiş, çukurluk sayısı 8-II ve çukurluklar ara
sında ikincil kitinleşmeler çok belirgin ve birer ka
burga şeklini almış .......H. (P.)acutus (Walter, 1926)

Eşeysel plaklar arkada birden bire genişlememiş,

eşeysel çukurluk sayısı 5-7 14
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14. Sırt plağının ön orta kısmındaki çıkıntı sivri uçla
sonuçlanmışve plak boyu genişliğinden daha fazla,
eşeysel çukurluklardan öndeki küçük veya diğerleri

ile aynı büyüklükte ~ 15

Sırt plağının orta kısmındaki uzantı oldukça basık,

plak boyu genişliği kadar, ön eşeysel çukurluk pla-
ğın ön yarısının genişliğinden daha büyük .

..............................H. (P) alien us (Lundblad, 1924)

15. Eşeysel çukurluklar, arkada belirgin bir ikincil ki
tinleşme ile plaktan tamamen ayrılmış bir bölgede
toplanmış, sırt plağının postokülarya kolları dar ve
çok uzun H. (P.) lamellatus Ponyi, 1956

Eşeyse1 çukurluklar plağın orta kısmına kadar dağıl

mış, araları nokta çukurluklu, eşeyse1 çukurlukların

bulunduğu alan, bir lamel veya kitin kaburgaya sa-hip
değil, postokillarya kollan kısa. H. (P)flexuosus
(Koenike, 1885)

Tür: Hydryphantes (Polyhydryphantes) karsensis n.sp

ERKEK

Vücut oval, sırt karın yönünde basık ve 1400-1200
um büyüklüğündedir. Vücudun kitinleşmemiş yüzeyle
ri küt uçlu memeciklerle kaplıdır. Göz kapsülü düzgün
kenarlı, boyu 80 um, mercekler küçük ve kapsüller ara
sındaki mesafe 453 um, preantenniforme uzaklığı ise
400 um'dir,

Sırt plağının ön kenarı ortada sivri uçlu ve olduk
ça geniş tabanlı bir ön çıkıntıya sahip, preokülarya uç
ları boğumlu ve öne yönelmiş arka uçları uzun, küt uç
lu ve birbirine paralel uzanmaktadır. Sırt plağının boyu
307 um, preokülarya bölgesindeki genişliği 413 um,
postokülarya bölgesindeki genişliği 267 um'dir (Şekil

lA). Tepegöz büyük ve pigmentlidir. Tepegözün plağın

ön kenarına uzaklığı 93 um , arka kenarına uzaklığı 80
um 'dir. Sırtta ön sırt plağından başka diğer merkezi ve
yanal plakçıklar bulunmaz.

İnfrakapitulumkısa ve aşağıya doğru eğiktir. Kapi
tulumboyu 467 um, yüksekliği333 um'dir, Keliser 413
(tırnak 120) um boyundadır.Keliser tırnağı uzun ve ucu
hafifçe yukarıya yöneliktir. Kaide parçasının alt arka
kısmı iyice daralmış 93 um boyunda ve yukarıya kal
kık, üst taraftaki yükselti basık ve düzgün kenarlıdır

(ŞekiI2F).

Palplerin ilk üç parçasının yükseklikleri boyların

danfazla ve bu nedenle palpler kısa ve küt görünümlü
dür. Kılların palp parçalarına dağılımı; 5-9-8-3-0 şek

lindedir (Şekil 2D,E). Palp parçalarının üst uzunluğu;

80-160-80-173-40 =533 um, alt uzunluğu; 67-40··80
107-40 = 334 um, yükseklikleri; 120-147-133-67-27
um'dir, Her parçanın üst uzunluğunun yüksekliğine ora-

327

nı ve toplam uzunluk içindeki yüzdesi şöyledir; 0,66
(%15)-1,08 (%30)-0,60 (%15)-2,58 (% 32,45)-1,48
(%7,5).

Epimerlerde çok sayıda kıl mevcuttur. Epimer
boyları sırasıyla; 333-320-400-467 um,

Bacaklarda yüzme kılları yoktur. Çok sayıda kalın,

dallanmış kıllarla, daha zayıf yapılı ve kısa kıllara rast
lanmaktadır (ŞekiIIB).

II. bacağın beşinci, III. ve Iv, bacağın 4. ve 5. par
çalarının dış üst yanlarında sıra halinde dizilmiş, ön ya
rısında kenarları hafifçe çentikli, yumuşak ve saydam
görünüşlü, yüzme kıllarına benzemeyen, daha çok yatık

duran ve yeleyi andıran kalın kıllara rastlanmaktadır

(Şekil KlD; 2A-Ç). Bacak parçalarının boyları şöyle

dir; i. bacak: 93-107-133-200-227-200 = 960 um, II.
bacak: 107-120-187-267-307-253 = 1241 um, III. ba
cak: 120-133-200-280-347-267 = 1347 um, IV.bacak:
173-173-240-373-387-267 = 1613 um. Tırnaklar ba
caklara oranla zayıftır (Şekil lC-D; 2A-Ç).

