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ABSTRACT

1. The water quality of the streams in Yedigöller National Park and in surrounding
areas were in class I and class II The dominant genus found in this study were Baetis,
Ephemerella, Iron and Rhrithrogena respectively. 
2. Saprobic values of identified species were concordant with their known saprobic
values in literature. The saprobic values of species were between oligosaprobic and
beta-mesosaprobic.
3. Ecdyonurus starmachi Sowa 1971, Paraleptophlebia cincta (Retzius 1835) and
Caenis martae Belfiore 1984 were new records for Turkey.
4. Baetis lapponicus (Bengtsson 1912) was a new record with imago for Turkey. First
larval record was given for Turkey in this study.
5. Reference habitat concept applied for the first time to Yedigöller National Park in
Turkey. Also indicator species of Ephemeroptera were given.

KEY WORDS: Ephemeroptera, feeding type, indicators,  national park, new record,
physical and chemical characteristics, protected area, reference habitat, Turkey, water
quality. 

Review of Hydrobiology
1, 53-71 (2008)

Guest
Typewritten Text
        RESEARCH ARTICLE        



54

Yedigöller Milli Park› (Bolu, Türkiye) Ephemeroptera (Insecta)
Faunas› Üzerine Bir Araflt›rma: 

Su Kalitesi ve Referans Habitat ‹ndikatörleri

N‹LGÜN KAZANCI1*ve  GENCER TÜRKMEN1

1 Hacettepe Universitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dal›
Beytepe, Ankara, Türkiye

[*‹letiflim: Prof. Dr. Nilgün Kazanc›, nilgunkazanci@gmail.com]

  ÖZ

1. Yedigöller Milli Park›’ndaki ve çevresindeki akarsular›n su kaliteleri I. ve II. s›n›ft›r.
Bu çal›flmada bask›n olarak bulunan cinsler s›ras›yla Baetis, Ephemerella, Iron ve
Rhrithrogena’d›r. 
2. Teflhis edilen türlerin saprobik de¤erleri kaynaklarda verilenlere tamamen uymakta ve
de¤erler oligosaprobik  ve beta-mezosaprobik de¤erler aras›ndad›r.
3. Ecdyonurus starmachi Sowa 1971, Paraleptophlebia cincta (Retzius 1835) ve Caenis
martae Belfiore  1984 türleri Türkiye için yeni kay›tt›r.
4. Baetis lapponicus (Bengtsson 1912) türü daha önce ergin bireylerle Türkiye için yeni
kay›t olarak verilmiflti. Bu çal›flmada Türkiye için ilk defa larvadan kay›t verilmifltir.
5. Referans habitat kavram› Türkiye için ilk defa Yedigöller Milli Park›’ndaki habitat-
lara uygulanm›flt›r. ‹ndikatör Ephemeroptera türleri de verilmifltir.

ANAHTAR KEL‹MELER: Beslenme tipi, Ephemeroptera, fiziko-kimyasal özellikler,
indikatör, koruma alan›, milli park, referans habitat, su kalitesi, Türkiye, yeni kay›t
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G‹R‹fi

Yedigöller Milli Park›, Türkiye’nin Bat› Karadeniz Bölgesi’nde, Bolu ilinin
kuzeyinde yer al›r. Yaklafl›k 2019 hektar büyüklü¤ünde bir havzaya sahip bu bölge, 1965
y›l›nda korumaya al›nm›flt›r. Milli park bünyesinde 7 tane göl ve çok say›da akarsu
bulunmaktad›r. Koruma alan› olmas› nedeniyle fazla tahribata u¤ramam›fl bu bölge,
do¤al yap›s› bozulmad›¤›ndan zengin bir biyoçeflitlili¤e sahiptir.

