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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

AKSEHIR (KONYA-AFYON) VE EBER (AFYON) GÖLLERI HAVZALARI’NIN 

EPHEMEROPTERA (INSECTA) LIMNOFAUNASI 

 

ILKE ÖZYURT 

 

Anadolu Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Ana Bilim Dali  

 

Danisman: Yard. Doç. Dr. Mustafa TANATMIS 

      2004, 88 Sayfa 

 

 Aksehir ve Eber Gölleri havzalari (Konya – Afyon)’nin Ephemeroptera (Insecta) 

Limno faunasini tespit etmek amaciyla Mayis 2002 ve Agustos 2004 tarihleri arasinda; 

26 lokaliteden, 1753 nimf örnegi toplanarak incelenmis ve 6 familya’dan, 13 cinse ait 17 

tür (Baetis muticus, B. rhodani, B. vernus, B. buceratus, B. lutheri, Cloeon dipterum, 

Centroptilum luteolum, Centroptilum pennulatum, Ephemerella ignita, Ephemera danica, 

Caenis macrura, Epeorus sp., Electrogena sp., Rhithrogena sp., Ecdyonurus sp., 

Habrophlebia lauta,  Habroleptoides confusa) tespit edilmistir. Tespit edilen tüm türler, 

Aksehir ve Eber Gölleri havzalari için yeni kayittir. Ayrica tespit edilen türlerin 

tanimlari yapilarak teshiste kullanilan vücut parçalarinin sekilleri çizilmis ve 

Türkiye’den bilinen yayilislari verilmistir.  

Çalismada tespit edilen türler saprobik sisteme göre degerlendirilmis ve 1, 4, 7, 9, 

25 nolu lokalitelerin temiz (oligosaprobik), 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26 nolu lokalitelerin orta kirli (betamezosaprobik), 8, 11, 14, 17, 18 nolu lokalitelerin  

kirli (alfa mezosaprobik) su özelligi gösterdigi tespit edilmistir.  

 

 

Anahtar Kelimeler : Ephemeroptera, Nimf, Fauna, Eber  Gölü, Aksehir Gölü, Türkiye. 

 

 

 



 

 

ii 

ABSTRACT 

Master of Science Thesis 

 

EPHEMEROPTERA LIMNOFAUNA OF THE BASIN OF AKSEHIR (KONYA-

AFYON) AND EBER (AFYON) LAKES 

 

ILKE ÖZYURT 

 

Anadolu University 

Graduate School of Sciences 

Biology Program 

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mustafa TANATMIS 

    2004, 88 Pages 

 

 1753 nymph samples from 26 localities in basins of Aksehir (Konya - Afyon) and 

Eber (Afyon) Lakes were collected betwen May 2002 and  Augest – 2004 and 

investigated to determine Ephemeroptera (Insecta) Limnofauna of the basin. 17 species 

belonging to 13 genus in 6 families were determined (Baetis muticus, B. rhodani, B. 

vernus, B. buceratus, B. lutheri, Cloeon dipterum, Centroptilum luteolum, Centroptilum 

pennulatum, Ephemerella ignita, Ephemera danica, Ccaenis macrura,  Epeorus sp., 

Electrogena sp., Rhithrogena sp., Ecdyonurus sp., Habrophlebia lauta,   Habroleptoides 

confusa). All species were  newly recorded basins of Aksehir and Eber Lakes. In 

addition, the descriptions of species determined were made, their figures of the body 

parts were drawn and their distribution areas known in Turkey were given. 

  In this study;  the species determined  in the research area was also evaluated 

according to saprobic system and in the determined that 1st, 4th, 7 th, 9th, 25th localities 

were showed the caracteristics of clear water (Oligomesosaprobic), 2nd, 3th, 5th, 6th, 

10th, 12th, 13th, 15th, 16th, 19 – 24th, 26th localities were showed the caracteristics of 

middle dirty water (Betamesosaprobic) and 8th, 11th, 14th, 17th, 18th localities were 

showed caracteristics of dirty water (alfamesosaprobic).   

 

Keywords: Ephemeroptera, Nymph, Fauna, Eber Lake, Aksehir Lake, Turkey. 
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1. GIRIS  

Ephemeroptera ismi eski Yunanca’da, bir günlük, geçici, süreksiz 

anlamina gelen ephemerostan gelir. Türkçede Mayis Sinekleri veya Birgün 

Sinekleri olarak adlandirilirlar [1, 2]. 

Hemimetabol gelisime sahip olan Ephemeroptera; kanatli dönemde deri 

degistirme (Subimago), çift eseysel kanal bulunmasi, terminal filuma (paraserkus) 

sahip olmasi ve kanatlarinin vücudun üzerine katlanmamasi gibi karakterlere 

sahip olan oldukça ilkel böceklerdir. [1, 2].  

Günümüzden 280 – 350 milyon yil önce Karbonifer döneminde ortaya 

çikmislardir. Karbonifer Ephemeropterasi (Üstkarboniferde ; 

Protoephemeroptera) 5 cm’lik kanat araligiyla dev türler arasinda yer almaktaydi 

[3]. Bilinen en eski örnek ise üst karbonifer dönemine ait Triplosoba pulchella ‘ 

ya ait ergin fosilidir. Permian dönemine de ait bir çok nimf fosili bulunmaktadir 

[2]. Bu nedenle Ephemeroptera en eski ve ilkel kanatli böcekleri temsil eder [3].  

Modern Ephemeroptera 20 familya, 213 cins ve 2139’dan fazla türe 

sahiptir. Ilkel özelliklerden dolayi (kanatlarinin katlanmamasi ve arkaya 

yatmamasi, anal sahalarinin olmamasi gibi) Paleoptera (ilkel kanatlilar) içerisinde, 

parasekusa sahip olmalari, ergin evrede deri degistirmeleri nedeniyle diger 

böceklerden farkli olarak Archipterygoda altinda ayri bir grup içerisinde yer 

almaktadir [4, 5, 6]. 

Yasamlarinin büyük bir kismini yumurta ve nimf halinde sucul 

ortamlarda geçirirler. Geri kalan yasamlarini subimago ve imago olmak üzere 

kanatlanmis 2 evrede tamamlarlar. Bu dönemlerde beslenmezler ve 1 –2 saatten 

birkaç güne kadar yasayabildigi gibi bazi ovovivipar (Avrupa’da Cloeon 

dipterum, Amerika’da Callibaetis genusu gibi) türler yaklasik 14 gün yasayabilir.  

Nimfler ise 3 – 4 haftadan, 2.5 yila kadar yasabilir. Yumurta gelisimi; 

bazi türlerde yumurtalar ovopozisyondan sonra dogrudan açildigi gibi bazi 

arktik/alpin türlerde  yumurtalarin açilmasi 10 – 11 ayi asan sürelere kadar ulasir 

[5].  

Yasam döngüsünü tamamlayan nimfler, nimfal deriden ayrilip ilk 

kanatli evre olan subimago (dun) evresine geçerler. Bu evre cinsel olgunluk evresi 

olarak bilinir ve görünüsleri  donuktur, tam olarak erginlesmemistirler. Kanat 
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damarlari belirsizdir, kanatlarin kenarlarinda, vücutta çok küçük killar bulunur. 

Subimagol derinin altinda yetiskin gözleri, bacaklar ve genital organ açikça 

görülür. Birkaç dakikadan 48 saate kadar degisen periyotta ergin (imago) 

olabilmek için deri degistirirler. Subimago deri degistirdikten sonra imagonun 

uzun bacaklari ve serki ortaya çikar. Ayrica kanatlar kilsiz ve açik renklidir [2, 3, 

9].  

Ephemeroptera ergin dönemlerinde ömürlerinin çok kisa olmasi, zayif 

uçucu olmalari, nimf dönemlerinin suda geçmesi gibi yayilislarindaki bazi 

kisitlamalar nedeniyle de zoocografik çalismalarda göz önüne alinan önemli bir 

gruptur [5, 7]. 

Sucul bir böcek olana Ephemeroptera makroinvertebrate’nin biomas ve 

üretimin önemli bir bölümünü olusturdugundan lotik ve lentik alanlar içerisinde 

önemli bir ekolojik role sahiptir [8]. Bütün yil boyunca sularda bulunmalari ve 

türlerin büyük bir çogunlugunun herbivor olmasi ve detritusla beslenmele ri 

nedeniyle sulardaki besin zincirinin özellikle ikincil üretiminde büyük rol 

oynarlar [2].  

Mayis sinekleri tüm yasam döngüleri boyunca bir çok canli tarafindan 

avlanirlar. Yumurtalarinin yenmesiyle ilgili bilgiler çok azdir. Ancak predatör 

olmayan otla beslenen ve besinlerini ortamdan toplayan herbivorlarin 

Ephemeroptera yumurtalarini yedikleri bilinmektedir. Ephemeroptera nimfleri; 

Plecoptera, Trichoptera, Megaloptera, Odonata, sucul Coloptera, sülükler, 

Triclad’lar ve kerevitlere dahil omurgasiz avcilarin çogu tarafindan yenirler. Ayni 

zamanda kuslar ve kanatli böceklerde mayis sineklerini avlarlar. Diger hayvan 

gruplarindan örümcekler, amphibiler, böcek yiyen memeliler, kir farelerinin 

mayis sineklerini avladigi bildirilmistir. Bir çok parazitin de konukçusudurlar [5]. 

Ayrica Ephemeroptera baliklarinda temel besini durumundadir. 

Ephemeroptera nimfleri serin kirletilmemis akarsu ve nehirlerdeki toplam 

zoobentoz üretiminin %25’ine katki sagladigindan, baliklar içinde çok önemli bir 

yiyecek kaynagidirlar. Özellikle Som Baliklarindan (Somonidler), kahverengi 

alabalik ve deniz alabaligi (Salmo trutta L.), genç Som baligi (S. salar L.) ve gök 

kusagi alabaligi (S. gairdnerii Richardson) vb. için önemlidir [11]. Çünkü 

Efemerlar bu somonidlerin dogal besinlerinin önemli bir bölümünü olusturur. Bu 

böceklerin düzenli bir biçimde alinmasi sadece gerekli vitaminleri ve elementleri 
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saglamakla kalmaz, ayni zamanda kuluçkada/yapay yollarla üretilmis baliklarda 

eksik kalan gerekli dogal beslenme ve avlanma deneyimini de saglar [15]. 

Phillips (1929)’in  arastirmalarinda bazi yemlerin  baliklar tarafinda 

daha çok tercih edildigine deginmektedir. Buna göre arastirmacinin inceledigi 

nehirlerde Trichopterler ve Ephemeropterler asagi yukari esit derecede basat 

olduklari halde, mide kapsamlarinda Ephemeropterler %93, Trichopterler ise 

%76.8 olarak bulunmustur. Bu da Ephemeroptera’nin daha fazla tercih edilen bir 

besin oldugunu ortaya koymaktadir [10]. 

Ephemeroptera’nin tüm yas grubundaki baliklar tarafindan yenmesine 

ragmen daha çok küçük balilar tarafindan yendigi bildirilmistir [10, 11]. 

Ekingen (1978)’in Munzur Çayinda yaptigi bir arastirmaya göre; 

organizmalarin volum olarak alabalik mide kapsamindaki yüzdeleri yönünden 

Ephemerler birinci sirayi (%18.7) almaktadir. Bunu Trichoptera, Amphipoda, ve 

Diptera izlemektedir. Ephemeroptera en çok ekim ayinda (%87) görülmüstür. 

Baliklarin midelerinde en çok görülen organizma grubu Ephemeroptera (294 

balikta) olmustur. Bunu Diptera (251 balikta), Trichoptera (224 balikta) ve 

Amphipoda (223 balikta) izlemektedir. Incelenen baliklarin midelerinden 

%74.2’sinde Ephemeroptera, %63.4’ünde Dermoptera ve %56.6’sinda 

Trichoptera görülmektedir. Yine ayni çalismaya göre alinan organizmalarin aylik 

ortalamalari sayi olarak su sirayi izlemektedir; Ephemeroptera (53.5), Trichoptera 

(35.8), Amphipoda (12.7), Diptera (3.1), Formicidae (2.4), Plecoptera (1.4) ve 

digerleri (1.7)’dir. Bu çalismadan da görüldügü gibi Ephemeroptera tatli su 

baliklari için önemli bir besin kaynagidir [10]. 

Ephemeroptera’nin yasam döngüsündeki tüm evrelerinin belirli 

özellikleri taklit edilerek balik avlamada kullanilmaktadir. Baliklari kandirma 

sanati niçin bu denli gelistigini ise Tebo ve Hasler (1963) söyle açiklar; 

Alabaliklarin yiyeceklerini belirleyen en önemli faktör besinlerin ulasilabilir ve 

bol olusudur. Ephemeropterler dönüsüm (subimagoya geçis) asamasindayken en 

kolay elde edilebilen avlardir [15].  

Oltayla avlanan balikçilar, bu gerçegi göz önüne alarak belli bir 

Ephemer türünü, avlayacaklari baligin kendini o türle beslenmeye ayarladigi 

dönemdeki haliyle taklit ederek kullanirlar [15].  

Ephemeroptera nimfleri tür zenginlikleri ve populasyon yogunluklari 

nedeniyle akarsulardaki dip büyük omurgasizlarinin en önemli grubunu 
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olusturmaktadirlar. Ephemeroptera takiminin komunite yapisi sucul çevrenin 

kalitesini ve ekosistemin durumunu hassas olarak yansitir. Ayrica Ephemerler tür 

düzeyinde tanimlanabilmeleri, kolay toplanmalari ve yil boyunca bulunabilmeleri 

nedeniyle; su kalitesindeki uzun süreli ve kisa süreli degisiklikleri belirleyerek 

çevre kalitesi yönünden su kaynaklarini degerlendirmede gösterge (biyoindikatör) 

olarak kullanilmaya çok elverislidirler [11, 12]. Pollusyon ve diger nedenlerden 

sularda oksijenin 2.5 mg/lt’nin altina düsmesi, Ephemeropterler için öldürücü 

limitlerdir. Oksijen azalmasina bagli olarakta tür sayisinda da azalma 

görülmektedir [2].  

Bu yüzden Ephemeroptera su kalitesini degerlendirmede bir gösterge 

olarak yaygin biçimde kullanilmistir. Su kirliligini ölçmede kullanilan pek çok 

endekste önemli bir yer tutar. Bazi metotlar su kirliligini yalnizca  Ephemeroptera 

yapisini kullanarak incelemistir. Üstelik Ephemeroptera büyük oranda 

toksikolojik biyo tahlillerde kullanilmistir [16]. 

Ephemeroptera larvalari su kalitesinin indekslerinden Trend Biotik 

Indeks (TBI), Chandler Biotik Skoru (CBS), Biological Monitaring Working 

Party Score (BMWPS),  Belçika Biotik Indeks (BBI), gibi bir çok indeks içinde 

kullanilir [11, 12]. 

Bu sistemler Avrupa’nin pek çok ülkesinde özellikle BMWPS ile BBI 

sistemleri uygulanmaktadir. Türkiye’de de biyotik indeks kullanimina iliskin 

çalismalarda TBI, BMWPS, BBI, CBI sistemleri farkli alanlarda denenmistir [11, 

12].  

Günümüze kadar Türkiye’nin Ephemeroptera faunasi ile ilgili çalismalar 

bulunmaktadir. Bu çalismalar; Geldiay [20], Demoulin [21, 22], Puthz [23], Jakob 

[24], Soldan ve Landa [25], Berker [26], Braasch [27, 28], Koch [29,30], Kazanci 

[16, 18, 31 – 39 ], Kazanci ve Braasch [40, 41], Sowa et al [42], Kazanci ve 

Thomas [43], Tanatmis [7, 44 – 47], Belfiore et al [48], Narin & Tanatmis [49], 

Ertorun & Tanatmis [50]‘dir. Bu çalismalara göre ülkemizde 14 familyaya ait 33 

cinse bagli, 120 tür bulunur [18, 46, 47].  

