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Özet. Bu çalışmada; Kasım 2008 ile Ekim 2009 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi
Muradiye Yerleşkesi’nde bulunan meşelikten toplanan döküntü ve topraktan ayıklanan
toprak akarlarının dağılımı incelenmiştir. Araştırma alanında toprak akarlarının üç takımına ait toplam 5635 birey bulunmuştur. Bulunan bireylerin %48’i Prostigmata, %29’u Oribatida ve %23’ü Mesostigmata takımına ait olarak tespit edilmiştir. Bulunan toplam bireylerin tabakalara dağılımı incelendiğinde toprak tabakasındaki birey sayısının döküntü tabakasındaki birey sayısından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Oribatida ve Prostigmata
takımlarına ait bireylerin ilkbahar, Mesostigmata takımına ait bireylerin ise kış aylarında
en yüksek sayıda olduğu bulunmuştur. İncelenen bireylerin toprak ve döküntü tabakalarındaki rastlanma sıklığı dikkate alındığında Mesostigmata ve Oribatida takımlarına ait
bireylerin döküntüdeki rastlanma sıklıkları eşit, Prostigmata takımına ait bireylerinki ise
bu iki takımınkinden daha fazladır. Toprak tabakasındaki akarların rastlanma sıklıkları
ise büyükten küçüğe doğru sırasıyla Oribatida, Prostigmata ve Mesostigmata şeklindedir.
Ayrıca, döküntüdeki akarların yıllık yoğunlukları yüksekten aşağı doğru sırasıyla Prostigmata, Mesostigmata ve Oribatida; topraktaki yıllık yoğunlukları ise sırasıyla Prostigmata,
Oribatida ve Mesostigmata olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler. Acari, toprak akarları, dağılım, Türkiye.
Abstract. The distribution of the mites extracted from the soil and litter in the oak
woodland of Celal Bayar University Campus, Manisa was investigated for the period of
November 2008 - October 2009. Totally 5635 individuals belonging to three orders were
obtained in the sampling area. Individuals are distributed within these orders as 48%
Prostigmata, 29% Oribatida and 23% Mesostigmata. The number of the individuals in
the soil is greater strikingly than that of in the litter. Whereas the Oribatida and Prostigmata were the most abundant orders in the spring months, the Mesostigmata was the
most abundant order in the winter months. The frequency of individuals in the litter of
Mesostigmata and Oribatida were equal, while Prostigmata individuals were more abundant order than the other two. The frequency of the orders in the soil layer were Oribatida, Prostigmata and Mesostigmata, respectively. The annual densities of the orders
were Prostigmata, Mesostigmata and Oribatida in the litter while Prostigmata, Oribatida
and Mesostigmata in the soil, respectively.
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1. Giriş
Akarlar, toprak eklembacaklıları içerisinde hem tür hem de birey sayısı bakımından
en zengin hayvan grubunu oluşturmaktadır. Bilinen akar türlerinin yaklaşık olarak yarısı toprakta yaşamaktadır. Nemli orman toprağının metrekaresindeki akar
sayısının 100.000-400.000 arasında olduğu, bu sayının en az %70’ini de oribatidlerin
oluşturduğu belirtilmiştir [1]. Bu akarlar bitki materyallerinin ayrışmasında önemli
rol oynayarak toprak biyolojisine önemli katkılar sağlar [2-6]. Ülkemizde akarların
dağılımı ve yoğunluğu ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır [7-11]. Bu çalışmanın
amacı; Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi’ndeki meşelikte toprak akarlarının dağılımını tespit ederek bu hayvanların ekolojisi hakkındaki bilgilerimize
katkıda bulunmaktır.

2. Materyal ve Metot
Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi, Manisa il merkezine 15 km uzaklıkta olup yaklaşık olarak deniz seviyesinden 80 m yüksekliktedir. Yerleşkede seyrek
olarak dağılmış meşe (Quercus sp.) ağaçları bulunmaktadır. Araştırma bölgesinden, Kasım 2008 - Ekim 2009 tarihleri arasında, 12 ay boyunca, ayda bir kez olmak
üzere 10×10×5 cm3 ebatlarında, bir yüzü açık, prizma şeklinde, demirden yapılmış
örnek alma aleti kullanılarak döküntü ve toprak örnekleri alındı. Her örneklemede
önce döküntü tabakası ve daha sonra hemen altındaki toprak 5 cm derinliğe kadar
örneklendi. Alınan döküntü ve toprak örnekleri ayrı ayrı naylon torbalara konularak
etiketlendi ve laboratuvara getirildi. Laboratuvara getirilen örnekler, Berlese hunilerinden oluşan, toprak hayvanlarını ayıklama düzeneğine yerleştirildi. Ergin akarlar
seçilip araştırma mikroskobunda teşhisleri yapıldıktan sonra, döküntü ve topraktaki
sayıları tespit edildi ve muhafaza edilmek üzere içerisinde %70’lik alkol ve birkaç
damla gliserin bulunan saklama ortamı içeren şişelerine konularak etiketlendi. Her
bir akar takımı için rastlanma sıklığı, frekans, F = (a/n) × 100 eşitliği kullanılarak
tespit edildi [12]. Burada, a incelenen takıma ait bireylerin bulunduğu örnekleme
sayısını, n toplam örnekleme sayısını ifade etmektedir.