Eşeysel plağın büyüklüğü 293/107 um'dir, Küçük
ve sık nokta çukurluklu yüzey, eşeysel kabartıların bu
lunduğu düz yüzeyden çok belirgin bir biçimde ayrıl

mıştır. Her plak üzerinde 4 tane eşeysel kabartı düzgün
bir sıra oluşturacak biçimde dizilmiştir (Şekil lE). Di
ğerleri arka kısımda, yine bunlarla aynı büyüklükte ve
sağ ve sol plakta yan yana gelecek biçimde yerleşmiş

tir. Plakla bağlantılı kabartı sayısı 7/7 şeklindedir.Plak
ların iç kenarında bir sıra sık olarak dizilmiş kıla rast
ianmaktadır.

Boşaltım açıklığı eşeysel plağa çok yakın yerleş

miş ve çevresindeki kitin halka önde düz kenarla sonuç
lanmış bir uzantıya sahiptir.

İncelenen örnek ve yaşama alanı: Kuyucak gölü,
9.7.2000, 1 cJ, Holotip, Akyaka, Kars. Örnek, Atatürk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Zooloji Müzesinde saklanmaktadır.

Etimoloji: Tür, ismini yakalandığı yer olan Kars
ilimizden almaktadır.

4. TARTIŞMA

Bu alt cinsin tüm türlerinde II-IV. bacakların son
parçasında sayısı çok değişmekleberaber yüzme kılına

rastlanmaktadır. Ancak, Hydryphantes (Polyhydryp
hantes) karsensis n.sp. 'de yüzme kılları bulunmamakta
dır. Yüzme kıllarının yerinde, bu cinste şimdiye kadar
hiçbir türde görülmeyen bir biçimde, esnek, son yarısı

dişçikli ve düzgün diziImiş uzun kılların varlığı dikkat
çekmektedir. Ayrıca Iv. bacağın dört ve beşinci parçala
rında ikinci bir grup kısa kıla da rastlanmaktadır.

Diğer taraftan palp parçalarından ilk üçünün yük
sekliklerinde önemli ölçüde bir artma meydana gelmiş-
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Şekil ı. Hydryphantes (Polyhydryphantes) Karsensis n.sp.; Erkek: A) Vücut, Üstten B) Vücut, Alttan c) i. Bacak Ç) II. Bacak,
İçten D) II. Bacak, Dıştan
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Şekil 2. Hydryphantes (Polyhydryphantes) Karsensis n.sp.; Erkek: A) ıv. Bacak, Dıştan B) ıv. Bacak, İçten c) III. Bacak, Dıştan
Ç) III. Bacak, İçten D) Palp, Dıştan E) Palp, İçten F) Keliser



330

tir. Bu özelliği bakımından mevcut Polyhydrphantes
türlerinden kolayca ayrılmasına karşın, ilk bakışta İs

panya'dan tanımlanmış olan H. (P) vastipalpis Viets,
1930'e yakın gözükmektedir. H. (P) vastipalpis Viets,
1930'de palp parçalarının üst uzunluklarının toplam
palp boyu içindeki yüzdeleri ve her parçanın kendi
yüksekliğine oranları; % 12,36 (0,61) - 28,35 (1,03) 
15,99 (0,62) - 34,54 (2,05) - 8,74 (-) gözden geçirildi
ğinde bu benzerlik kısmen görülecektir. Ancak örnekle
rimizde dördüncü parçanın toplam uzunluk içindeki pa
yı dikkate alındığında, daha uzun olduğu görüıecektir.

Ayrıca ön uca doğru İspanya'dan bilinen türdeki gibi
birdenbire incelmemektedir. Bu nedenle, örneğimizin

bu parçası daha güçlü ve kalın bir görünüme sahiptir.
Sırt plağı bakımından da H. (P) vastipalpis'in, H. (P)
acutus'a yakın olduğu ifade edilmektedir (Viets, 1930).
Bir başkaönemli husus da bu türde eşeysel çukurluk sa
yısı 5 tanedir. Bunlardan 4 tanesi, arkada bir sıra oluş

turacak biçimde yerleşmiştir. Örneğimizdebirbirine eşit

büyüklükte 7 tane eşeysel çukurluk mevcuttur. Bunlar
dan 4 tanesi arkada bir araya toplanmış,üç tanesi de ar
ka yarıda tek sıra halinde dizilmiştir. Sırt plağı bakımın

dan da H. (P) flexuosus'a benzemektedir (Özkan, 1981;
1982b). Postokülarya kolları kalın ve bunlarla sınırla

nan alan önde dar arkaya doğru genişlemiştir. Preokü
larya uzantılannın, yanlara yönelirken, ön kenarda bir
girinti oluşturduğu gözlenmiştir.
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