Daha çalisma yapilmamis olan Aksehir ve Eber Gölleri Havzasinda 

Ephemeroptera faunasi hakkinda bir ön bilgi olusturmasi amaciyla bu çalisma 

ortaya konmustur. 
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1.1. Ephemeroptera Takiminin Bazi Morfolojik Özellikleri 

 

Ephemeroptera larvasi yumurtadan ilk çiktiginda (“larvula”) tam 

gelismemis haldedir. Solungaçlar yoktur, antenler zayif gelismis, paraserkus yok 

veya küçüktür (mikroskobik). Boylari 1 mm’den daha küçüktür. Defalarca deri 

degistirdikten sonra normal sekil ve yapilarina kavusurlar [4, 13].  

Nimfler abdomenin ucundaki 3  uzun serkleri, abdomendeki solungaçlari 

ve her bacakta bulunan tarsal tirnagin tek olmasiyla kolaylikla tanimlanabilirler. 

Bu özellikleriyle onlari Placoptera nimflerinden ayirt etmek kolaydir.  

Olgun nimflerin uzunluklari serkler hariç 3 – 20 mm arasinda degisir. 

Nadiren 30 mm’nin üzerinde olanlar mevcuttur. Kural olarak kazici olanlar 

(Ephemera gibi) daha büyüktür [1,3,4,5,13]. 

Ephemeroptera nimflerinin sahip olduklari yasam sekline göre 

aliskanliklari ve sekilleri arasinda farkliliklar görünmektedir. Fakat genelde uzun, 

ince ve silindirik seklinde yassilasmis bir vücuda sahiptirler. 

Bütün Mayis sinegi nimflerinde vücut bas, toraks ve abdomen olmak 

üzere 3 bölümden olusur [13]. 

Kafanin sekli cinsler arasinda degisiklikler gösterir. Ama daima genis 

bilesik gözler lateral ve dorsal yerlesmistir. Genellikle gözler arasinda 3 ocellusun 

1’i medyan 2’si lateral yerlesmistir. Cinsler arasinda boylari degisen ince, 

sivrilmis anten bulunur. Agiz iyi gelismistir. Agiz beslenme sekillerine göre 

çesitlilik göstermesine ragmen 4 temel elemandan olusur. Labrum (üst dudak, 

kapak seklinde en öndeki parça), çene benzeri olan mandibullar; distaki kesici 

disler, içteki ögütücü kisim, labrumun altinda yer alan, çignemeyi saglayan lateral 

hareket eden agiz üyesidir. Baetis cinsinde mandibullar prosteka olarak bilinen 

alisilmamis bir uzantiya sahiptir. Mandibullarin altinda çigneme organlarinin 

diger bir esi olan maksillerin her ikisi de genellikle 3, bazen 4 veya 2 segmentli 

olabilen palp segmenti tasirlar. Labium agiz parçalarinin en altinda bulunur. Bir 

çift palp ile iç kisminda bir çift glossa ve dis kisminda bir çift paraglossa  olmak 

üzere iki çift lob tasir. Son olarak labiumun dorsal yüzeyinde dile benzer bir yapi 

olan hipofarinksi tasir. Türler arasinda görülen degisiklikler beslenmedeki 
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farkliliklardan ziyade, degisik yiyecek toplama tekniklerinin bir sonucu olarak 

görülür. Karnivorlarin mandibullari orak seklinde olabilir [3,11]. 

Toraks ön bacaklarin bulundugu protoraks, orta bacaklari ve yasli 

larvalarda gelisen ön kanatlarin bulundugu  mesotoraks, geride gelisen arka 

kanatlar ve arka bacagin bulundugu metatoraks olmak üzere 3’e ayrilir. Arka 

kanatlar bazi türlerde bulunmaz (Caenidae gibi). Ayni zamanda toraks yapilari 

pronotum, mesonotum, metanotum diye de adlandirilabilir. Her zaman daha genis 

olan mesonotum, metanotumu örter [1.11]. Baetis ve Prosopistoma cinslerinde 

mesonotum sadece metanotum ve kanat taslaklarini degil, abdomendeki 

solungaçli segmentleri de örterek bir solunum odacigi meydana getirir [4]. Dorsal 

yüzey kitinlesmistir ve subimagonun çikmasini saglayan medyan çizgiye sahiptir 

[3]. 

 Her bacak alti parçadan olusur. Kuvvetli bir taban “coxa”, küçük bir 

trochanter, genis bir femur, ince silindirik veya üçgenimsi bir tibia, silindirik 

segmentsiz bir tarsus ve üzerinde sik sik küçük disler bulunan tek bir tirnak 

bacagin alti parçasini olusturur [11]. Bu parçalarin hepsi üzerinde dikenler ve kil  

saçaklari tasir. Yassilasmis bazi türlerin bacaklari da yassilasmistir. Bu, hizli akan 

sularda suyun akis hizini yavaslatmaya yönelik bir adaptasyondur [3]. 

 Abdomen 10 segmentten olusmustur. Arkaya dogru incelir ve 

genelde yassilasmistir. Her bir segment dorsal ternum (tergit) ve ventral sternum 

(sternit)’a sahiptir. Abdomen segmentlerinin posterio lateral köseleri genellikle 

genis dikenlere sahiptir [3, 11]. 

 Abdomenin lateral veya dorsal yüzeyleri çift olarak, trakeal 

solungaçlar, 1 ve 7. segment üzerinde dizilmistir. Bazi türlerde bu segmentlerin 

birinde veya daha çogunda solungaç olmayabilir. Solungaçlar çift halde, tabak 

seklinde yada püsküllü olabilir. Solungaçlarin içinde vücudun ana bölümleriyle 

bagli trakeal tüpler bulunur. Bazi familyalarda (Caenidae, Tricorythidae) 2. 

abdomen segmentindeki solungaçlar bir çift “operkula” (kapak) olusturacak 

sekilde büyümüstür. Bu solungaçlarin zarar görmesini önlemektedir [3, 14]. Bazi 

Heptagenidae’de solungaçlar oldukça büyümüstür ve hepsi beraber bir yapisma 

diski olustururlar. Bazi Siphlonuriidae’de solungaçlar yüzmekte görevli kürekler 

gibi kullanilir ve asil görevleri bu olarak belirtilmistir [5]. Dis genital organ 

sadece olgun nimflerde görülür [3, 14]. Abdomenin sonunda 2 serk ve 1 median 



 

 

7 

terminal flament olmak üzere 3 kuyruk flamenti bulunur. Bazen sadece 2 serk 

bulunur ve kuyruk flamentleri uzun, saçaklanmis ve segmentlidir [11, 14]. 

 Ephemeroptera’da renklenme çok çesitlidir. Bazi formlarda donuk 

kahverengi, gri veya siyahimsidir. Digerlerinde donuk, yesilimsi, kirmizimsi ve 

farkli olarak göze çarpan belirgin renklerde olabilirler. Birçogu koruyucu 

renklenmedir [14]. 

 Ergin Mayis sineklerinin çiftlesme ve yumurtlama olmak üzere 2 ana 

fonksiyonu vardir. Bu da ergin yapisina genel bir bakisi göstermektedir. 

Erkeklerde özellikle Baetidae ve Leptophlebiidae’de keskin ve duyarli olan turban 

gözler iyi gelismistir. Bu özellik sayesinde düsük isik seviyesinde, küme içinde 

erkek disiyi kolayca bulabilir. Üçgen seklinde 3 ocelli ve kisa basit bir çift anten 

vardir. Agiz islevsizdir, ancak görünür kisimlari vardir [3, 5]. 

Bacaklarin uzunluklari degiskendir, genelde ön bacak erkeklerde daha 

uzundur. Bu çiftlesmede disiyi tutmaya yarar. Polymitarcyidae’de erkeklerin orta 

ve arka, disilerin tüm bacaklari küçülmüstür. Üçgen seklinde çok sayida damar 

bulunan, desenli veya desensiz iki yada bir çift kanada sahiptirler. Dinlenirken 

kanatlari toraks üzerinde diktir [1, 3, 5]. Ephemeroptera’nin çogunun iki çift 

kanadi vardir. Ancak Caenidae, Tricorythidae, Baetidae’de bazi 

Leptopylebidae’lerde arka kanatlar yoktur yada küçülmüstür  [5].  

Abdomen ise ince, uzun ve silindiriktir. Sonunda da iki yada üç serk 

bulunur.
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Sekil 1.1. Bir Ephemeroptera nimfinin morfolojik yapisi 1. Göz, 2. Anten, 3. Nokta gözler, 

4. Pronotum 5. Mesonotum , 6. Kanat taslaklari, 7. Metanotum, 8. Solungaç, 9. Tergit, 10 

Serkler, 11. Terminal filum, 12. Koksa, 13. Trokhanter, 14. Femur, 15. Tib ia, 16. Tarsus, 

17. Tarsal tirnak 
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Sekil 1.2. Bir Ephemeroptera nimfinin agiz parçalari 1. Labium 1a. 

Labial palp 1b. Paraglossa 1c. Glossa 2. Sag maksil 2a. Maksilar palp 3. Sag 

mandibul 3a. Molar disler 3b. Kanin disler 3c. Prosteka 4. Labrum 5. Sol 

mandibul 6. Sag maksil 7. Hipofarinks 
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1.2. Ephemeroptera’nin Bazi Ekolojik Ve Biyolojik Özellikleri 

 

Ephemeroptera türleri sürekli buzlarla kapli kutup bölgeleri, yüksek dag 

zirveleriyle her zaman kurak yerlerin ve bazi izole olmus okyanus adalarinin 

disindaki hemen hemen bütün tatli su tiplerinde bulunurlar. Mayis sineklerinin 

buralarda bulunmamalari zayif yayilma özellikleri, kutuplarda olmamalarinin 

nedeni de sicaklik toleranslariyla ilgili olabilmektedir [2, 3, 5]. 

Genel olarak yüksekligin azalmasiyla ve sicaklik artisiyla erginlesen 

birey sayisinda ve tür sayisinda artis görülür [18].  

Bazi Ephemeroptera türleri hafif tuzlu sularda (Caenidae, Baetidae ve 

Leptophlebiidae) yasayabilirler. Kuzey kutbunda ve agaç sinirindan daha 

yukarilardaki dag alanlarinda yasayan birkaç Ephemeroptera türü bulunmaktadir. 

Güney Amerika’da Baetid’in bir türününde yari karasal oldugu bildirilmistir [2, 5, 

18].  

Ephemeroptera yumurtalari ovalden dikdörtgene kadar çesitli sekillerde 

olur. Uzunluklari 150 – 200 mikrometre. Arasinda degisir. Bazi büyük türlerin 

yumurtalari 250 - 300 ? m. kadar olabilir [5]. Yumurtalarda çogunlukla yapiskan 

ve yarikli sekildedirler, bazen jelatinimsi materyallerde tabakasizdir. 

Yumurtalarda substrattaki tabakalara tutunmak için tokmak veya uzun sarmal 

iplikçikler seklinde ekstra tutunma yapilari bulunur. Ayrica yumurtalarin renkleri 

çok çesitlilik gösterir [14]. 

Yumurtalarin gelisimi ve yumurtanin açilma basari orani sicakliga 

baglidir [3]. Yumurtalar daha çok 3 – 21 0C arasinda açilirlar. Ancak bazi 

istisnalarda vardir. Örnegin; Baetis rhodani 25 0C de bile yumurtadan basariyla 

çikar. Rhitrogena loyela ancak 2 – 10 0C arasinda yumurtadan çikar. R. 

semicolorata ise 5 0C’den az açilma limitine sahiptir. Hexogenia rigita’da (Güney 

Amerika türü) yumurtalar 12 – 32 0C’de açilir. Hatta inkübasyan 36 0C’nin altinda 

baslamissa, 36 0C’de bile açilabilir.  

Yumurtalarin açilma basarisi degiskendir. Örnegin; B. rhodani ve H. 

Rigita’da % 90, Heptagenidae’de ise % 50’den azdir. Ovovivipar türler hariç 

yumurtalarin gelisim süreci 1 haftadan 10 haftaya kadar degisir. Bazen kuzey 
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kutbunda ve yüksek daglarda yasayan türlerde 11 aya kadar çikabilir. Örnegin H. 

rigita’da 1 hafta, Porameletus columbiae ‘de 1 yil kadardir [3, 5]. 

Yaz dinlenme süreci de (diapause) bazi türlerde görülür. Bu 15 

Ephemeroptera türünde gösterilmistir. Kis diapause ise incelemedeki bazi 

zorluklar nedeniyle tam bilinmemektedir. Fakat bazi kuzey kutbu ve yükseklerde 

yasayan türler kisi yumurta yada çok küçük larvalar seklinde geçirir [5].  

Ephemeroptera’nin yaklasik 50 türünde partenogenez görülmektedir. 

Bunlardan 5 türde veya belirli populasyonlarda partenogenez zorunludur. Bu 

türler, Amelotus ludens, Baetis pageni, B. macdunnoughi, Kuzey Amerika’dan 

Cloeon trionglifer ve Brezilya’dan Caenis cuniana’dir. Zorunlu partenogenezin 

yumurtadan çikma basarisi zorunlu olmayan partenogeneze göre daha üstündür. 

Bu yüzden zorunlu olmayan partenogez populasyon dinamiklerinde önem 

tasimayabilir [5]. 

Mayis sinekleri yumurtalari 10 – 12 gün içinde açilirlar. Ilk larva yari 

gelismis olan “larvula”dir [4]. Mayis sinekleri pek çok kez deri degistirirler. 

Türlerin genelinde bu 15 – 25 arasinda instar bilinirken bazilarinda bu 50 instar 

olarak hesaplanmistir. Bu yüzden türler arasinda varyasyonlar olusmustur. 

Instarlarin sayisi sadece birkaç türde belirlenebilmistir. Örnegin Heptagenidae 

familyasindan Stenecron interpunctatum canadense (Walker) 1935’de Ide 

tarafindan yapilan bir gözleme göre 45 kez deri degistirmistir. Instarlarin sayisi 

nimfler ayni kosullarda yetisse bile degisken olabilmektedir. Besin ve sicaklik 

gibi faktörler instar sayisini etkiler [3, 5, 17].  

Nimfal yasam döngüsünün çesitliligi ve esnekliginden anlasilabilecegi 

gibi, nimfal büyüme oranlari birçok çevresel faktörden etkilenir. Detayli olarak 

incelenmis türlerin çogunda, toplam günlük derecelere veya ortalama degerlere 

göre sicaklik önemli bir degisim düzenleyicisidir. Besin ve akinti hizi da büyüme 

oranindaki degisimlere etkide bulunur. Kis aylarinda büyümeye devam eden 

türlerde büyüme su sicakligindan bagimsizdir. Ephemeroptera’da gerçek bir 

nimfal duraklama (dinlenme, bekleme) dönemi bildirilmemistir. Fakat büyüme 

oranlari kisin düsük sicaklik nedeniyle çok yavastir. Ayrica yüksek yaz 

sicakliklari da büyümeyi engelleyebilir. Yine yumurtadan geç çikma da benzer bir 

duruma yol açabilir [5]. 
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Mayis sineklerinde Oksijen alinimi için gerekli olan ince vücut duvarina 

solungaçlar büyük ölçüde katkida bulunurlar. .Mayis sineklerinin Oksijen 

tüketimleri direkt olarak akinti hiziyla ilgilidir. Onlar akintiya göre yerlesip 

oksijen tüketimlerini ayarlarlar [1, 5]. 

Solunum organlarini etkileyen faktörler isi, isik yogunlugu ve büyüme 

dönemidir. 