3. Bulgular
Araştırma alanından toprak akarlarının Prostigmata, Oribatida ve Mesostigmata
takımlarına ait toplam 5635 birey toplanmıştır. Astigmata takımından çok az sayıda
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birey bulunduğu için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Bulunan bireylerin %48’i
Prostigmata, %29’u Oribatida ve %23’ü Mesostigmata takımına ait olarak tespit
edilmiştir (Şekil 1). Araştırma alanında tespit edilen akarların döküntü ve toprak
tabakalarına dağılımı Şekil 2’de verilmiştir. Döküntü ve toprak tabakalarında akarların bulunma oranları karşılaştırıldığında en yüksek oranda Prostigmata (%49)
bulunmuş olup bunu sırasıyla Mesostigmata (%29) ve Oribatida (%22) takımları
izlemiştir. Toprak tabakasındaki dağılımlarının ise sırasıyla Prostigmata (%47), Oribatida (%34) ve Mesostigmata (%19) şeklinde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3).

Şekı̇l 1. İncelenen akarların takımlara göre yüzde (%) olarak dağılımı.

Şekı̇l 2. İncelenen akarların döküntü ve toprak tabakasında bulunma yüzdeleri.
Bulunan toplam bireylerin aylara göre dağılımlarında en fazla sayıda birey Nisan
ayında bulunmuştur. Bunu sırasıyla Ocak, Mart, Şubat, Mayıs, Ekim, Eylül, Aralık
ve Kasım ayları izlemektedir. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise çok az
sayıda birey bulunmuştur (Şekil 4).
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Şekı̇l 3. İncelenen akarların takım düzeyinde döküntü ve toprak
tabakalarına göre dağılımı.

Şekı̇l 4. İncelenen akarların aylara göre takım düzeyinde döküntü ve
toprak tabakalarına dağılımı.

İncelenen akarların yüzde (%) olarak mevsimsel dağılımı Şekil 5’te verilmiş olup en
fazla sayıda bireye ilkbahar aylarında rastlanmıştır. Bunu sırasıyla kış, sonbahar
ve yaz ayları izlemektedir. Takımların mevsimsel dağılımları Şekil 6’da verilmiştir.
Buna göre Oribatida takımı en fazla (%45) ilkbahar aylarında bulunmuş olup bunu
sırasıyla sonbahar (%28), kış (%26) ve yaz (%0,36) izlemektedir. Prostigmata takımı
en fazla (%65) ilkbahar aylarında bulunmuş olup bunu sırasıyla kış (%30), sonbahar
(%5) izlemektedir. Mesostigmata takımı en fazla kış (%50) aylarında bulunmuş
bunu sırasıyla ilkbahar (%39) ve sonbahar (%10) ayları izlemiştir. Yaz aylarında
Prostigmata ve Mesostigmata takımlarına ait birey bulunmamıştır.
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Şekı̇l 5. İncelenen akarların mevsimlere göre yüzde (%) olarak dağılımı.

Şekı̇l 6. İncelenen akarların mevsimlere göre takım düzeyinde
döküntü ve toprak tabakalarına dağılımı.
Rastlanma sıklığına ait eşitlik kullanılarak elde edilen verilere göre mesostigmatidlerin döküntü ve toprak tabakasında F = %66, 6, prostigmatidlerin döküntü ve
toprak tabakasında F = %75, oribatidlerin döküntü tabakasında F (D) = %66, 6
toprak tabakasında ise F (T ) = %100 rastlanma sıklığı değeri ile temsil edildiği
bulunmuştur. Kocataş [13] tarafından rastlanma sıklığı değerleri dikkate alınarak
yapılan sınıflandırmaya göre: prostigmatid ve mesostigmatidlerin döküntü ve toprakta ‘çoğunlukla bulunan’, oribatidlerin döküntüde ‘çoğunlukla bulunan’ toprakta
ise ‘devamlı bulunan’ akar grubu olduğu sonucu çıkmaktadır. Bir yıl boyunca
yapılan örneklemeler sonucunda toplam 12.000 cm2 (1,2 m2 )’lik döküntü alanı ve
60.000 cm3 ’lük (0,06 m3 ) toprak incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 1,2 m2 ’lik
döküntü alanında toplam 2167 birey, 0,06 m3 ’lük toprakta ise toplam 3468 birey
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bulunmuştur. Bulunan bireylerin yıllık yoğunlukları; mesostigmatidler için döküntüde 520,83 birey/m2 , toprakta 11000 birey/m3 , prostigmatidler için döküntüde
883,33 birey/m2 , toprakta 27166,66 birey/m3 ve oribatidler için ise döküntüde 401,66
birey/m2 , toprakta 19633,33 birey/m3 şeklinde tespit edilmiştir.