Yedigöller Milli Park›’ndaki akarsular›n sucul böcek faunas›, koruma alan› olmas›
nedeni ile oldukça iyi korunmufltur. Yedigöller Milli Park› ayn› zamanda yal›t›lm›fl bir
yap›ya sahiptir. Bu özelli¤i nedeni ile Türkiye için endemik olan sucul böcek türlerini
içeren bir fauna yap›s›na sahiptir. Kazanc› (1983, 1985, 1986, 1999) taraf›ndan
Yedigöller Milli Park›’ndaki akarsulardan toplanarak tan›mlanan ve Türkiye için
endemik olan Plecoptera’ya ait yeni türler (Leuctra kurui Kazanc›, 1983, Leuctra
brachyptera Kazanc› 1985, Leuctra anatolica Kazanc› 1986, Leuctra boluensis Kazanc›
1999), yal›t›lm›fl yap›n›n ve bu bölgedeki akarsular›n referans habitat özelliklerine sahip
olmalar›n›n indikatörleri olarak kabul edilebilir. Türkiye’de bulunan Ephemeroptera tür-
lerinin habitatlar›n›n fiziksel ve kimyasal özelliklerine iliflkin bilgiler oldukça azd›r.

Bu çal›flmada, park›n s›n›rlar› içindeki do¤al yap›s› korunmufl akarsular›n bentik fau-
nas› üzerine yürütülen çal›flmalar kapsam›nda toplanan Ephemeroptera türleri, birey
say›lar› ve bulunduklar› habitatlara iliflkin baz› fiziksel ve kimyasal özellikler verilmifltir.
Referans habitat kavram› ve bu habitatlarda bulunacak Ephemeroptera türleri hakk›nda
Türkiye için ilk bilgiler verilmifltir. Bulunan türlerden Ecdyonurus starmachi Sowa
1971, Paraleptophlebia cincta (Retzius 1835) ve Caenis martae Belfiore 1984 Türkiye
için yeni kay›tt›r.

YÖNTEMLER

Belirlenen 10 istasyonun bentik örnekleri standart dip kepçesi ile ayakla dip
materyali kar›flt›r›larak toplanm›flt›r. Her istasyondan 100 m uzunlu¤undaki bir alandan
45 dakika boyunca örnekleme yap›lm›flt›r. Örnekleme yap›l›rken özellikle akarsuyun
h›zl› akan k›s›mlar› seçilirken ayn› zamanda farkl› zemin yap›lar›na sahip bölgeler
(kayal›k, tafll›, çak›ll›, kumlu zeminler), hafif ak›nt›l› k›s›mlar, kenar bitkilenmesi olan
ve olmayan k›s›mlar, gölgeli ve ›fl›k alan yerler gibi bir akarsuyun tüm özelliklerini
yans›tabilecek farkl› habitatlardan örnekleme yap›lm›flt›r. 
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Örnekler Leica Zoom 2000 binoküler mikroskop ve Olympus CX21FS1 stere-
omikroskop kullan›larak teflhis edilmifltir. Çal›flmalarda istasyonlar›n örnekleme
yap›ld›¤› andaki fiziko-kimyasal de¤iflkenleri de ölçülmüfltür. Bu de¤iflkenler s›cakl›k,
çözünmüfl oksijen, elektriksel iletkenlik ve pH de¤iflkenleridir. Bu ölçümler YSI 550 DO
(oksijenmetre) ve YSI 63 Multiprobe System (pH, elektriksel iletkenlik, s›cakl›k) kul-
lan›larak yap›lm›flt›r. Örnekler Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Biomonitoring
Laboratuvar›nda Nilgün Kazanc›’n›n koleksiyonda saklanmaktad›r. 

Çal›flmada farkl› s›cakl›klara sahip istasyonlar›n elektriksel iletkenlik de¤eri
25°C’deki elektriksel iletkenli¤e çevrilmifltir. Bunun için Hem (1985)’in ön gördü¤ü for-
mül kullan›lm›flt›r.