Birçok kazici Ephemeridae ve göletlerdeki Baetidae düsük oksijen 

konsantrasyonlarinda (kisa sürelerde) hayatta kalabilirler. Fakat su ana kadar 

sadece 1 tür (Cloeon dipterum) uzun süreli anaxia’da (oksijen azligi) hayatta 

kalabilmistir. Ayrica Leptophlebia vespertina‘da düsük oksijen 

konsantrasyonlarinda benzer adaptasyonlar gösterir  [5]. 

Bazi türlerin solungaçlarinin baska temel fonksiyonlari da vardir;  

Titresen hareketlerle yuva yada oyuklara dogru bir dalga olustururlar. Böylece 

hem besin parçalarini oraya çekerler hem de oksijen saglarlar. Bazi türlerde 

birbirine bagli gibi bir yapi olusturup hizli akan bölgelerde bireyin substrata 

tutunmasini saglar. Son olarak düzgün bir tuz dengesinin saglanmasi için gerekli 

olan iyon alimini gerçeklestiren chloride (klorid) hücreler için alan saglarlar 

(onlari barindirirlar) [1]. Klorid hücreleri osmoregülasyonda önemli olup sayilari 

ortamin yarattigi osmatik yapiya baglidir [18]. 

Tehlike sirasinda üye ve solungaçlarini atabilirler (autotomi). Bes 

bacagini yitirmis larvalar yasayabilirler. Genç larvalar bacaklarini, antenlerini, 

serklerini ve solungaçlarini yenileyebilirler [4]. 

Ephemeroptera genel olarak alglerle, özellikle ipligimsi ve diatome tipi 

alglerle; keza ölü ve canli organik maddelerle, özellikle kazici olanlar avcilikla 

(yengeç, böcek vb. hayvanlarin larvalari ve diger küçük hayvanlarla) beslenirler 

[4]. Nimflerin beslenmesi çogunlukla kaya yüzeylerinden yosun “kazimak”, 

çöküntülerden ince taneli detritus toplamaktan olusur. Ama bazi türler su içinde 

asili olan parçaciklari “süzerler”. Büyük oranla seçici olmayan beslenicidirler. 

Heptageniidae’nin bazi türleri ve  Ameletopsidae’nin tüm üyeleri karnivordur 

[1,3]. 

Isonychia, Siphlonurus, Stenonema ve Ephemera gibi cinsler 

omnivordur. Kuzey Amerika’da Dolonia, Aneletris, Heptagenia üyeleri de 
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avcidir. Genellikle Chironomid larvalarini avlarlar. Prosopistoma cinsi hem 

karnivordur hem de herbivordur (omnivordur). Birkaç tür (Sphlonurus 

occidentalis vb.) hayatlarinin ilk evresinde detritusla beslenirken nimfal 

evrelerinin sonlarinda daha çok hayvansal materyallerle beslenirler. Mayis 

sineklerinin detrivor veya herbivor beslenmele ri mevsim, habitat ve gelisim 

safhasina bagli olarak degisebilir. Mevsimsel farkliliklar çogunlukla besinin 

ortamda bulunup bulunmamasiyla ilgilidir. Bundan dolayi Ephemeroptera’nin 

besinlerini ortamda hazir bulunan besinler olusturmaktadir. Ephemeroptera 

ortamda hazir bulunan besinlerin miktarlari arttikça seçici davranirlar. Bu da 

farkli besin almalarindan dolayi nimfal degisimlerini olumlu yönde etkiler [5]. 

Ayrica detrivor olan Habloleptoides modesta ve Hablophlebia lauta 

bazen kendi diskilarini yemektedirler.  

Mayis sinekleri içinde veya üzerinde yasayan birçok organizma 

bulunmaktadir. Örnegin Svensson’un bir arastirmasinda Ephemera danica ile 

Epoicocladius flavens’in (Chironomid) arasindaki iliskiyi incelemistir. 

Epoicocladius’un konukçusuna zararli oldugu görülmez. Mayis sineklerinde 

özellikle solungaçlarda oksijen almayi kolaylastirabilir [5]. Bu iliskilerden bazi 

örnekler verilebilir. Avrupa’da Symbiocladius rhithrogenae (Chironomid) türü   

R. Semicolerata ve Habroleptoides modesta, üzerinde  parazit olarak yasar. 

Palearktik Asya’da Ephemera orrientalis üzerinde Epoicocladius kommensaldir. 

Nearktikte Durunella walkeri üzerinde Cricotopus bicinctus fakültatif 

kommensaldir. Ephemera guttulata’da parazitik olan Epoicocladius’un birçok 

türünün larvasi E. guttulata’nin mezo ve metatoraksi üzerindeki yumusak dokulu 

kabuga mandibullariyla tutunurlar ve orada konukçusunun hemolenfi (kan lenfi) 

üzerinden beslenirler [19]. Bazen de  Symbiocladius equitans’in kis jenerasyonu 

Rhitrogena’da, yaz jenerasyonuysa Heptagenia’da yasar [5]. 

Yag cisimciklerinde ve vücut bosluklarinda parazit olarak yuvarlak 

solucanlar (Nematoda) ara konak olarakta bazi emici ve bogumlu solucanlar; 

bagirsaklarinda Gragarinler besine ortak olarak yasar [4]. 

Kommensal yasama bir örnek ise Tayland’da bir Baetid türü 

(Symbiocloeon heardi) bir tatli su midyesinin solungaçlari arasinda yasar. Tarsal 

tirnagin kuvvetli ucuyla midyenin solungaçlarina tutunur. Mayis sinegi midye 
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tarafindan filtre edilen yiyeceklerden yararlanir. Bu iliski Ephemeroptera için 

zorunlu olabilir. 

Ayrica Mayis sinekleri üzerinde karasinekler foretiktir [5]. 

Holoarktik Ephemeroptera türlerinin bolluk degerleri ele alindiginda 

Baetis, Ephemerella, Caenia türlerinin bollugu en yüksektir. Bunlarin içinde de 

Baetis en yüksek degerdedir. Bu cinsin tür çesitliliginin yüksek olmasi ve yasam 

döngülerindeki esneklikler, bolluklarinin yüksek olmasini saglayan etmenlerdir 

[18]. 

Genel olarak ise temel zoocografik sinirlamalar içinde, abiotik faktörler; 

özellikle sicaklik, dip yapisi (substrat), su kalitesi, akinti hizi, yayilma ve bollugu 

etkileyen ana etmenlerdir. Diger faktörler buzlanma, sel, kuraklik, besin ve 

rekabet ikincil olarak etkilidir [5,18]. 

Ephemeroptera nimflerinde kazici, sürünücü, akarsuda yasayan ve yüzen 

olmak üzere 4 tip yasam sekli görülür: 

Bunlar arasinda dogal olarak kesin bir ayirim yoktur. Kazici nimfler 

(örnegin, Ephemera} kural olarak vücutça büyüktür. Yavas akan sularda zeminde 

ve kiyilarda, genellikle "U" seklinde galeriler açarlar. Kazma islemi 

Gryllotalpa’daki gibi ön bacakla ve uzun dikenli bir yapi kazanmis mandibullarla 

gerçeklestirilir. Vücut sekilleri genellikte ince uzun ve narindir. Ayaklar ve 

solungaçlar galerilerde yasamaya bir uyum olarak vücuda dogru çekilmis ve 

solungaçlar arkaya dogru vücut üzerine yatmistir. Çok kez solungaçlarin kenarlari 

sik ve uzun killarla donatilmistir. Kuyruk iplikçikleri oransal olarak kisa ve her iki 

tarafta tüylüdür. Kiyilarda yasayanlari toprak solucanlari gibi organik artiklari 

sindirim sisteminden geçirmek suretiyle beslenirler. Bir türü kuru odunlari, 

Kongo'da yasayan bir türü de tatli su süngerlerini delerek yuva yapar. 

Sürünen nimfler yavas akan ya da durgun sularda yasar. Yürüyücü 

bacaklari, çiplak yada kisa tüylü kuyruk iplikçikleri vardir. Iyi yüzemezler, tüylü 

vücutlarina çamur vs. yapistigi için zeminde fark edilmezler. Bazi türleri su 

bitkileri üzerinde hizli bir sekilde yürürler. Caenis cinsinde 2. abdomen 

segmentinin solungaçlari daha sonrakileri örtecek sekilde bir çift örtü haline 

dönüsmüstür. 
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Akarsularda yasayanlar (Oligoneuridae, Ecdyonuridae, 

Prosopistomatidae, Heptageniidae), basik vücuda ve yapisma için birçok yapiya 

sahiptirler. Genellikle yengeçler gibi vücutlarini kaldirmadan, suyun zemininde 

yapisarak hareket ederler ve çogunluk taslarin altinda bulunurlar. Genellikle ön 

bacaklari planktonlari süzmek ve solungaçlari temizlemek için tüylüdür. 

Prosopistoma cinsi taslardan ancak biçakla sökülebilir. 

Yüzücü nimflere  bitkice bol durgun sularda, birkaçi bir arada 

(Cloeon'da), yengeç, solucan ve diger hayvanlara pusu kurmus durumda rastlanir. 

Algleri de yerler. Bagirsaklarindaki sulari aniden fiskirtmak suretiyle hizla öne 

dogru firlarlar. Çok kez çift yapili yaprak seklindeki trake solungaçlari ve hemen 

hemen vücudunun uzunlugunda, sik tüylerle donatilmis kuyruk iplikçikleri bu 

harekete katilir. Solungaçlar kürek gibi, iplikçikler ise yüzgeç gibi görev yapar 

[4]. 

Bütün Ephemeroptera populasyonlari yasamlarinin bir devresinde yer 

degistirirler. Bu yer degistirme günlük, mevsimlik, gelisi güzel veya yönlü 

olabilir. Nimfal dönemin sonlarina dogru göllerin ve nehirlerin sig alanlarina 

dogru bir hareket olur. Mayis sinekleri ilkbaharda küme halindeki hareketleri ana 

nehrin kiyisi boyunca ve daha yavas akan akarsu kollarina dogru veya baharda 

eriyen karlarin taskinlariyla olusmus sulara dogru oldugu bildirilmistir. Genellikle 

Mayis sinekleri derinlere dogru çok fazla gitmezler [5].    

Sucul nimf durumundan karasal subimago dönemine geçis Ephemerler 

için çok önemlidir. Genellikle gün isiginda su yüzeyine dogru hareketleri onlarin 

sucul ve uçan avcilara karsi yem olmasina neden olur. Deri degistirme su 

yüzeyinde, suya yakin tas, makrofit gibi objelerin üzerinde veya bazen de suyun 

içerisinde gerçeklesebilir [1,5]. Su yüzeyinde deri degisimi yaygindir. Nimfler 

havayi içine çekip suyun yüzey zarina yükselirler ve nimfal deriden çikarlar [9]. 

Su içerisinde gerçeklesen deriden çikma derin sularda yasayan kazici türler ve 

birkaç nehir türü için tipiktir. Baetisca, Isonychia ve Siplonurus gibi cinsler deri 

degistirmeden önce tamamen suyun disina çikarlar [5]. 

Genelde nimfal deriden ayrilmak için Mayis sinekleri gün batimini 

seçer. Buna ragmen kisa yasayan Caenidae’nin olusumu gündogumu veya 

günbatiminda gerçeklesir ve isigin yogunlugu tarafindan kontrol edilir. Birçok 
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Baetid ve Leptophlebiid cinsinin olusumu gün ortasinda olusur. Sürekli gün 

isiginin oldugu kutup yazlarinda, Baetis pumilis,  B. macani, Heptagonia 

sulphutea ögleden sonra olusur ve ayni anda olan günlük olusum ritimleri vardir. 

Dolania nimfleri olusum için (basarili) isik ve sicakliga ihtiyaç duyarlar [5]. 

Genellikle kisa ömürlü formlarda disi ve erkeklerin günlük olusumlari, 

birbirleriyle ayni zamanlidir. Ancak gün dogumundaki olusumlarda erkekler fazla 

olabilir. Behningiidae’de disiler subimago olarak yumurtladiklarindan, erkekler 

imago olmak için disilerden önce deri degistirirler [5]. 

Soguk ve kutup bölgelerinde Mayis sineklerinin olusumu buz bariyeri ve 

düsük sicakliklardan dolayi yaz aylarina kisitlanmistir. Baetis macani gibi bazi 

türler 7 0C’nin altinda olusabilirler. Okyanus iklimlerinde olusum genelde iliman 

aylarda gerçeklesir. Tropiklerde mevsimsel bir kisitlama bulunmamaktadir. 

Enlemsel ve yükseklik farkliliklari olusum zamanindaki farkliliklarin 

nedeni olabilir. Örnegin Avrupa ve Amerika’da Leptophlebia’nin olusumu kuzeye 

gidildikçe geçlesir. Benzer sekilde olusum, artan yükseklik tarafindan geciktirilir 

[5]. 

Nimfal deriden çikan subimagonun kanatlarinin larvasal kanatlardan 

temizlenmesi ve uçmaya hazir hale gelmesi için kisa bir zaman geçer (birkaç 

saniyeden dakikalara kadar) [1]. 

Bundan sonra vegetasyona dogru uçarlar. Görünüsleri donuktur. Birkaç 

dakikadan 48 saate kadar bir sürede deri degistirip imago haline geçerler. 

Imagolar pürüzsüz ve parlaktir [9]. 

Dolonia, Polymitarcyidae ve Polingeniidae’nin bir çok üyesinin ilginç 

bir özelligi ise disilerinin subimogal dönemde kalmasidir [5]. 

Ephemeroptera’nin ergin dönemde deri degistirmesine yönelik 

tartismalar oldukça çoktur. Bu ilkel özelligin kisa ömürlü evrelerde yalniz bir deri 

degistirmek için seçici baski yoktur denilebilecegi gibi; 2 deri degisimi, 

yetiskinlerin kuyruk uzantilarinin ve ön bacaklarinin uzamasinin tamamlanmasi 

için gereklidir. Bunlarin tek bir deri degisimi ile o uzunluga ulasmasi olanakli 

degildir [5]. 
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Spermatogenesis ve oogenesis son nimfal instarda tamamlanir. 

Yumurtalar ve sperm subimagoda fizyolojik olarak olgundur. Türlerin çogunun 

500 – 3000 arasinda degisen verimliligi (yumurta üretimi) vardir. Buna ragmen 

Dolonia’da 100’den daha az, Polingenia’da 12 000 kadar yumurta üretimi 

olmaktadir. Daha genis türlerin disilerinin daha fazla yumurta ürettigine dair 

genel bir düsünce vardir. Polingenia, Hexagonia ve Epeorus’un verimlilik 

degerleri sosyal Hymenoptera hariç diger böcek türlerininkinden daha yüksektir. 

Çalismalarin çogunda belirli bir populasyon içinde disinin boyutu ile verimlilik 

arasinda karsilikli bir iliski oldugunu bulunmustur [5].  

Mayis sineklerinin kümelesme davranislari bir erkek aktivitesidir. Ama 

Caenidae ve Tricorythidae’lerde hem erkekler hem disiler katilabilir. Iliman 

iklimlerde genellikle aksam üzerleri olmakla birlikte zamani degiskendir [5]. 

Sularin üzerinde 2 – 10 m. kadar dikine yükselen, daha sonra kanatlarini ve 

abdomen uzantilarini açmak suretiyle asagiya dogru parasütle iner gibi süzülen 

erkeklerin danslari görülür. Disilerde bitkiler üzerinde sakin olarak dururlar. 