4. Tartışma ve Sonuç
Akarlar hem çeşitlilik hem de birey sayısı bakımından en fazla toprağın organik
maddece zengin tabakalarında bulunur. Az sayıda akar, toprağın mineral tabakalarını tercih etmektedir [8]. Meşe, kayın, çam, köknar ve ladin ağaçlarından
oluşan orman topraklarında akarların nispi bollukları karşılaştırıldığında, oribatidlerin baskın olduğu, bunu sırasıyla prostigmatid ve mesostigmatidlerin izlediği tespit
edilmiştir [14]. Çam koruluğunda yapılan çalışmada, nispi bolluk bakımından en fazla oribatid akarların (%59,74) bulunduğu, bunu sırasıyla mesostigmatid (%27,77) ve
prostigmatidlerin (%11,94) izlediği bildirilmiştir. Akar takımlarına ait bireylerin
döküntü ve toprak tabakalarındaki dağılımları ise şu şekilde verilmiştir; Oribatida
döküntüde %32,17, toprakta %67,28; Mesostigmata döküntüde %68,68, toprakta
%31,31; Prostigmata döküntüde %49,62, toprakta %50,37 [9]. Bu çalışmada ise
yukarıdaki bulgulardan farklı olarak, bulunan akarların %48’ini Prostigmata, %29’unu Oribatida ve %23’ünü Mesostigmata’ya ait bireylerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Bulunan bireylerin tabakalara dağılımları ise; Prostigmata’nın %61’i toprakta,
%39’u döküntüde; Oribatida’nın %71’i toprakta, %29’u döküntüde; Mesostigmata’
nın %49’u döküntüde, %51’i ise toprak tabakasındadır. Bu çalışmada rastlanan
toplam bireylerin %62’si toprak tabakasında, %38’i ise döküntü tabakasında bulunmuştur (Şekil 2). Oribatidlerin döküntü tabakasında dominant, prostigmatidlerin
ise hem döküntü hem de toprak tabakasında bol olduğu bildirilmiştir [15]. Gamasida
ve oribatidler döküntüde en yüksek düzeyde bulunmuştur [11]. Bu çalışmada yukarıdaki araştırmalardan farklı olarak her üç takıma ait bireylerin toprakta dominant
olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Bazı araştırıcılar, toprak akarlarının ilkbahar ve
kış aylarında maksimum yoğunlukta, yaz aylarında ise minimum yoğunlukta olduklarını rapor etmişlerdir [11, 16-21]. Bu çalışmada da ilkbahar aylarında her üç
takıma ait bireylerin en yüksek yoğunluğuna sahip olduğu görülmüştür (Şekil 5).
Bunu oribatidler hariç, kış ayları izlemektedir. Oribatidler ikinci olarak en fazla
yoğunluğuna sonbahar aylarında ulaşmış olup bunu kış ayları izlemektedir. Bazı
çalışmalarda oribatidlere bütün aylarda rastlanılmıştır. Bununla birlikte oribatidlerin yoğunluklarının ilkbahar ve sonbahar aylarında en yüksek seviyeye ulaştığı,
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yaz aylarında ise yoğunluklarında belirgin bir azalmanın olduğu bildirilmiştir [22].
Bu çalışmada oribatidlere ilkbaharda %45, sonbaharda %28, kışın %26 ve yaz aylarında da %1 oranında olmak üzere bütün aylarda rastlanmıştır. Bu çalışmada elde
edilen sonuçlar; toprak akarlarının en fazla ilkbahar aylarında bulunmasıyla diğer
araştırıcıların bulguları ile benzerlik göstermektedir. Oribatid akarların yoğunluklarının ilkbahar ve sonbahar aylarında fazla olmasıyla da [22] ile örtüşmektedir. Bu durum muhtemelen Banerjee [23]’nin de ifade ettiği gibi, akar yoğunluğunun yağmurlu
mevsimlerde artmasından kaynaklanmaktadır. Oribatid akarların yaz aylarında az
sayıda bulunması, bu akarların kuraklığa karşı dirençli olmadıklarını göstermektedir
[22]. Oribatida, Prostigmata ve Mesostigmata’nın mevsimsel değişimlerinin yazın en
az, kışın ise en fazla olduğu bildirilmiştir [15]. Prostigmatid akarların kurak alanlarda dominant olduğu, daha az kurak alanlarda ve organik madde miktarının fazla
olduğu yerlerde ise Oribatida ve Mesostigmata’nın arttığı rapor edilmiştir. Güney
Avustralya ormanlarında yapılan çalışmada akarların yıllık ortalama yoğunlukları
48,6×103 /m2 olarak verilmiştir [15]. Bu çalışmada ise; akarların yoğunluğu yıllık
58×103 /m2 olarak tespit edilmiştir.
Teşekkür. Bu çalışma XX. Ulusal Biyoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
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