EC25°C =  ECt°C /  [ 1 + 0,0191 x ( t°C – 25°C ) ]

EC25°C : 25°C’deki özgül elektriksel iletkenlik

ECt°C : Arazi çal›flmalar›nda ölçülen elektriksel iletkenlik

t°C : Arazi çal›flmalar›nda ölçülen su s›cakl›¤› 

Ayr›ca bulunan Ephemeroptera örneklerine cins düzeyinde istasyonlara göre
bask›nl›k analizi uygulanm›flt›r. Bask›nl›k, bir istasyonda bulunan bir cinse ait birey
say›s›n›n o istasyondaki tüm birey say›s›na oran›n yüzde ifadesi olarak  hesaplanm›flt›r.
Bunun için Kocatafl (1992)’›n belirtti¤i formül kullan›lm›flt›r.

D= Na / Nn X 100

D : Bask›nl›k
Na : a cinsine ait birey say›s›

Nn : Tüm cinslere ait birey say›s›

BULGULAR VE TARTIfiMA

Türkiye Ephemeroptera Faunas› üzerine ayr›nt›l› ilk çal›flma Kazanc› (1984)
taraf›ndan Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden toplanan örneklerin kay›tlar›n›n verilmesi
ile yap›lm›flt›r. Türkiye’de Ephemeroptera türlerinin biyoindikatör olarak kullan›mlar›na
yönelik ilk çal›flma da Kazanc› (1997) taraf›ndan verilmifltir. Ayn› yay›nda, Türkiye için
haz›rlanacak bir biyotik indekste yer alabilecek türlerin bulunduklar› habitatlar›n fizik-
sel özelliklerine iliflkin bilgiler de verilmifltir. 

Türkiye Ephemeroptera Faunas› 14 familya, 33 cins ve bir alt cins kapsam›nda 121
tür ve 1 alttür içermekteydi (Kazanc› 2001, Tanatm›fl ve Ertorun 2006). Tür say›s›n›n
yap›lan çal›flmalarla artmas› beklenmektedir. Bu çal›flmada verilen Ecdyonurus starma -
chi Sowa 1971, Paraleptophlebia cincta (Retzius 1835) ve Caenis martae Belfiore 1984
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yeni kay›tlar›yla Türkiye Faunas› 124 tür ile temsil edilmektedir. Bu yay›nda verilen ve
di¤er Ephemeroptera türlerinin habitat özelliklerine iliflkin bilgiler tüm dünyada oldu¤u
gibi Türkiye’de de oldukça eksiktir.

Sucul böcekler akarsu habitatlar›n›n en önemli bileflenleridir. Özellikle nehir s›rala-
mas›nda düflük ve orta kategorilerde yer alan (birinci, ikinci ve üçüncü s›ralarda) akar-
sularda çeflitlilik ve populasyon yo¤unlu¤u yönünden bentik omurgas›zlar içinde çok
önemli bir yer tutarlar.  Sucul böcekler içinde de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera
(EPT) bu habitatlarda en bol bulunan ve tür çeflitlili¤i yönünden en zengin tak›mlard›r.

Ephemeroptera tak›m›n›n su kalitesi çal›flmalar›nda kullan›lan gösterge türleri içer-
mesi bu tak›m› biyolojik izleme çal›flmalar›nda öne ç›karmaktad›r. Ancak, habitatlar›n›n
fiziksel ve kimyasal özelliklerine iliflkin bilgilerin de tür kay›tlar› ile birlikte verilmesi su
kalitesine iliflkin çal›flmalarda kullan›lacak bilgi birikimi için gereklidir. Türkiye’de
Ephemeroptera tak›m›n›n di¤er bentik omurgas›zlarla birlikte, su kalitesi ile iliflkilerine
iliflkin çal›flmalar son y›llarda artarak devam etmektedir (Kazanc› 1993, Kazanc› et al.
1997, Kazanc› ve Dügel 2000, Dügel ve Kazanc› 2004, Girgin et al. 2004). 

Yedigöller Milli Park alan› içindeki akarsular›n bentik makro omurgas›z fauna örnek-
leri ile habitatlar›n›n baz› fiziksel ve kimyasal de¤iflkenlerine iliflkin de¤erler Haziran
2007 y›l›nda yap›lan çal›flma ile elde edilmifltir. Çeflitli etkenlerle bozulan sucul habitat-
lar›n, çok az bozulmufl hatta do¤al yap›s›n› koruyabilmifl habitatlarla karfl›laflt›r›lmas› ile
elde edilen bilgilerin karfl›laflt›r›larak koruma çal›flmalar›nda kullan›lmas› gerekmekte-
dir. 