Disiler bu kümeye dogru uçtuklarinda, erkekler disileri ön bacaklari ile 

yakalayarak çift yapili esey organlarini disinin esey kesesi içine sokar ve birkaç 

saniye ile birkaç dakikada bu döllenme islevini gerçeklestirirler. Çiftlesme uçus 

sirasinda gerçeklesir. Disi yalniz bir erkekle çiftlesir [4, 5]. Bir çok türün 

erkegindeki keskin gözler bu kümeye gelen disiyi görmede yarar saglamaktadir 

[1]. Kümelesme su üzerinde ve kiyida oldugu gibi sudan uzakta gerçeklestigi de 

bilinmektedir. Örnegin; Baetis, Paraleptophlebia ve Rhitrogena’nin kümeleri 

nimfal habitatlarin birçok kilometre ötesinde gözlenmistir [5]. Kümelerin çogu 

bitki örtüsü, kiyi çizgisi ve agaçlar gibi bölge isaretleriyle yönlendirilirler. 

Kümelesme genel olarak safak vakti ve alacakaranlikta olusur, zamanlamanin 

genelde sicaklik ve isik yogunluguna bagli oldugu bilinmektedir [1, 3, 6]. 

Yumurtalar döllenince birçok türün disileri özellikle Heptageniidae, 

Ephemeriidae ve Leptophlebiidae familyasindakiler yumurtalarini küçük yiginlar 

halinde su yüzeyine birakirlar ve periyodik olarak su yüzeyine dogru uçup 

karinlarini suya batirirlar. Diger türlerin disileri, örnegin Baetidae’ye ait Baetis 

cinslerinin bazi türlerinde disi, suyun altina gider ve yumurtalarini uygun kayalara 

birakir. Ephemerella, Siplonurus ve Centroptilum türleri ise yumurtalarinin 

hepsini bir yigin halinde suyun yüzeyine birakirlar. Bu yigin su ile temas edince 
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hemen dagilir. Bu  davranis (Baetis’in sualtindaki) yumurtlamadan önce su 

kalitesi ölçümüne firsat saglayabilir [3, 6]. 

Cloeon dipterum’da disi çiftlestikten sonra bitki arasinda 10 – 14 gün 

saklanir ve sonra yumurtalari direkt açilir.  

Yetiskinlerin temel islevi çiftlesmek ve yumurtalarini birakmak 

oldugundan kopulasyondan sonra önce erkekler, yumurtladiktan sonra da disiler 

ölür [13]. 
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2. MATERYAL METOD 

Eber ve Aksehir Gölleri havzalarindan 2002 – 2004 tarihleri arasinda 26 

lokaliteden 1753 nimf örnegi toplanarak incelenmistir.  

 Örneklerin toplanmasi sirasinda Ephemeroptera’ya ait türleri 

barindirabilecek özellikteki tüm lokaliteler taranmaya çalisilmistir. Bu özellikler 

akarsu zemininin toprak, tasli veya kumlu olmasi, akintinin hizi, akuatik bitki örtüsü 

olup olmamasi, suyun temizligi (kalitesi) gibi özelliklerdir.  

Örnekler toplanirken farkli yöntemler uygulanmistir. Zeminin kumlu, 

çamurlu oldugu yerlerde uygun göz açikligina sahip elek zeminin birkaç cm altina 

daldirilarak materyal alinmis, elekteki kum ve çamur süzülerek kalan nimfler ince 

uçlu bir pens ile toplanmistir. Akuatik bitki örtüsü, suyun kenarlarina inen bitki 

örtüsü, agaç veya bitki kökleri arasinda yasayan nimflerin toplanmasi yine uygun 

göz açikligina sahip bir elegin bitkiler arasina daldirilmasi ile toplanmistir. Büyük 

kayalarin altindan nimflerin toplanmasi ise elek ile kayalarin alt yüzeyini kaziyarak 

saglanmistir. Büyükçe taslarin üzerinde bulunan nimflerin toplanmasi, nimflerin tas 

üzerinden pens ile alinmasi ile gerçeklestirilmistir. Akinti hizinin yüksek oldugu 

yerlerde elegin akinti yönüne ters olarak daldirilip elege gelen nimflerin toplanmasi 

ile gerçeklestirilmistir. Büyük taslarin aralarinda bulunan nimflerin toplanmasi ise 

elek ile taslarin kazinmasiyla gerçeklestirilmistir.  

Toplanan örnekler 500 ml %70’lik alkol, 10 ml % 40’lik formaldehit ve 5 ml 

gliserinden olusan fiksatif ile  küçük koyu renkli cam siselere konulmustur. 

Siselerdeki örneklerin sallanarak zarar görmemeleri için siseler agzina kadar sivi ile 

doldurulmustur. Siselerin üzerlerine lokaliteler, tarihler, deniz seviyesinden 

yükseklikler not edilmistir.  

Türlerin teshislerinde öncelikle vücut sekilleri ve solungaçlarin yapisi ile 

konumu göz önüne alinmistir. Daha sonra femur, labrum, maksil, mandibul, labium, 

solungaç preparatlari ile gerekli durumlarda da bazi türlerin tergit dikenleri, 

hipofainks gibi kisimlarinin da preparatlari hazirlanmistir. Nimf örneklerinden 

alinan vücut kisimlarinin preparatlari %50’lik gliserol içinde lam ve lamel arasina 

kapatilarak hazirlanmistir. Preparatin üzerindeki lamel sabitlenerek daimi olmasi 
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saglanmistir. Nimflerin kendileri stereo mikroskopta incelenmis ve kisimlara 

ayrilmis, isik mikroskobunda ise preparatlar incelenmistir.  

Türlerin tayininde Elliott et. al.[51], Malzacher [52], Bauernfeind [53, 54], 

Sauter [55], Müller-Liebenau [56], Grandi [57], Keffermüller – Sowa [58], Belfiore 

[59], Harker [13],   kaynaklarindan yararlanilmistir. 

Teshis edilen türlerin teshis özellikleri verilmis ve teshiste kullanilan vücut 

parçalarinin sekilleri çizilmistir.  

 

2.1 Çalisma Alaninin Özellikleri :  

Aksehir ve Eber Gölleri, Akarçay kapali havzasinda bulunan birbirine bagli iki 

göldür. Akarçay havzasi Iç Bati Anadolu platolarinin dogusu ile Sultan Daglari ve 

Emir Daglari arasinda yer alir. Idari olarak Afyon ve Konya (Eber Gölü, Afyon; 

Aksehir Gölü, Afyon ve Konya) illerinde bulunur [60, 61, 62, 63, 64]. Akarçay 

havzasi Burdur Gölleri havzasindan sonra Türkiye’nin en küçük havzasidir. 7600 

km2 su toplama alani olan havzanin 910 milyon m3 yillik ortalama su hacmi vardir 

[61]. 

Her iki göl de tektonik orijinlidir [60, 63, 66, 67, 68]. 

Eber Gölü su düzeyine bagli olarak 126 km2’lik alani kaplamaktadir. Yazin 

göl alani daralir sadece derin kisimlarda su kalir. Denizden yüksekligi ise yaklasik 

964 m.dir. Sulari tatli olan göl organik maddece zengin su alti flora ve faunasiyla 

ötröfik özelliktedir. Gölün büyük bir bölümü 5 – 6 m boyundaki sazlarla kaplidir. 

Gölün derinligi 1- 3 m arasinda degisir. Gölü Afyon sehrinin yakinlarindan geçen 

Akarçay’la Çay kasabasindan geçen Çay deresi ve yazin kuruyan bazi küçük dereler 

besler. Akarçay'a baglanan bazi kollar Seyitler, Kali, Degirmen ve Sögütlü 

dereleridir. Bosalimi  buharlasma ve sulama için alinan sularla olmaktadir [60, 62, 

63, 64, 65, 67, 68].  

Eber gölünün sulari Tas Köprü Çayi (yada Eber Kanali) ile 4 km güney 

dogudaki Aksehir Gölüne ulasirken [63], DSI tarafindan kanalin baslangicina 

yapilan regülatör nedeniyle bu baglanti kesilmistir. [60, 62].   

Eber Gölünün 7 km kadar dogusundaki, Konya ve Afyon sinirinda olan 

Aksehir Gölü 353 km2’lik bir alani kaplamaktadir ve denizden yüksekligi 960 m.dir. 

Kapali bir havzada bulundugundan disari akintisi yoktur. Sulari hafif tuzludur. 
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Kiyilari tatli su özelligi gösterirken orta kesinleri ile kuzeydogu kesimlerinde 

tuzluluk görülmektedir. Sulari organik maddece zengin ötrofik bir göldür.  Sulari 

içme ve kullanmaya uygun degildir [62, 64, 67, 69]. Derinligi 2 – 7 m kadardir. [63]. 

Kuzey kiyilari disinda tüm kiyilari 1 – 2 km genisliginde sik kamis ve sazlarla 

kaplidir. [64]. Gölü Kap, Simsek, Aynaci dereleri, Cevizli, Sorkunlu kaynaklari ve 

Evliya, Nadir, Aksehir (Tekke), Engilli ve Adiyan Çayi, ayrica Sultan Daglarindan 

inen dere ve kaynaklarda besler. [63, 66].  

Sultan Daglarindan dogup Eber ve Aksehir Gölüne Ulasan derelerin debileri 

az ve boylari kisadir [68].    

 

Örneklerin toplandigi lokaliteler : 

1. Ilyaslar Köyü (Doganhisar – Konya ); Ketenlik Deresi, 1350 M. 

2. Konya – Aksehir Yolu, Altintas (Aksehir – Konya ); Demir Dere, 1050 M.  

3. Ilicak Köyü – Çakillar Yolu Imam Köprüsü  (Aksehir – Konya); Selli Deresi 

1150m. 

4. Ilicak Köyü – Çakillar Yolu 3. Km.  (Aksehir – Konya); Selli Deresi 1150m. 

5. Ilicak Köyü (Aksehir – Konya ); Koca Dere’ye Bagli Sulama Kanali, 1150 M. 

6. Cankurtaran Köyü (Aksehir - Konya); Engilli Deresi 967 M. 

7. Engilli – Ilicak Köyü Yolu 4. Km (Aksehir – Konya ); Engilli Deresi, 1100 M. 

8. Engilli – Ilicak Köyü Yolu Engilli Köprüsü (Aksehir – Konya ); Engilli Deresi, 

1100 M. 

9. Aksehir – Çakillar Yolu (Aksehir – Konya ); Kayabogazi Deresi, 1100m. 

10. Aksehir Merkezi (Aksehir - Konya); Aksehir Deresi, 1000 M. 

11. Saray Köy (Aksehir - Konya); Cevizli Deresi, 100 M. 

12. Pazaragaç Kasabasi (Çay - Afyon); Habel Deresi, 1050 M.  

13. Karacaören Kasabasi – Inli Yolu (Çay - Afyon); Kali Çayi, 950 M. 

14. Çay – Inli Yolu (Çay - Afyon); Kali Çayi, 967 M. 

15. Afyon – Konya Yolu, Pazaragaç Kasabasi (Çay - Afyon); Kali Çayi, 1050 M. 

16. Aksehir – Bolvadin Yolu 54. Km (Bolvadin - Afyon); Akarçay, 1000 M. 

17. Bolvadin – Çay Yolu (Bolvadin - Afyon); Bagirsak Deresi, 1050 M. 

18. Emirdag – Bolvadin Yolu 18. Km (Bolvadin - Afyon); Alikaya Deresi, 1150 M. 

19. Seyitler Baraji Mevkii (Iscehisar - Afyon); Bag Deresi, 1100 M. 
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20. Iscehisar – Seyitler Baraji Yolu (Iscehisar - Afyon); 5. Km, Bag Deresi, 1100 M.  

21. Afyon – Seyitgazi Yolu (Ihsaniye - Afyon); Akdere, 1100 M. 

22. Afyon – Seyitgazi Yolu , Çayirbagi (Afyon); Çinar Çayi, 1050 M. 

23. Bulca Köyü (Sincanli - Afyon); Çesmekiri Deresi, 1100 M. 

24. Sincanli Merkezi (Afyon); Degirmen Dere, 1120 M. 

25. Kirka Köyü (Sincanli - Afyon); Dari Deresi, 1150 M. 

26. Sandikli – Afyon Yolu 34. Km, Serban (Sincanli - Afyon); Çayiçi Deresi, 1050 M. 
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3. BULGULAR 

 Çalisma alanindan 6 familyaya ait 13 cins 17 tür tespit edilmistir (Çizelge 3.1.). Tespit  

edilen türlerin tanimlari, lokaliteleri ve Türkiye’de bilinen yayilislari söyledir. 

 

Baetidae  

Baetis rhodani (Pictet, 1843) 

Vücut uzunlugu 7,5 – 8,5 mm, serkler 3,5 – 4,5 mm, paraserkus ise 2 – 3 mm 

kadardir.  

Vücut rengi açik kahverengidir. Bas biraz daha koyudur. Gözler lateral 

konumludur. Antenler kisadir ve bazal segmentlerinde kisa çomak seklinde küt 

dikenler bulunur (Sekil 3.1a).  Tergitlerin posterior kenarlarinda ve seyrek olarakta 

üzerlerinde kisa, küt yapili dikenler bulunur. 1 – 8. tergitlerde medyan hattin her iki 

yaninda nokta seklinde küçük koyu renkli bir benek bulunur. 2 – 7. tergitlerde daha  

belirgin olmak üzere bu koyu noktalarin yanlarinda oval, büyük, açik renkli, tek  

spot bulunur (Sekil 3.1b).  

ORDO SUBORDO FAMILYA  CINS TÜR 

B. rhodani 

B. muticus 

B. buceratus 

B. vernus 

Baetis  

B. lutheri 

Cloeon C. dipterum 

Centroptilum C. luteolum 

Baetidae 

Pseudocentroptilum C. pennulatum 

Ecdyonurus Ecdyonurus sp. 

Epeorus Epeorus sp. 

Electrogena Electrogena sp. 
Heptageniidae 

Rhithrogena Rhithrogena sp.

Habrophlebia H. Lauta 
Leptophlebidae

Habroleptoides H. confusa 

Schistonata 

Ephemeridae Ephemera E. danica 

Ephemerillidae Ephemerella E. ignita 

Ephemeroptera

Pannota 
Caenidae Caenis  C. macrura 

Çizilge 3.1. Ephemeroptera ordosunun çalismada bulunan türlere göre 
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 Bacaklar vücut rengindedir. Femurun öne bakan kisminin üst kenarinda   

sik dagilmis, uçlari sivri uzun killar ile bunlarin arasinda kisa killar ve kalin dikenler 

bulunur. Tibianin ve tarsusun iç kenarinda kisa sivri dikenler bulunur. Tarsal 

tirnaklarda uca dogru büyüyen disler bulunur (Sekil 3.1c).  

7 çift olan solungaçlar lateral konumludurlar. Solungaçlarda sadece bu türe 

özgü olan belirgin, kalin ve sivri dikenler ile bunlarin arasinda seyrek ince killar 

bulunur. Solungaçta bulunan damarlar çogunda koyu renklidirler (Sekil 3.1d,e). 

Serkler paraserkusta uzundur. Paraserkusun her iki kenarinda serklerin iç 

kenarlarinda ince küçük killar bulunur. 

 Labrumun anterior kenari ortada içeriye dogru girintilidir. 

Anteriolateral köseleri ovaldir. Anteriodorsal yüzeyde ortadan kenarlara dogru 1 + 7 

– 10 belirgin, kalin ve uzun killar bulunur (Sekil 3.1k).  

 Mandibullarda  ilk kanin dis digerlerinden kalin ve küttür (Sekil 3.1g). 

Sol prosteka kalin, sag prosteka incedir (Sekil 3.1h,i).  

 Maksil palpleri 3 segmenttir.  Ve ilk segment digerlerinden oldukça 

kisadir. Son segment uca dogru daralmistir. Son segmentte daha çok olmak üzere 

maksil palplerinde ince küçük killar bulunur (Sekil 3.1j). 

Labial palp 3 segmentlidir. 3. segmentin uç kismi ovaldir ve çok sayida kisa 

kalin dikenler bulunur. Dorsal yüzeyinde 5 – 6 kadar kisa ve sivri diken bulunur. 

