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yapısal olarak aynı ancak süresel olarak farklılıklar gösteren bir rekabet sesine ve dört farklı ana 
birimden oluşan ve her birinin farklı hece ve pulse tiplerine sahip olduğu bir kur sesine sahip 
oldukları saptandı. Populasyonlar arası farklılıklar belirlendi. Ayrıca çiftleşme seremonisinin 
tamamlanabilmesi için erkeğin kur sesinin sekansının bitiminden sonra farklı görsel hareketler 
sergilediği görüldü. Bu seremoni tamamlanmadığı taktirde çiftleşmenin gerçekleşmedi saptandı. 

Sonuç ve Tartışma: Rammeihippus turcicus türünün Gomphocerinae alt familyasında kompleks 
ses üreten bir tür olduğu ve çiftleşme seremonisinin de bir o kadar kompleks olduğu belirlenmiş 
oldu. Ayrıca altfamilya içerisinde yer alan cinslerin tür çeşitliliğindeki fazlalığın sesin kompleksliği 
ile paralellik gösterdiği görüşü en azından sadece iki türe sahip olan Rammeihippus cinsi için 
geçerli olmadığı da yine bu çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Orthoptera, Gomphocerinae, Türleşme, Ses
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Amaç: Önemli tarihi kalıntılara sahip Aspat (Strobilos) antik kenti ve çevresindeki tarım teraslarının 
Staphylinidae (Coleoptera) faunasının belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini 2008–2009 yılları süresince Muğla İlinin, Bodrum 
İlçesine bağlı Aspat (Strobilos) antik kenti ve çevresindeki alandan toplanan Staphylinidae 
familyasına bağlı örnekler oluşturmaktadır. Arazi çalışmaları Aspat antik kentinde seçilen her 
biri eşit büyüklükteki toplam 9 alanda değişik örnekleme yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. 
Örneklemeler hava koşulları dikkate alınarak Mart-Ekim aylarında ikişer haftalık, Kasım-Şubat 
aylarında birer aylık periyotlarla yapılmıştır. Örneklemeler toprak yüzeyinden, böceklerin 
gizlendikleri taş altlarından, ağaç çatlakları ve kabuk altlarından penset yardımıyla; ayrıca atrap, 
japon şemsiyesi, hayvan dışkısı, çukur tuzak ve besin tuzak yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. 
Hayvan dışkısında örnekleme yönteminde arazi çalışması sırasında el küreği yardımıyla toplanan 
dışkı örnekleri içi su dolu kovaya alınarak karıştırılmış, yüzeye çıkan örnekler süzgeç yardımıyla 
ayrılmıştır. Çalışmada yakalanan örnekler, içinde % 70’lik alkol bulunan kaplara aktarıldıktan 
sonra etiket bilgileri eklenerek laboratuvara getirilmiş ve tanılanmıştır. 

Bulgular: Çalışma sonunda Staphylinidae familyasına bağlı 15 tür belirlenmiştir. Bunlar Tachyporus 
nitidulus (Fabricius, 1781), Stenus maculiger Weise, 1875, Aleochara tristis Gravenhorst, 1806, 
Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806), Paederus fuscipes Curtis, 1826, Philonthus rufimanus Heer, 
1839, Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802), Philonthus intermedius (Lacordaire, 1835), 
Philonthus laminatus (Creutzer, 1799), Ocypus curtipennis Motscholsky, 1849, Ocypus mus Brulle, 
1832, Ocypus picipennis picipennis (Fabricius, 1793), Xantholinus graecus graecus Kraatz, 1858, 
Xantholinus rufipennis Erichson, 1839, Megalinus scutellaris (Fauvel, 1900) tür ve alttürleridir. 
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Sonuç: Belirlenen taksonlardan altısı Muğla İli yerel faunası için ilk kayıt niteliğindedir.

Anahtar kelimeler: Muğla, Aspat, Coleoptera, Staphylinidae, fauna

Teşekkür: Bu çalışma Tübitak tarafından 107K234 No’lu proje kapsamında desteklenmiştir.
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Amaç: Van Gölü Havzası’ndaki iki sucul Kınkanatlı familyası olan: Helophoridae ve Hydrophilidae 
familyalarına ait türler ile su akarları arasındaki ilişki (forezi durumu) sunulmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler; Van Gölü Havzası’ndan Mayıs 2009-Eylül 2009 ve Mayıs 
2010-Eylül 2010 tarihleri arasında çapı 2 mm olan elek kullanılarak toplandı. İncelenecek 
örnekler, önce nemlendirme kabına konularak 1-2 gün bekletildi. Burada yumuşatılan örneklerin 
aedeagoforları, stereo mikroskop altında çıkarıldı. Yine stereo mikroskopta önemli bazı morfolojik 
yapılar incelenerek tür teşhisleri yapıldı. Larva veya ergin halde bulunan su akarları, konağın 
üzerinden direkt olarak, pens yardımıyla toplandı. 

Bulgular: Araştırma alanında Helophoridae familyasına ait 30 tür ve Hydrophilidae familyasına ait 
35 tür tespit edilmiştir. Bu türlerin Helophoridae familyasına ait üç ve Hydrophilidae familyasına 
ait beş türünde forezi durumu gözlemlenmiştir. Konak üzerinden alınan akar örneklerinin teşhisleri 
sonucunda ergin olarak üç adet Eylais degenerata, henüz ergin olmayan iki adet Hydrachna spp. ve 
34 adet Eylais spp. tespit edilmiştir. Su akarlarının larva döneminde tür teşhislerinin yapılabilmesi 
oldukça güç olduğundan, larvaların sistematik kategorileri, taksonlar, cins seviyesinde sunulmuştur.

Sonuç: Eylais cinsine ait bütün su akarlarının konak olarak sucul böceklerin erkek bireylerini tercih 
ettiği, sadece üç adet Hydrachna cinsine ait su akarının dişi bir sucul böcek bireyini tercih ettiği 
gözlenmiştir. Ergin veya larva dönemindeki birçok su akarı türü Helophoridae ve Hydrophilidae 
familyası türlerinin erkek bireylerini konak olarak tercih etmiştir. Bu durumların tam olarak hangi 
nedenlerden kaynaklandığına dair geçerli bir sebep ortaya koymak güçtür.

Farklı lokalitelerde aynı cinse ait örneklerin tespit edilmesi Van Gölü Havzası’nda su akarlarının 
foretik göçle dağılabildiklerini doğrular niteliktedir. Su akarları ergin olmuş olsaydı ve tür 
seviyesinde tespitleri yapılabilseydi foretik göç çok daha kuvvetli bir delille desteklenebilirdi.

Anahtar Kelimeler: Forezi, Helophoridae, Hydrophilidae, Su Akarı, Van Gölü Havzası, Türkiye