Milli parklardaki habitatlar, korunabilmeleri nedeni ile referans habitat olma özellik-
lerini tafl›yabilmektedir. Yedigöller’deki akarsular›n faunalar› da baz› toplama bölgeleri
d›fl›nda “referans fauna” olarak kabul edilebilir.
Referans koflullar› tafl›yan habitatlar›n özellikleri flöyle s›ralanabilir (Buffagni et al.
2001):

- Akaçlama alan›nda yerleflim alan›, ekili alan çok az olmal›, do¤al orman bulunmal›.

- A¤aç kal›nt›lar› toplanmamal›, ortamda do¤al olarak bulunmal›. 

- Akarsu kenarlar›nda düzenleme olmamal› ve bu bölgelerden gelen su ak›nt›lar› do¤al
halde olmal›.

- Baraj, gölet gibi su toplama yap›lar›n›n bulunmamas›, su ak›fl›n›n do¤al düzeninin
bozulmam›fl olmas›, yeralt› suyunun çekilmemesi, akarsu yönünün de¤ifltirilmemesi,
madencilik olmamas› gerekmektedir. 

- Noktasal veya yayg›n kirlilik kaynaklar› (organik kirlilik, a¤›r metal kirlili¤i, asidi-
fikasyon, termal kirlilik, tuzluluk art›fl›, di¤er kimyasal kirlilik kaynaklar›) taraf›ndan
etkilenmemeli.

- Biyolojik özellikleri de¤ifltirecek müdahaleler (yabanc› türlerin ortama b›rak›lmas›, göç
bariyerleri oluflturma) olmamal›.
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Afla¤›da toplama yap›lan istasyonlar›n fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri veril-
mifltir.

Fiziko-kimyasal Bulgular

3-5 Haziran 2007 tarihleri aras›nda Yedigöller Milli Park›, Bolu’da yap›lan arazi
çal›flmalar›nda, belirlenen 10 istasyonun ölçülen fiziko-kimyasal verileri (Çözünmüfl
oksijen (ÇO, mg/l) - S›cakl›k (°C) ile pH – Elektriksel iletkenlik (EC, 25°C’de, mS/cm)
flekil 1’de gösterildi¤i gibidir.

fiekil.1  Yedigöller Milli Park›’ndaki 10 istasyonun fiziko-kimyasal verileri

Su Kirlili¤i Kontrol Yönetmeli¤i’nin (1988) belirledi¤i k›taiçi su kalite s›n›flar›na ait
kriterlere göre (Tablo.1) belirlenen akarsular üzerinden seçilen 10 istasyonun fiziko-
kimyasal özelliklerine göre su kalite s›n›flar› Tablo.2’ de gösterilmifltir.  

Tablo.1  Su Kirlili¤i Yönetmeli¤i’nin belirledi¤i kalite kriterleri (1988)

Su kalite parametreleri I II III IV
S›cakl›k 25 25 30 >30
pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.0 - 9.0 6.9 - 9.0 d›fl›nda
Çözünmüfl oksijen (mg/l) 8 6 3 <3
Çözünmüfl oksijen (%) 90 70 40 <40

Tablo.2  Su kirlili¤i yönetmeli¤ine göre istasyonlar›n su kalite s›n›flar›

‹st-1 ‹st-2 ‹st-3 ‹st-4 ‹st-5 ‹st-6 ‹st-7 ‹st-8 ‹st-9 ‹st-10
Su kalite S›n›f› I-II II II I I-II I I I I II

NİLGÜN KAZANCI VE GENCER TÜRKMEN
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Tablo.2’ye göre 4., 6., 7., 8. ve 9. istasyonlar›n su kalitesi I. s›n›f kalitede, 1. ve 5.
istasyonlar›n su kalitesi I-II. s›n›f aras› kalitede, 2., 3. ve 10. istasyonlar›n su kalitesi de
II. s›n›f kalitede bulunmufltur.