Glossalarin iç ve üst kenarlarinda sivri kisa dikenler bulunur. Paraglossalarin üst 

kenarlarinda uzun ve sivri killar bulunur (Sekil 3.1k). 

Incelenen materyal : 07.05.2002, 49 nimf (1): 04.05.2002, 37 nimf (2): 

04.05.2002, 20 nimf (3): 21.08.2004, 48 nimf (4): 21.08.2004, 43 nimf (5): 

23.08.2002, 4 nimf (6): 04.05.2002, 39 nimf (7): 20.08.2004, 2 nimf (8): 04.05.2002, 

87 nimf (9): 24.08.2002, 47 nimf (10): 20.08.2004, 6 nimf (13): 05.05.2002, 4 nimf 

(16): 16.08.2003, 1 nimf (18): 16.08.2004, 16 nimf (19): 16.08.2004, 3 nimf (20): 

28.06.2002, 12 nimf (22): 25.06.2003, 3 nimf (24):15.08.2004, 26 nimf (25): 

24.06.2003, 43 nimf (26).  

Türkiye’deki yayilislari : Adapazari, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskisehir [7], 

Çanakkale [44, 49], Edirne, Istanbul, Kirklareli, Tekirdag [44], Içel, Kahramanmaras 

[23], Elazig, Tunceli [26], Ankara [33, 7], Antakya [29], Balikesir [33, 45, 49], 

Bayburt,  Bingöl, Erzurum, Hakkari, Kars, Van [33], Kütahya [7, 45, 46], 

Kastamonu [47], Sinop  [47, 50]. 
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Baetis muticus (Linnaeus, 1758)  

Vücut uzunlugu 7 – 8 mm, serkler 4 – 5 mm, paraserkus ise 2 – 3 mm 

kadardir.  

Genel vücut rengi kahverengidir. Ince yapili bir vücuda sahiptirler. 

Abdomende medyan hat boyunca açik renkli bir bant bulunur. Tergiller üzerinde 

desen bulunmamaktadir. Son iki tergit digerlerine göre daha açik renklidir (Sekil 

3.2a). 

Bacaklar vücuda göre oldukça açik renklidir. Femurun öne bakan kisminin 

üst kenarinda seyrek olarak dagilmis sayisi fazla olmayan uzun, sivri, sert killar ile 

disa bakan kisminda ince killar bulunur.ayrica Femurun dorsalinin posterior 

kisminda çok sayida diken bulunur. Tibia ve tarsusun içe bakan kenarinda küçük sert 

dikenler ile disa bakan kenarinda ince killar bulunur. Tirnakta uca dogru uzayan 

küçük disler bulunur (Sekil 3.2b).   

Solungaçlarin kenari çentikli ve seyrek olarak killarla kaplidir (Sekil 3.2c). 

Paraserkus serklerden daha kisadir. Serklerin iç kenarinda, paraserkusun ise 

her iki kenarinda ince yapili killar bulunmaktadir. 

Labrumun anterior kenari ortada girintilidir. Anteriolateral kenarlari 

yuvarlaktir. Dorsal yüzeyin ortasindan, anteriolateral köselere dogru 1 + 2 – 3 kadar 

belirgin, uzun killar bulunur (Sekil 3.2d).  

Mandibulun birinci kanin disi digerlerinden daha geridedir. Diger türlerden 

farkli olarak sag mandibulun prostekasi  2 uzun kildan olusur. Bu killarin altinda 

küçük killar bulunur  (Sekil 3.2e,f,g). 

Maksil palpleri 3 segmentlidir. Birinci segment kisadir. 3. segment ise 

hepsinden uzundur. Maksil palpleri üzerinde ince ve küçük yapida killar 

bulunmaktadir (Sekil 3.2h). 

Labial palpler 3 segmentlidir. Son segmentin ucu sivriye yakin oval 

sekildedir ve dorsalinde 4 – 5 kadar kisa ve sivri diken mevcuttur (Sekil 3.2j). 

Glossalarin iç ve üst kenarlarinda sert yapida killar bulunmaktadir. Paraglossalarin 

uç kenarlarinda belirgin 3 sirali uzun killar vardir ve yüzeyinde de killar bulunur 

(Sekil 3.2i).  

 Incelenen materyal : 07.05.2002, 39 nimf (1): 04.05.2002, 38 nimf (3): 

21.08.2004, 7 nimf (4): 23.08.2002, 1 nimf (6): 04.05.2002, 11 nimf (7): 04.05.2002, 
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46 nimf (9): 24.08.2002, 6 nimf (10): 05.05.2002, 2 nimf (16): 28.06.2002, 1 nimf 

(22): 15.08.2004, 2 nimf (25). 

 Türkiye’deki yayilislari : Adapazari, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, 

Eskisehir [7], Istanbul, Kirklareli, Tekirdag [43], Balikesir [44], Bingöl, Van [33], 

Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars [16], Kütahya [7, 45, 46], Kastamonu [47], Sinop 

[47, 50]. 

Baetis buceratus (Eaton, 1870)  

Vücut uzunlugu 5 – 6  mm, serkler 2 – 3 mm, paraserkus ise 1,5 – 2 mm 

kadardir.  

Vücut rengi açik kahverengidir.  Bas vücuda göre daha koyudur. Abdomen 

tergitlerinde medyan hat boyunca açik renkli bir bant bulunur. Her tergitin asagiya 

bakan kenari daha açik renklidir. Medyan hattin her iki yaninda, tergitin 

anteriolateral  kenarina dogru küçük posteriolateral kenarina dogru olan kesiminde 

daha büyük olmak üzere tergitte toplam 4 tane açik renkli benek bulunur. Desenleri 

belirgin olanlarda benekler üçgenimsidir. 5. tergitte posterior ve posteriolateral 

kisimdaki açik renkli bölgeler birlesmistir (Sekil 3.3a).  

Bacaklar vücut ile ayni renktedir. Ön femurun öne bakan kisminin üst 

kenarinda,uzun, sert ve uçlari küt killar ile bunlarin aralarinda ince killar bulunur. 

Yine ön femurda bu killarin altinda uçlari saçakli yelpaze seklinde küçük dikenler 

bulunur (Sekil 3.3c). Bunlara tibia ve tarsusta da rastlanir. Tibia ve tarsusun iç 

kenarinda uçlari sivri küçük dikenler mevcuttur. Tarsal tirnakta uca dogru büyüyen 

küçük disler vardir (Sekil 3.3b).   

7 çift olan solungaçlar lateral konumludurlar. Solungaçlar lamel seklindedir. 

Solungaçlarin çevresi ince killarla kaplidir (Sekil 3.3d).  

Serkler paraserkustan daha uzundur. Serklerin iç kenari killarla kapli iken 

paraserkusun her iki kenari da killarla kaplanmistir. 

Labrumun anterior kenari ortada girintilidir. Anteriolateral kenarlari ovaldir. 

Dorsal yüzeyinde ortadan anteriolateral köselere dogru 1 + 3 – 5 kadar uzun kil 

mevcuttur (Sekil 3.3e).  

Sol mandibullarda türün karakteristik özelligi olarak 1 . ve 2. kanin dis esit 

genisliktedir (Sekil 3.3f). Sag prosteka sol prostekadan daha incedir (Sekil 3.3g,i).  

Maksil palpleri 2 segmentlidir. Ve hemen hemen ayni uzunluktadirlar. 

Ayrica palplerin üzerlerinde ince küçük killar bulunur (Sekil 3.3i). 
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Labial palpler 2 segmentlidir. Son segmentin ucu biraz sivrilmistir ve dorsal 

yüzünde orta kesime yakin yerlerde 4 – 7 kadar kisa ve sivri diken mevcuttur (Sekil 

3.3k). Paraglossalarin üst kenarlarinda  üç sira halinde uzun killar vardir. Glossalar 

iç kenarlarinda daha çok olmak üzere dis kenarinda da sivri dikenler bulunur (Sekil 

3.3j). 

Incelenen materyal : 21.08.2004, 1 nimf (4): 20.08.2004, 2 nimf (8): 

16.08.2003, 42 nimf (12): 20.08.2004, 43 nimf (13): 17.08.2003, 36 nimf (14):  

27.06.2002, 53 nimf (15): 16.08.2004, 38 nimf (20): 28.06.2002, 1 nimf (21): 

28.06.2002, 45 nimf (22): 15.08.2004, 13 nimf (23): 25.06.2003, 5 nimf (24):  

15.08.2004, 1 nimf (25): 24.06.2003, 20 nimf (26). 

Türkiye’deki yayilislari : Agri, Ankara, Antalya, Bayburt, Bingöl, Bolu, 

Elazig, Erzurum, Isparta, Kirsehir, Konya, Mus, Sivas Van [31], Antakya, Sanliurfa, 

[30], Balikesir [45, 46, 49] Bursa, Kütahya [46], Kastamonu [47], Sinop [50]. 

Baetis vernus (Curtis, 1834) 

Vücut uzunlugu 6,5  – 7 mm, serkler 3 – 3,5 mm ve paraserkus  2 – 2,5 mm 

kadardir.  

Vücut rengi sarimsi kahverengidir. Bas vücuda göre biraz daha koyu 

renklidir. Abdomende her bir tergitte medyan hattin her iki yaninda halka seklinde 

açik renkli büyük bir benek bulunur. Bunlar 2 – 8. tergitlerde daha belirgindir. 

Medyan hat ve tergitlerdeki beneklerin etrafi biraz daha koyu renklidir. 5. tergit daha 

açik renklidir (Sekil 3.4a). Tergitlerin alt kenarinda bulunan küçük dikenler sivri 

yapilidirlar ve düzgün siralanmislardir (Sekil 3.4e)..  

Bacaklar vücut ile ayni renktedir. Ön femurun öne bakan kisminin üst 

kenarinda çok uzun olmayan, kalin, küt yapida killar ile bunlarin aralarinda tekli 

ikili ve üçlü ince killar bulunur. Bunlarin  hemen altinda ise kisa sivriye yakin 

biçimli dikenler bulunur (Sekil 3.4c). Tibia ve tarsusun iç kenarinda  sivri kisa 

dikenler  ile dis kenarlarinda ince kil demetleri bulunur. Tirnakta uca dogru büyüyen 

küçük disler mevcuttur (Sekil 3.4b).  

7 çift olan solungaçlarin etrafinda ince kilar bulunur. Solungaçlar lateral 

konumludurlar (Sekil 3.4d). 

Serkler paraserkusa göre biraz daha uzundur. Serklerin iç kenarlarinda ince 

killar bulunmaktadir. Bu killar paraserkusun her iki kenarinda da bulunmaktadir.  
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Labrumun anterior kenari ortada girintilidir. Anteriolateral köseleri ovaldir. 

Dorsal yüzeyinde ortadan anteriolateral köselere dogru 1 + 5 – 7 kadar  uzun kil 

bulunmaktadir (Sekil 3.4g).  

Sol mandibulda birinci kanin dis ikinci kanin disten daha büyüktür. Sol 

mandibulda Baetis buceratus’dan farkli olarak molar bölgede küçük yardimci disler 

bulunmaktadir(Sekil 3.4i) . Sol prosteka saga göre daha kalindir (Sekil 3.4h,f) .  

Maksil palpleri hemen hemen birbirine esit uzunlukta iki segmentten 

olusmustur. Palpler üzerinde ince ve küçük killar bulunmaktadir (Sekil 3.4j).    

Labial palp iki segmentlidir. Ikinci segmentin dorsalinin ortalarinda 4 – 6 

kadar sivri, kisa diken bulunur (Sekil 3.4l). Glossalarin iç kenarinda daha fazla ve 

dis kenarinda da bulunan sivri dikenler vardir. Paraglossalarin üst kenarinda sivri 

dikenler ve uzun killar bulunur (Sekil 3.4k).  

Incelenen materyal : 20.08.2004, 1 nimf (8): 27.06.2002, 16 nimf (15): 

16.08.2003, 2 nimf (18): 16.08.2004, 26 nimf (20): 28.06.2002, 4 nimf (21): 

28.06.2002, 15 nimf (22): 25.06.2003, 39 nimf (24): 15.08.2004, 3 nimf (25): 

24.06.2003, 8 nimf (26).  

Türkiye’deki yayilislari : Ankara [7, 31], Elazig [26], Erzincan [16, 31],  

Erzurum [35], Sivas [29], Bolu, Eskisehir [7], Kütahya [7, 45, 46], Edirne, 

Kirklareli, Istanbul, Tekirdag [44], Balikesir [45, 49], Bursa [45, 46], Kastamonu 

[47], Sinop [47, 50]. 

Baetis lutheri (Müller – Liebenau 1967) 

Vücut uzunlugu 6,5 – 7,5  mm, serkler 6 - 7 mm, paraserkus ise 0,5  mm.den 

daha kisadir. 

Vücut rengi kahve rengidir. Bas vücutla ayni renkte ve petek gözler lateral 

konumludur.  

Abdomende tergitler üzerine medyan hat boyunca açik renkli bir bant 

bulunur. Bu bandin her iki yaninda belirgin olmayan açik renkli desenler bulunur.5., 

9. ve 10. tergitler digerlerine göre daha açik renklidir (Sekil 3.5a). Tergitlerin alt 

kenarlarinda bulunan kisa dikenler küt yapilidir (Sekil 3.5l). 

Bacaklar vücut ile ayni renktedir. Ön femurun öne bakan kisminin üst 

kenarinda sik olarak yerlesmis ucu ince saçaklarla kapli, uzun sert killar bulunur. 

Bunlarin hemen altinda ve aralarinda ince killar ile ucu saçakli kisa dikenler 
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mevcuttur (Sekil 3.5c). Bu saçakli dikenlerden tibiada da bulunur. Tibia ve tarsusun 

dis kenari ince killarla kaplidir. Iç kenarinda ise sert kisa killar bulunur. Tirnakta uca 

dogru uzayan küçük disler ile uç kisimda ince,  iki kisa kil bulunur (Sekil 3.5b).  

Solungaçlar lateral konumludur. Kenarlari ince killarla kaplidir (Sekil 3.5d).  

Serkler paraserkustan daha uzundurlar. Paraserkus oldukça fazla 

küçülmüstür. Serklerin iç kenarlarinda killar bulunmaktadir. Paraserkus çok küçük 

oldugundan killanmalar görülmemektedir (Sekil 3.5e) . 

Labrumun anterior kenari ortada oldukça girintilidir. Anteriolateral köselerse 

ovaldir. Ve bu köselerde uçlari saçakli killar bulunur. Labrumun dorsalinde ortadan 

anteriolateral köselere dogru 1 + 5 – 9 adet uzun kil bulunur. Dorsalin üst kismina 

yakin bir yer ile alt kenari arasinda dik dörtgene benzer yapida kisa dikenler bulunur 

(Sekil 3.5f).  

Mandibulda birinci kanin dis ikinci kanin disten daha ileridedir. Sag prosteka 

daha incedir (Sekil 3.5g,h,i).    

Maksil palpleri hemen hemen birbirine esit iki segmentten en olusmustur. 2. 

segmentin uç kisminda sivri küçük bir çikinti bulunur. Palplerin etrafinda ince küçük 

killar bulunur (Sekil 3.5j). 

Labial palpler iki segmentlidir. Ikinci segmentin ucu sivrilmistir ve dorsal 

yüzeyin orta kismina yakin yerde 4 – 5 kadar kisa, sivri diken bulunur. 

Paraglossalarin ucunda uzun killar bulunur. Glossalarin iç ve dis kenarinda dikenler 

bulunur (Sekil 3.5k).  

