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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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Van Gölü Havzası Sucul Kınkanatlılarında (Helophoridae, 
Hydrophilidae) Forezi Durumu

Gani Erhan Taşar, Orhan Erman, Ahmet Polat, Ümit İncekara
Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman, erhantasar@gmail.com

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