Incelenen materyal : 07.05.2002, 21 nimf (1): 04.05.2002, 3 nimf (2): 

04.05.2002, 36 nimf (3): 21.08.2004, 3 nimf (4): 23.08.2003, 12 nimf (6): 

04.05.2002, 40 nimf (7): 04.05.2002, 48 nimf (9): 05.05.2002, 23 nimf (16): 

28.06.2002,13 nimf (21): 15.08.2004, 33 nimf (25).  

Türkiye’deki yayilislari : Antakya [30] Balikesir [45, 49], Bursa [46], Mus 

[29], Sivas [31], Kastamonu [47], Sinop [47, 50]. 

Cloeon dipterum (Linne, 1761)  

Vücut uzunlugu 7 – 8 mm, serkler 5 - 6 mm, paraserkus ise 3,5 – 4,5 mm 

kadardir. 

Vücut sari kahverengidir. Bas biraz daha koyudur. Antenler abdomene kadar 

uzanirlar. Petek gözler oval ve lateral konumludur. Pronotumda medyan hattin iki 

yaninda açik renkli desen bulunur. Abdomen sari ve kahverengi desenlerle kaplidir. 
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Tergitlerin alt kenarinda medyan hatta tergite göre  boyutu degisen açik renkli bir 

benek ve bunun her iki yaninda da yine tergite göre boyutu degisen açik renkli 

benekler bulunur (Sekil 3.6a). Tergitlerin lateral köselerinde küçük killar bulunur. 2 

– 9. sternitlerde medyan hattin iki yaninda sternite paralel koyu renkli çizgiler 

bulunur.   

Bacaklar vücut rengine  göre daha açik renklidir. Femurlarin posterior 

kenarinda daha sik olan, tüm yüzeyde sona dogru seyreklesen kisa, uçlari sivri 

dikenler bulunur.ayrica üst kenarda ve yüzeyinde de seyrek olarak dagilmis sivri ve 

kisa dikenler bulunur. Tibianin ve tarsusun iç kenarinda sik dikenler bulunur. Tarsal 

tirnagin disleri kaideden uca dogru büyür. Tirnak ince ve uzundur (Sekil 3.6b). 

Solungaçlar dorsal konumludur. Solungaçlarda damarlar koyu renklidir. 1 – 

6. solungaçlar çift yapilidir. 7. solungaç tektir. 1. solungacin dorsal lamellasi ventral 

lamellanin boyunu geçer (Sekil 3.6c,d). 2 – 6. solungaç lamelleri üçgene benzer. 7. 

solungaç yuvarlagi andirir.  

Paraserkus serklerden biraz daha kisadir. Serklerin iç kenarinda 

paraserkusun ise her iki kenarinda ince, uzun ve sik killar bulunur. Serkler ve 

paraserkusun orta kisminda koyu bantlarin olusturdugu koyu bir bölge bulunur 

(Sekil 3.6e). 

Labrumun ön kenari içe dogru girintilidir. Anteriolateral köseler ovaldir. 

Labrumun anteriolateral kösesinden anteriora dogru uzanan kisa, sivri dikenler 

bulunur. Kenarlarda ve ortada uzun killar bulunur (Sekil 3.6f). 

Mandibullarda kanin bölge ortadan ikiye ayrilmistir. Prostekalarin altinda sik 

killar bulunur (Sekil 3.6h,g).  

Maksil palpleri üç segmentten olusur. Segmentler üzerinde ince killar 

bulunur (Sekil 3.6i).  

Labial palp üç segmentlidir. Son segmentin ucunun üst kenari uzamis ve 

sivrilmistir. Glossalarin iç ve dis kenarinda kisa sivri dikenler bulunur (Sekil 3.6j,k).       

Incelene materyal : 20.08.2004, 2 nimf (8): 17.08.2003, 13 nimf (14): 

17.08.2003, 26 nimf (17): 16.08.2003, 13 nimf (18): 16.08.2004, 25 nimf (20). 

Türkiye’deki yayilislari : Ankara [29, 33], Afyon, Erzurum, Kars, Nevsehir 

[33], Antakya, Sanliurfa [30], Adapazari, Eskisehir, Kütahya [7], Ardahan, Çorum 

[18], Edirne, Istanbul, Kirklareli, Tekirdag [44], Balikesir [45, 46, 49], Bursa [46], 

Kastamonu [47], Çanakkale [49]. 
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Centroptilum luteolum (Müller, 1776) 

Vücut uzunlugu 6 – 7  mm, serkler 3 – 4  mm ve paraserkus 2,5 – 3,5 mm 

kadardir.  

Vücut açik kahverengidir. Bas vücutla ayni renktedir. Gözler lateral 

konumludur. Antenler uzundur ve toraksa kadar uzanirlar. Abdomende altinci tergit 

daha koyudur ve ortasinda belirgin siyah bir nokta vardir. Diger tergitlerde daha açik 

renklidir ve medyan hattin iki kenari, tergitin üst kismi koyu ve alt kisimlar daha 

açiktir.  

Bacaklar gövde ile ayni renktedir. Ön femurun ön kisminin üst kenarinda az 

sayida uzun sivri kil bulunur. Tibia ve tarsusun iç kenarinda sivri killar mevcuttur. 

Tarsal tirnak ince, uzun ve üzerinde çok küçük disler bulundurur (Sekil 3.7a).  

Solungaçlar açik renklidir ve damarlari koyudur. Tek yapili olan 

solungaçlarin uçlari sivridir. Birinci solungaçlar digerlerinden dar ve uzundur (Sekil 

3.7b,c,d,e).  

Serkler paraserkustan biraz daha uzundur. Üzerlerinde de koyu halkalar 

vardir. Seklerin iç kenarlarin da paraserkusun ise her iki kenarinda killar 

bulunmaktadir. 

Labrumun anterior kenari ortada girintili ve anteriolateral köseleri ovaldir. 

Anteriolateral ve anterior köselerinde üzerleri ince killarla kapli, uzun killar bulunur 

(Sekil 3.7f).  

Mandibullarda kanin bölge tam yariktir. Prostekalarin her ikisinin alt 

kisminda uzun killar bulunur. Sol mandibulun prostekasi sag mandibulun 

prostekasina göre daha kalindir (Sekil 3.7g,h). 

Maksil palpleri üç segmentlidir. Segmentlerin dis kenarlarinda ince killar 

bulunur. Son segment uca dogru daralir (Sekil 3.7i). 

Labial  palp üç segmentlidir. Üçüncü segmentin ucu genislemis ve ortada 

içeriye dogru bir girinti yapmistir. Glossalar üçgenimsi sekildedir ve iç kenarlarinda 

sivri dikenler bulunur (Sekil 3.7j,k).  

Incelene materyal : 21.08.2004, 18 nimf (4): 20.08.2004, 6 nimf (8): 

16.08.2003, 31 nimf (18):  15.08.2004, 1 nimf (25). 

Türkiye’deki yayilislari : Ankara [7, 33], Sivas [29], Eskisehir [7], 

Çanakkale [44], Kütahya [45, 46], Kastamonu [47], Sinop [47, 50], Balikesir [49]. 
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Centroptilum pennulatum (Bogoescu, 1947) 

Vücut 7 – 9 mm, serkler ve paraserkus 3 mm kadardir.  

Bas açik kahve rengidir. Antenler geriye dogru kivrik sekilde iken orta bacak 

kaidesine kadar uzanirlar.  

Abdomen segmentleri genis, ikinci ve besinci segmentler digerlerinden daha 

koyudur. Sekizinci tergitin lateralinde: 4 – 6, dokuzuncu tergitin lateralinde 5 – 8 

kadar belirgin diken bulunur.  

Bacaklar sari tarsal tirnaklar kahverengidir. Femurlarin tüm iç kenarlari 

boyunca kisa sivri dikenler bulunur. Tarsal tirnakta disler belirgin degildir (Sekil 

3.8a). 

Solungaçlarin uçlari yuvarlak ve asimetriktir. Solungaçlarda damarlar koyu 

renklidir. Birinci ve altinci solungaçlarda dorsal lamella bulunur. Yedinci solungaç 

ise tektir. Dorsal lamella daha küçüktür. Dorsal lamellalar altinci solungaca dogru 

küçülür, altinci solungaçta ventral lamellanin yarisini geçmez (Sekil 3.8b,c,d,e). 

Serklerin iç kenarlarinda ve paraserkusun her iki kenarinda da kaideden uca 

dogru uzanan yogun killar vardir. Abdomenin bitiminden koyu banda kadar olan 

kisimda 6 koyu halka bulunur (Sekil 3.8f).  

Labrumun ön kenarinda ince uzun killarin yani sira kalin ve sik dikenler  

bulunur (Sekil 3.8g).  

Mandibullarda kanin disler yalnizca en tepede bölünmüstür (Sekil 3.8h,i,j).  

Maksil palpleri üç segmentlidir. Ikinci segment üçüncü segmentin yarisi 

kadardir. Üçüncü segment   uçta sivrilmistir (Sekil 3.8l). 

Labial palpler üç segmentlidir. Ikinci segmentin üst kenarinda alti kadar bir 

dizi kil bulunur. 2. segment uca dogru genislemistir. 3.segmentin alt kismi 

genislemis ve üst köse yuvarlaktir (Sekil 3.8k). 

Incelenen materyal : 15.08.2004, 1 nimf (25): 24.06.2003, 1 nimf (26). 

Türkiye’deki yayilislari :Agri, Ankara [31], Çankiri [16], Erzurum [16, 

31], Adiyaman, Antakya, Sanliurfa [30], Çanakkale, Kirklareli [44], Balikesir [45, 

46],  Kütahya [45, 46], Bursa [46], Kastamonu [47]. 

 

Heptageniidae   



 

 

34 

Epeorus sp.  

Vücut uzunlugu 12 – 14 mm, serkler 10 – 12 mm, paraserkus 0,5 mm.den 

daha küçüktür.  

Vücut kahverengidir. Bas vücutla ayni renkte ve dorsaventral yassilasmistir. 

Basin ön kismi çok uzun olmayan sik dizilmis killarla kaplidir (Sekil 3.9a). Antenler 

çok küçüktür. Vücut üzerinde pronotumdan itibaren medyan hat boyunca son tergit 

de dahil açik renkli, uzun kil dizisi mevcuttur. Pronotum ve toraksta açik renkli 

desenler mevcuttur.  Abdomen sona dogru daralmistir. Tergitlerde belirgin bir desen 

görülmezken sternitlerde üçgen biçiminde dizilmis noktalar bulunur. Bunlar 9. 

sternitte daha büyük ve belirgindir. 7. ve 8. sternitle rde bu noktalar daha küçük 

görünürken diger sternitlerde bunlar 2 tane veya hiç de görülmeyebiliyorlar (Sekil 

3.9b).  

Bacaklar vücuttan biraz daha açik renklidir. Femurun orta kisminda 

femurdan biraz koyu bir kisim ve bunun ortasinda da koyu renkli bir benek bulunur. 

Ön femurun dorsalinin üst kenarinda düzenli olarak siralanmis sik uzun killar 

bulunur. Femurun dorsalinde küçük küt yapida dikenler bulunur (Sekil 3.9d). Tibia 

ve tarsusun dorsalinde orta kisimda uzun sik killar mevcuttur. Tirnakta 3 kadar 

küçük dis bulunmaktadir(Sekil 3.9c).  

7 solungaçtan ilki genislemis ve böbrek seklindedir (Sekil 3.9e). 

Solungaçlarin kenarlari kisa killarla kaplidir. Tüm solungaçlarin dorsalinde küçük, 

flamentlerden olusmus bir parça bulunur. 2 – 7. solungaçlarin disa bakan 

kenarlarinda parmak seklinde küçük bir çikinti bulunur. Bu çikintinin üzerinde ve 

onun yan kisminda genis olarak baslayan üst kisma dogru genisligi azalan, çok 

küçük killar bulunmaktadir (Sekil 3.9f,g). 

Labrumun anterior kenari ortada girintilidir. Anterio lateral köseleri ovaldir. 

Labrumun köselerde uzun, sik dizilmis killar bulunur. Anteriolateral köselerinde 2 

belirgin kisa kil ve anterior kenarinin ortasinda 3 küçük kil bulunur (Sekil 3.9h). 

Mandibulda kanin bölge ikiye ayrilmistir. Prostekalar killardan olusmustur 

ve küçüktür (Sekil 3.9i,j). 

Maksil palpleri 2 segmentlidir. 2. segmentin üst kisminda bir çok siradan 

olusmus, sik olarak dizilmis çok sayida kisa kil bulunur (Sekil 3.9k).    
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 Labial palpler 2 segmentlidir. 2. segmentin uç kismina doru uzaman sik 

killar bulunur (Sekil 3.9l).. 

Incelenen materyal : 04.05.2002, 35 nimf (3). 

Electrogena sp.  

Vücut uzunlugu 7 – 8 mm, serkler ve paraserkus 6 – 7 mm kadardir.  

Vücut sarimsi kahverengidir. Bas vücutla ayni renktedir. Bas yassilasmis ve 

antenler çok kisadir.  

Abdomen sona dogru biraz daralir. Abdomenin ortasinda koyu bir bant 

bulunur. Tergitler üzerinde açik renkli desenler mevcuttur (Sekil 3.10a). 

Bacaklar vücut ile ayni renktedir. Ön femurun öne bakan kisminin üst 

kenarinda uzun, ince, sik olarak dizilmis killar vardir. Femurun yüzeyinde 

dikdörtgen seklinde uzun ve kisa, küt yapida dikenler bulunur. Bunlardan az sayida 

tibiada da bulunmaktadir. Tibia ve tarsusta çok küçük ince yapida killar mevcuttur. 

Tarsusun iç kenarinda az sayida çok küçük sivri dikenler bulunur.   Tirnakta 3 kadar 

küçük dis bulunmaktadir (Sekil 3.10b,c). 

7 çift solungaç yaprak seklindedir. 1 – 6. solungacin iç kenarlarinda saçak 

seklinde ikinci bir parça bulunur. 1. solungaç daha dar yapidadir (Sekil 3.10d,e).  7 

solungaç tek yapilidir (Sekil 3.10f).  

Serklerin ve paraserkusun segmentlerinin üst kismini çevreleyen çok kisa, 

seyrek olarak yerlesmis kilar bulunur.  

Labrumun anterior kenari ortada çok hafif girintilidir. Anteriolateral köseleri 

ise oval olup yanlara dogru uzamistir. Labrum küçüktür. Anterior kenarlarinda ince 

uzun killar vardir (Sekil 3.10g).  

Mandibullarda kanin bölge tam yariktir. Sol mandibulda kanin bölge ilk 

kisim tirtikli görünümdedir. Ikinci kisimda 3 kadar dis bulunur. Prostekalar kilarin 

olusturdugu bir küme seklindedir. Bu kümede 8 kadar kil bulunmaktadir. Sol 

mandibulun molar bölgesinde uçlari parmak seklinde çikintilar yapmis yardimci 

disler bulunur (Sekil 3.10h,i).  

Maksil palpleri 2 segmentli olup uç kisminin üst kenarinda çok uzun 

olmayan sik olarak dizilmis killar mevcuttur. Yine üst kenarinda uzun sik killar 

bulunur. Galeosinal bölgede 20 tarak dikeni bunlarin 5. üzerinde de 15 kadar sivri 

uzanti bulunur (Sekil 3.10j,k). 



 

 

36 

Labial palpler 2 segmentlidir. 2. segmentin üst kenarinda uca dogru uzanan 

kisminda çok sik ve uzun killar mevcuttur. Glossalarin iç kismina bakan 

anteriolateral köselerinde uzun sik killar bulunur. Paraglossalarin üst kenarlarinda ve 

yüzeylerinde uzun killar bulunur (Sekil 3.10l). 

Hipofarinksin yan loblarinin uç kisimlari asagiya dogru kivrik sekildedir. 

Orta lobu ise uca dogru biraz daralir ve oval sekildedir (Sekil 3.10m).  

incelenen materyal : 07.05.2002, 13 nimf (1): 04.05.2002, 13 nimf (3): 

21.08.2004, 5 nimf (4). 

Rhithrogena sp.  

Vücut uzunlugu 11 – 12 mm serkler ve paraserkus 8 – 9 mm kadardir.  

Vücut rengi kahverengidir. Bas vücutla ayni renktedir. Antenler çok kisadir.  

Abdomen medyan hattin her iki yaninda tergitlerin ortasinda küçük koyu 

renkli bir nokta ve tergitin anteriolateral köselerinde biraz daha büyük siyah bir 

nokta bulunur (Sekil 3.11a).  

Bacaklar vücuttan biraz daha açik renklidir. Her üç bacagin femurunda da 

açik renkli, oval, genis bir bölgenin uca daha yakin kisminda koyu renkli yuvarlakça 

bir benek bulunur. Ön femurun dorsal yüzünün üst kenarinda düzgün olarak 

siralanmis sik sivri uzun kilar bulunur. Yine femurun dorsalinde, uca dogru hafifçe 

genisleyen kisa küt yapida dikenler bulunur. Tarsal tirnaklar uzca dogru koyulasir ve 

üzerinde 2 kadar küçük dis bulunur (Sekil 3.11b,c).  

7 çift olan solungaçlardan ilki oldukça genislemis ve böbrek seklindedir . 

Solungaçlar bir lamel kismi bir de flamentlerden olusmus saçak kismi vardir. Saçak 

kismi oldukça küçüktür. 1. solungacin kenarlari killarla kaplidir ve içeriye dogru 

ince yariklarla düzgün sayilabilecek bir kaç bölmeye ayrilmistir. 1. solungacin 

dorsal yüzünün anteriolateral kösesine dogru oval yapida  bazilarinda ucu düzlesmis 

( tirpan seklinde) deri çikintisi (plika) mevcuttur (Sekil 3.11d). Diger solungaçlar 

daha küçük yapidadir (Sekil 3.11e,f). 7. solungaç katlanmis sekildedir (Sekil 3.11g). 

Serklerin iç kenarinda, paraserkusun her iki kenarinda çok ince killar vardir.  

Labrumun anterior kenari ortada hafif girintilidir. Anteriolateral köseleri ise 

oval yapidadir. Labrumun lateral kenarlari oldukça kisadir. Anterio kenarinda uzun 

killar bulunur (Sekil 3.11h).  

Mandibullarda kanin bölge küçük ve sivridir. Etrafi tirtiklidir. Sol 

mandibulun molar bölgesindeki dislerin baslangicinda daha küçük ince disler 
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bulunur (Sekil 3.11i). Prostekalarin alta kisimlarinda ince küçük killar bulunur 

(Sekil 3.11j,i).  

Maksil palpleri 2 segmentlidir. Galeosinal bölgede 9 kadar tarak seklinde 

diken bulunur. Bu dikenlerin 5.’sinde sivri 6 kadar uzanti bulunmaktadir (Sekil 

3.11k,l).  

Labial palpler 3 segmentlidir. 3 segmentin ucunda yogun killar bulunur. 

Glossa ve paraglossada sivri dikenler ile ince killarla kaplidir(Sekil 3.11m). 

Hipofarinksin orta lobunun anterior kenarlarinda küçük dikenler bulunur ve 

loplar oval yapilidirlar (Sekil 3.11n). 

Incelenen materyal : 04.05.2002, 1 nimf (2): 04.05.2002, 36 nimf (3): 

04.05.2002, 2 nimf (7): 04.05.2002, 6 nimf (9). 

Ecdyonurus sp.  

Vücut uzunlugu 8 – 10 mm, serkler ve paraserkus ise 7 – 8 mm kadardir.  

Bas ve vücut sari – kahverengidir. Vücut üzerinde açik renkli desenler 

mevcuttur. Pronotumun yan kenarlari geriye dogru uzamistir. Abdomende tergitler 

üzerinde belirgin desenler mevcuttur (Sekil 3.12a). 

Bacaklar vücuda göre biraz daha açik renklidir. Femurun disa bakan 

yüzünün üst kenarinda sik olarak dizilmis uzun, sivri killar bulunmaktadir (Sekil 

3.12b). Yine femurun disa bakan yüzeyinde küçük, çomak seklinde  dikenler 

bulunmaktadir (Sekil 3.12c). Tibia ve tarsusun içe bakan kenarlarinda az sayida 

sivri, küçük dikenler bulunmaktadir (Sekil 3.12b). Tarsal tirnagin uç kisminda 3 

kadar küçük sivri diken bulunur.  

7 çift olan solungaçlarin ilk altisi bir lamel birde lamel kismindan daha 

küçük olan püskülden olusmustur. 7. solungaç sadece lamel kismindan ibarettir 

(Sekil 3.12d,e,f).  

Serkler ve paraserkusun üzerinde ince killar bulunmaktadir. Ayrica her 

segmentin üst kenarlarinda ince3 ve çok küçük dikenler bulunur.  

Labrumun anteriolateral köseleri daralmistir. Anterior kenari ise düzdür. 

Üstünde sik ve uzun ince killar bulunur (Sekil 3.12g). 

 Mandibullarda kanin bölge ortadan ikiye ayrilmistir. Ilk parçada uca kadar 

küçük disler bulunur. Prostekalar püskül seklindedir (Sekil 3.12h).  

Maksil palpleri 3 segmentlidir. Segmentlerin üzerinde ince uzun killar 

bulunur. Bu killar son segmentte oldukça yogundur. Son segment uca dogru 
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daralmistir ve digerlerinden oldukça küçüktür (Sekil 3.12i). Galeosinal bölgedeki 20 

taragin 5.’sinde  15 kadar diken bulunur (Sekil 3.12j).  

Labial palpler 2 segmentlidir. 2. segmentin üst kismindan uca kadar oldukça 

sik dizilmis ince killar bulunur. 2. segmentin uç kismi sivrilmistir. Glossa ve 

paraglossalarin üzerinde sik dizilmis uzun killar mevcuttur (Sekil 3.12k).  

Incelenen materyal : 15.08.2004, 7 nimf (25). 

Leptophlebidae  

Habrophlebia lauta (Landa, 1957) 

Vücut uzunlugu 5 –6 mm, serkler ve paraserkus 6 – 7 mm kadardir.  

Bas ve vücut ayni renkte ve kahverengidir. Abdomende tergitlerin orta kismi 

açik kenarlari koyu renktedir. tergitlerde 10. segmente dogru daralan üçgen seklinde 

desenler bulunur (Sekil 3.13a). Tergitlerin asagiya bakan kenarinda küçük sivri 

yapida dikenler bulunur (Sekil 3.13h). 

Bacaklar vücutla ayni renktedir. Femurun disa bakan yüzeyinde ve bunun üst 

kenarinda uzun, sert, sivri killar bulunur. Bu killar disinda femurun alt kenarinda da 

daha kisa dikenler bulunur. Ayrica femurun tüm yüzeyinde uzun ince killar 

bulunmaktadir. Tibianin içe bakan kenarinda kisa ve sert yapili killar yogun olarak 

dizilmistir (Sekil 3.13b). Tarsusun iç kenarinda da bu killardan bulunur. Tirnakta 

uca dogru uzayan küçük dikenler bulunmaktadir. 

Abdomen de 7 çift solungaç bulunmaktadir. Solungaçlar iki ana dal üzerinde 

daha küçük dallara ayrilmislardir. Büyük dallardan biri digerinden yaklasik 2 kat 

daha genistir. Küçük dallarin ucu sivrilmistir  (Sekil 3.13c).  

Labrumun anteriolateral köseleri ovaldir. Anterior kismi içe dogru hafif 

girintilidir. Üzerinde ince uzun ve kisa killar oldukça yogun olarak mevcuttur (Sekil 

3.13d). 

Mandibullarda kanin bölge ortadan ikiye ayrilmistir. Prostekalarin altinda 

ondan daha uzun bir kil demeti bulunmaktadir (Sekil 3.13e). 

Maksil palpleri 3 segmentlidir. Segmentlerin üzerinde oldukça yogun ince, 

uzun ve kisa killar bulunur. 3. segment digerlerine göre daha küçüktür. Ve uca dogru 

sivrilmistir (Sekil 3.13f).  
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Labial palpler 3 segmentlidir. Segmentlerin üzerinde ince ve sert yapida 

killar bulunur. 3. segment uca dogru oldukça sivrilmistir. Glossa ve paraglossalarin 

üzeri killarla kaplidir (Sekil 3.13g).  

Incelenen materyal  : 15.08.2004, 15 nimf (25). 

Türkiye’deki yayilislari : Ankara, Bolu, Giresun, Trabzon [33], Bursa, 

Eskisehir [7], Istanbul, Kirklareli, Tekirdag [44], Kütahya [45, 46], Bursa [46], 

Balikesir [49], Çankiri [18], Kastamonu [47], Sinop [47, 50]. 

Habroleptoides confusa (Hagen, 1864) 

Vücut uzunlugu 7,5 – 8,5 mm, serkler ve paraserkus 8 – 9 mm kadardir.  

Genel vücut rengi koyu kahve rengidir. Bas vücutla ayni renktedir. Gözler 

lateral konumludur. Uzun ve üstten bakinca antenin bazal segmenti basin içinden 

çiktigi görünmektedir (Sekil 3.14a).   

Abdomen boyunca medyan hatta ince açik renkli bir bant vardir. Bu bantin 

her iki yaninda 1 – 7. tergitlerde daha belirgin olan koyu renkli çapraz olarak duran 

küçük bir leke bulunur (Sekil 3.14b).  

Bacaklar hemen hemen vücutla ayni renktedir. Ön femur digerlerine göre 

daha kisa ve genistir.  Ön femurun öne bakan kisminin üst kenarinda uzun sivri sert 

killar bulunur. Yine uzun ve kisa olmak üzere femurun yüzeyinde bu dikenlerden 

mevcuttur. Tibianin ve tarsusun iç kenarinda uzun sert dikenler bulunur. Tarsal 

tirnakta küçük disler bulunur (Sekil 3.14c).  

7 çift olan solungaçlar lateral konumludur. Solungaçlar iki uçlu çatala 

benzerler. Solungaçlar uca dogru incelirler. Koyu bir damarin üstünü seffaf bir kisim 

kaplamistir (Sekil 3.14i).  

Labrumun anterior kenari ortada girintilidir. Anteriolateral köseleri ise 

ovaldir. Labrumun yüzeyinde ve kenarlarinda sivri sert killar bulunur (Sekil 3.14d).  

Mandibullarda kanin bölge tam yariktir. Prostekalarin alta kismi püskül 

seklindedir (Sekil 3.14e,f).  

Maksil palpleri 3 segmentlidir. 3. segment daha kisadir ve ucunda yogun 

olarak killar bulunur (Sekil 3.14g).  

Labial palpler 3 segmentlidir. 3. segmentin ucunda belirgin, düz olarak 

siralanmis 8 kadar bir dizi uzun sivri kil bulunur. Ayrica 3. segment uca oldukça 

daralmistir. Glossalar oval sekildedirler. Glossa ve paraglossalarin üzerinde yogun 

killar bulunur (Sekil 3.14h).  
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Incelenen materyal : 04.05.2002, 4 nimf (9). 

Türkiye’deki yayilislari : Bolu, Çankiri, [31], Tekirdag [44], Balikesir [45], 

Kütahya [46], Kastamonu, Sinop [47]. 

Ephemeridae  

Ephemera danica (Müller, 1764) 

Vücut uzunlugu 17 – 21 mm, serkler ve paraserkus 4 – 8 mm kadardir.  

Vücut sari - kahverengidir. Bas vücuda göre biraz daha koyudur. Basin uç 

kismi öne dogru uzamis ve en uçta ön kismi yarim ay seklinde içe dogru girinti 

yapmistir. Bu nedenle uç kisimlar sivridir.  Antenler kisadir ve uzun tüylerle 

kaplidir. Abdomen sona dogru biraz daralir. Abdomende tergitler üzerinde medyan 

hattin her iki yaninda nokta seklinde koyu lekeler bulunur. Bu lekeler 7., 8. ve 9. 

tergitler de iyice genislemistir ve üzerlerinde açik renkli bir çizgi bulunur. 

Sternitlerin 1. de yatay olan, 2 – 9. sternitlerde dik olarak yerlesmis olan uzun koyu 

çizgiler bulunur (Sekil 3.15a).  

Bacaklar gövde ile ayni renktedir. Ön bacak femuru biraz daha genistir. Ön 

femur uzun killarla kapli olup bunlarin aralarinda küçük dikenler bulunur.ön tibiada 

da uzun killar ve küçük dikenler bulunur. Tarsusta ise bunlar az sayida bulunur. 

Tirnakta belirgin disler yoktur (Sekil 3.15d). 2. ve 3. bacak da uzun killarla kaplidir. 

Solungaçlar dorsal konumludur. 7 çift solungacin her biri 2 dala ayrilmistir. 

1. solungaç hariç solungaçlarin her dali çok sayida uzun flamentlerle kaplidir. 1. 

solungaç çok küçülmüstür (Sekil 3.15b,c).  

Serkler ve paraserkusun her iki kenarinda killar bulunur.          

Labrum küçüktür. Labrumun anterior kenari ortada girintilidir. Anteriolateral 

köseleri ise ovaldir. Labrumun dis kenarinda kisa, kalin ve ince killar ile ortasinda 

ince, uzun kilar bulunur (Sekil 3.15e).  

Mandibulun üst kenari oldukça uzamis ve sivrilmistir. Prostekalar diken 

biçimindedir (Sekil 3.15f). 

Maksil palpleri 3 segmentlidir. 2.  ve 3. segmentte daha çok olmak üzere 

palplerde uzun killar vardir. 3. segment digerlerine göre daha küçük yapidadir(Sekil 

3.15g).  

Labial palpler 3 segmentlidir ve üzerlerinde uzun killar bulunur (Sekil 

3.15h). 
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Incelen materyal : 07.05.2002, 18 nimf (1): 04.05.2002, 12 nimf (3): 

04.05.2002, 6 nimf (7): 04.05.2002, 9 nimf (9): 15.08.2004, 22 nimf (25).  

Türkiye’deki yayilislari : Ankara, Balikesir [18], Bolu [31], Bursa, 

Eskisehir [7], Kütahya [7, 45, 46], Istanbul, Kirklareli [44], Kastamonu [47]. 

 

Ephemerillidae 

Ephemerella ignita (Poda, 1761) 

Vücut uzunlugu 8 – 9  mm, serkler ve paraserkus 3 – 5 mm kadardir.  

Vücut rengi koyu kahverengidir. Bas vücutla ayni renktedir. 

Petek gözler  lateral konumlu ve ovaldir. Oseller küçük ve nokta seklindedir.  

Abdomen tergitlerinin üst kisminda, medyan hattin her iki yaninda 

abdomenin sonuna yönelmis, 3 – 7. tergitlerde daha belirgin olan sivri çikintilar 

bulunur (Sekil 3.16b). Tergitlerin lateral kenarlarinda çok uzun olmayan seyrek 

dagilmis killar bulunur. 3 – 10. sternitlerin her iki kenarinda çubuk seklinde siyah 

lekeler bulunur.  

Bacaklar vücuttan biraz daha açik renklidir. Ön femurun öne bakan kisminin 

üst kenarinda az sayida uzun, ucu küt kalin killar bulunur. Ayrica femurun tibiaya 

yakin yüzeyinde de bu killardan bulunur.  Ayrica ince uzun killar da bulunur. Tüm 

tirnaklarda küçük disler bulunur (Sekil 3.16a). 

Dorsal konumlu olan solungaçlar, 3 ve 7. segmentlerde olmak üzere 5 çifttir. 

Tüm solungaçlar dorsalde bir lamelden, ventralde ise bir çok lamelin bir araya 

gelmesi ile olusmustur (Sekil 3.16h). Ilk dört çift solungacin dorsal lamelinde yonca 

yapragi benzeri koyu bir leke mevcuttur. Besinci solungaç digerlerinden daha 

küçüktür(Sekil 3.16c,d,e,f,g).  

Serkler ve paraserkusta uca dogru siklasan ve uzayan killar vardir. 

Segmentlerin birlestigi yerlerde kisa dikenler bulunur. 

Labrumun anterior kenari ortada hafifçe girintilidir. Anteriolateral köseler 

ovaldir. Kenarlari uzun ince killarla kaplidir (Sekil 3.16i).  

Mandibullarda kanin disler ortadan ikiye ayrilmistir ve prostekalar püskül 

seklindedir (Sekil 3.16j).  

Maksil palpleri çok ince, küçük olan üç segmentten olusmustur. 3. segment 

uca dogru daralir (Sekil 3.16k).  
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Labial palp üç segmentlidir. Üçüncü segment kisadir  ve uca dogru oldukça 

daralir, hatta sivridir. Glossa ve paraglossalarin üst kisimlari ve dis kenarlari uzun, 

sivri ve ince killarla kaplidir. Glossalar  küçük, oval ve birbirine bitisik konumdadir 

(Sekil 3.16l).        

Incelenen materyal : 24.06.2003, 21 nimf (26).  

Türkiye’deki yayilislari :Antalya, Izmir [23], Bolu [27, 31, 45], Ankara, 

Bingöl, Kars, Mus, Sivas, Tunceli, Van [31], Erzincan, Erzurum [16, 31], 

Adiyaman, Sanliurfa  [30], Bilecik, Eskisehir [7], Bursa [7, 46], Kütahya [7, 45, 46], 

Çanakkale [44, 49], Istanbul, Kirklareli, Tekirdag [44], Balikesir [45, 46, 50], 

Kastamonu [47], Sinop [47, 50].  

Caenidae  

Caenis macrura (Stephens, 1834) 

Vücut uzunlugu 4 – 6 mm, serkler ve paraserkus 3 – 4 mm  kadardir. 

Vücut rengi koyu kahverengidir.  Bas ayni renktedir. Petek gözler lateral 

konumludur.  

Pronotumun anterior kenari içeriye dogru  girintilidir.  

Tergitlerin posteriolateral köseleri geriye dogru sivrilmistir. Son segment 

disindaki diger  segmentlerin  lateral kenarlarinda kisa ince killar bulunur. 

Tergitlerin 7., 8. ve 9. segmentlerinin alt kenarlarinda yukariya bakan uzun killar 

bulunur (Sekil 3.17a).  

Bacak gövdeyle göre biraz daha açik renklidir. Ön  femurun öne bakan 

kisminin dorsalinde, orta kisma yakin bir kisimda enine yerlesmis olan ucu 

çatallasmis ve ince killarla kapli 11 kadar uzun kil bulunur (Sekil 3.17c). Tibia ve 

tarsusta ince ve uzun, kalin ve kisa dikenler vardir. Tirnaktaki disler çok 

küçülmüstür (Sekil 3.17b). 

Birinci solungaç körelmis, küçük ve iplik seklindedir (Sekil 3.17d). Diger 

solungaçlarin üzerini örten ikinci solungacin dorsal yüzeyin dis kenarinda tek sira 

halinde dizilmis kisa, ince kil demetleri bulunur. Yine 2. solungacin alt kenari ve 

disa bakan kenari uzun ince killarla kaplidir. Yine ikinci solungacin dorsal yüzünde 

çok küçük kenarlari düz olmayan yuvarlak biçiminde yapilar mevcuttur (Sekil 

3.17e). 

Serkler ve paraserkus esit uzunluktadir.  
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Labrumun anterior kenari  ortada içeriye dogru girintili ve anterio lateral 

köseleri ovaldir. Tüm yüzeyi ince ve uzun killarla kaplidir (Sekil 3.17f).  

Mandibullarda kanin bölge ortadan ikiye ayrilmistir. Prostekalar saçak 

seklindedir (Sekil 3.17g).  

Maksil palpleri üç segmentlidir. Birinci segment genislemistir ve dis 

kenarinda sivri kisa dikenler bulunur. Üçüncü segment sivri uçludur ve seyrek 

olarak  dagilmis killarla kaplidir (Sekil 3.17h).  

Labial palp üç segmentlidir. Son segment diger segmentlere göre oldukça 

küçüktür ve üzerinde dikenler bulunur. Glossalar ovalimsi yapidadir (Sekil 3.17i). 

Incelenen materyal : 07.05.2002, 2 nimf (1): 04.05.2002, 1 nimf (2): 

21.08.2004, 46 nimf (4):20.08.2004, 6 nimf (8): 04.05.2002, 1 nimf (9): 25.08.2002, 

2 nimf (11): 16.08.2003, 37 nimf (18): 28.06.2002,  2 nimf (21): 15.08.2004, 1 nimf 

(25). 

Türkiye’deki yayilislari : Adiyaman, Hatay, Sanliurfa [30], Ankara, Aydin 

Eskisehir, Konya, Mugla [18], Erzincan, Erzurum, [16], Diyarbakir [29], Bursa, 

Kütahya [46], Kastamonu [47],  Sinop [47, 50], Balikesir[46, 49], Çanakkale [49]. 
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4.TARTISMA VE SONUÇ  

 Türkiye Ephemeroptera faunasinin ortaya konmasina yönelik günümüze 

kadar yapilan çalismalarda 14 familya , 33 cinse ve 1 alt türe ait 120 tür bildirilmistir 

[18, 46, 47].  

Çalisma alani olan Eber ve Aksehir gölleri havzalarinda daha önce yapilan 

bir çalisma olmamakla birlikte havzalarin bulundugu illerden Afyon’dan Cloeon 

dipterum [31], Konya’dan Caenis macrura [18] ve Baetis buceratus [31]  

bildirilmistir. 

Bu çalismada Mayis 2002 ve Agustos 2004 tarihleri arasinda Eber ve 

Aksehir gölleri havzasindan 26 lokaliteden 1753 örnek toplanmis, 6 familya, 13 

cinse ait 17 tür tespit edilmistir.  

Tespit edilen türler Eber ve Aksehir Gölü havzalarindan ilk kez 

bildirilmektedir.  

Bundan yaklasik 1.8 milyon yil önce (pleistosen) Anadolu’da meydana gelen 

morfolojik degismeler ve özellikle dünyanin kuzey yarim küresinde yasanan dört 

buzul devri (günz, mindel, riss, würm) Anadolu ve Trakya’nin daha genis olarak Ön 

Asya’nin fauna ve florasinin sekillenmesine neden olmustur. [18, 71]. Buzul devri 

baslamadan önce Orta ve Kuzey Avrupa’da yagisli ve nemli (Boreal) orman 

olusumu için uygun bir iklim, Doguda Angora (Sibirya ve daha güneyi) da ise soguk 

step iklimi hüküm sürmekte idi (70). Buzul dönemlerinde kuzeyde ortaya çikan, 

canlilar için uygun olmayan kosullar dünyanin belirli bölgelerine özellikle güneye 

göçleri baslatmistir. Canlilar bu dönemde Ispanya, Güneydogu Asya, Anadolu basta 

olmak üzere güneye göç etmislerdir [18]. Sibirya elemanlari bati kesiminde, iki 

yoldan güneye (Anadolu’ya) inmislerdir. Birinci yol Kafkaslar üzerinden geçerek, 

Kuzeydogu Anadolu’dan Hazar Denizi’ne kadar uzanan alani içerisine alan Iran – 

Hazar (Irano - Kaspien) siginagina ulasmislardir. Ikinci yol ise Boreal elemanlarla 

birlikte Balkanlari içerisine alan Makedonya – Trakya siginagi yada Balkan 

siginagina ulasmistir. Avrupa’nin batisindaki fauna ise Ispanya’nin bulundugu 

bölgeye siginmistir. Daha sonra ya zamanla yada dogrudan dogruya bu iki 

siginaktan yani Iran – Hazar ve Balkan siginagindan Anadolu’ya yayilma (göç) 

baslamistir [70].  

Balkan siginagina siginan fauna elemanlari da iki yoldan Anadolu’ya 

yayilmislardir. Bunlardan birincisi; Güney Avrupa tatli su formlarinin izledigi Ege 
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yoludur. O zamanlarda, bu günkü Ege Denizi kara durumundaydi. Burada bulunan 

Egeopotamus adindaki büyük bir tatli su nehri ve diger birçok akarsu o dönemde 

kara olan Ege Kalkani (bu günkü Ege Denizi) üzerinden akarak büyük ölçüde 

küçülmüs olan Akdeniz’e akiyordu.  

Ikinci yol ise Tuna, Karadeniz (Pontik iç deniz ), Marmara ve Bogazlar 

yoluyla Avrupa’dan Anadolu’ya giren elemanlarin izledigi Tuna yoludur.  

Her iki yoldan da, bu elemanlari Avrupa’dan Anadolu’ya göç ettikleri 

zaman, baslangiçta ( Pliyosen’in ortalarina kadar), Anadolu’nun iç kisminda, Dogu 

Anadolu’yu batiya baglayan bir çok gölden olusmus ve birbirleriyle zaman zaman 

baglantida olan büyük bir tatli su göl sistemi bulunmaktaydi. Akdeniz’e, Ege 

Deniz’ine, Marmara’ya ve Karadeniz’e dökülen nehirlerin kaynaklari çok büyük 

olasilikla bu gölden çikiyordu. Bu suretle erken evrelerde Avrupa’dan Dogu 

Anadolu’ya, hatta güneyde Suriye ve Filistin’e kadar uzanabilen bir tatli su köprüsü 

kurulmustur.  

Yine bu zamanda Firat ve Karasu keza Dicle nehri havzalarini olusturan 

bölgeden kaynaklanan nehir ve akarsular Hint okyanusuna degil iç Anadolu’daki 

tatli su gölüne akiyordu. Böylece Marmara, Ege ve Karadeniz’e dökülen nehirler 

araciligi ile Avrupa’dan iç göle ulasan fauna elemanlari Dogu Anadolu’ya ve 

dolayisiyla Orta Doguya kadar ulasma olanagi bulmuslardir [70.] 

Göllerin ve bir çok akarsuyun olusturdugu akarsu agi en eski böcek 

takimlarindan olan Ephemeroptera’nin Palearktik elemanlarinin Orta doguya kadar 

yayilmasini saglamistir  [18]. 

Çalisma alaninda tespit edilen türlerin Orta Avrupa ile Balkanlar’da, 

Karadeniz’in çevresinde, Kafkasya’da, ve bazi Orta Dogu ülkelerinde (Israil, 

Lübnan, Irak, Suriye) yayilis göstermektedir [18]. Bu türlerin buzul dönemlerde 

Makedonya – Trakya ve Irano – Kaspien siginaklarina geldigi ve buralardan da 

Anadolu’ya yerlestigi; sonra buradan da Iç Anadolu’daki göller sistemine ve bu 

sisteme bagli Akarsular agi ile Orta Dogu’ya kadar  yayildiklarinin  bir 

göstergesidir.  

Çalisma alanindan örnek toplanan lokalitelerde tespit edilen türler saprobik 

sisteme uygulanarak Eber ve Aksehir Gölleri Havzalarina ait mevcut su kalitesi 

ortaya konmaya çalisilmistir. 

Çalisma alaninda 1, 4, 7, 9, 25 nolu lokalitelerde Ephemera danica, 

Rhithrogena sp. Epeorus sp. gibi türlerin bulunmasi bu sularin temiz (oligosaprobik) 
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oldugunu göstermektedir [18]. Kaynaga nispeten yakin olmalarindan ve çevrelerinde 

de çok fazla tarim arazisi olmamasindan dolayi bu lokaliteler kirlenmemislerdir.  

2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,  nolu lokalitelerde 

bulunan Baetis vernus, B. buceratus, B. lutheri ve B. rhodani gibi türler lokalitelerin 

beta mezosaprobik (orta kirli) özellikte oldugunu göstermektedir [18]. Lokalitelerin 

bazi yerlerinde yogun bitki olusumu görünmektedir. Suyun dibi de kimi yerlerde 

balçikla kaplidir. Lokalitelerin etrafinda bulunan tarlalarin sulanmasindan sonra geri 

dönen sular buralarin kirlenmesinde önemli bir faktör olarak görülmektedir. Yine 

çevrede bulunan küçük köyler, bazi lokalitelerin etrafindaki küçük sanayi isletmeleri 

de kirli atik sularini buralara bosaltmaktadir.  

8, 11, 14, 17, 18 nolu lokalitelerde Cloeon dipterum, Centroptilum luteolum, 

ve Caenis macrura gibi türler bulunmasi bu lokalitelerin alfa mezosaprobik (kirli) 

özellikte oldugunu göstermektedir [18]. Lokalitelerdeki sularin diplerinde ve 

yüzeylerinde yogun olarak yosunlar birikmistir. Ayrica bazi yerlerde sazlik alanlar 

bulunur ve suyun rengi siyaha dönüktür. 18 nolu lokaliteye kanalizasyon ile kirli 

sular bosalmaktadir. Yine 14 ve 17 nolu lokalitelere de civar köylerin kirli atiklarini 

bosalttigi küçük bir su kaynagi buraya akmaktadir.  

Genel olarak bakildiginda Aksehir gölü havzasindaki derelerin daha temiz 

oldugu görülmektedir. Bu lokalitelerin temiz olmasinin nedeni burada sanayi 

isletmelerinin daha az olmasi ve örnek toplanan lokalitelerin etrafinda tarim 

alanlarinin daha az olmasi gösterilebilir. Afyon’da bulunan ve sularini Akarçay’a 

birakan kanalizasyon, seker fabrikasi, bira, süt fabrikalari Eber Gölü’ne akan 

Akarçay'in yogun kirliliginin önemli faktörüdürler. Ayrica bölgede yapilan yogun 

tarim bu kirlilikte önemli bir rol oynamaktadir. Ayrica Bo lvadin’deki alkol fabrikasi 

sularini dereler araciligi ile Eber gölüne bosalmaktadir.  

Eber ve Aksehir gölleri havzasina ait Kayaalti, Sazagin, Karaçay, 

Çamurluyol,  Cevizli, Kayacik Dereleri (Afyon), Tokluoglu, Çaykarisigi, Yakasinek, 

Kapi Dereleri (Aksehir) ve baska bir çok derede örnek bulunamamistir. Bunun 

nedeni tarim sulamasinda kullanilan ve ötrifikasyona neden olan azot ve fosfor 

bakimindan zengin sular ile çesitli  kirli sularin buralara akitilmasi oldugu gibi, 

bölgenin iklimi de bunda rol oynamaktadir. Yazin kuruyan derelerin bir çogu 

ilkbaharda sel taskinlarina maruz kalmaktadirlar.  

Ayrica Eber ve Aksehir göllerinin batisindaki kiyi bölgelerinde de örnek 

bulunamamistir. Bunun nedeni yukaridaki açiklamada oldugu gibi kirli atik sular ve 
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yogun tarimdir. Buranin kapali havza olmasi da bu kirliligin doga yoluyla 

temizlenmesini zorlastirmaktadir. Eber Gölü’nün çevresinde daha çok sanayilesme 

oldugundan daha kirlidir.  

Çalismada ayrica, Epeorus sp., Electrogena sp., Rhithrogena sp. ve 

Ecdyonurus sp.’ye ait örnekler cins düzeyinde verilmistir. Bu türlere –özellikle Bati 

Palearktik bölgede yayilis gösteren türlere- ait yeterli kaynaga sahip olunmasina 

ragmen, bunlarin tanimlanmasindaki eksiklikler nedeniyle çalismanin bu asamasinda  

tür düzeyine kadar teshisleri yapilamamistir. 
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