Elektriksel iletkenlik, suyun elektrik ak›m›n› iletebilme yetene¤inin ölçümüdür.
Suyun iletkenli¤i bir çok nedenden ötürü de¤iflir. Örne¤in nitrat, sülfat, fosfat gibi any-
onlar ile kalsiyum, magnezyum, alüminyum gibi katyonlar suyun elektriksel
iletkenli¤ini artt›r›r. Zemin yap›s› da elektriksel iletkenli¤i etkilemektedir. Daha çok
kayalar›n ve büyük tafllar›n hakim oldu¤u zeminlerde düflük elektriksel iletkenlik
görülürken, balç›k, çamur ve alüvyonlu zeminlerde yüksek elektriksel iletkenlik görülür.
Ayr›ca s›cakl›k da elektriksel iletkenli¤i etkilemektedir. So¤uk sular daha düflük elek-
triksel iletkenli¤e sahipken daha s›cak sular daha yüksek elektriksel iletkenli¤e sahiptir.
Bu nedenle, iletkenlik 25°C’deki iletkenlik olarak ifade edilir (U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) 2006). Bu sayede ifade standartlaflt›r›larak sorun giderilmifl
olur. 

Su Kirlili¤i Kontrol Yönetmeli¤i’nin (1988) belirledi¤i kriterlerde elektriksel iletken-
lik bulunmamas›na ra¤men su kalitesi çal›flmalar›nda önemli bir de¤iflken olarak kul-
lan›lmaktad›r. Ayr›ca pH ve elektriksel iletkenlik birlikte kullan›larak sucul ekosistem-
lerdeki bozulmalar modellemeler yap›larak gözlemlenmektedir. Elektriksel iletkenlikte-
ki art›flla birlikte pH’da da art›fl beklenmektedir (Dow ve Zampella 2000). Bu çal›flmada
da flekil.1’deki pH - EC grafi¤inden de görülece¤i üzere pH ve EC de¤erleri genelde
do¤ru orant›l›d›r.

EPA (2006)’ya göre taban büyük omurgas›zlar› ve bal›klar için uygun elektriksel
iletkenlik aral›¤› 0,15 – 0,5 mS/cm olarak bildirilmifltir. Bu çal›flmada 25°C’deki orta-
lama iletkenlik 0,31 mS/cm olarak bulunmufltur. En düflük elektriksel iletkenlik 0,097
mS/cm olarak 8. istasyonda ölçülmüfltür. Su kalitesi I. s›n›f olan bu istasyon, ayn›
zamanda da en düflük ikinci pH de¤erine sahip ve di¤er istasyonlara göre nispeten
düflük s›cakl›ktad›r. En yüksek elektriksel iletkenlik de 0,54 mS/cm olarak 2. ista-
syonda ölçülmüfltür. Su kalitesi II. s›n›f olan bu istasyon, en yüksek pH de¤erine ve en
yüksek s›cakl›¤a sahiptir. Ayr›ca 2. istasyonda akarsu üzerinde uygulanan yön
de¤ifltirme çal›flmalar› ve zeminde s›k rastlanan alüvyonlu bölgeler yüksek elektriksel
iletkenlik,  yüksek pH ve  yüksek s›cakl›¤a neden olarak bu akarsuyun su kalitesini
düflürmüfltür. 

Canl›lar için uygun pH aral›¤›n›n 6.0-8.5 (Goldman ve Horn 1983), kirlenmemifl
sular›n pH aral›¤› 6.5-7.5 (Hem 1985) ve EPA (2006)’ya göre sucul canl›lar için uygun
pH aral›¤› 6.5-8.0’d›r. Bu çal›flmada ölçülen pH de¤erleri 6.3 ile 7.96 aras›nda de¤iflmek-
tedir. Ölçülen ikinci en düflük pH de¤erinin 7.22 oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda sadece
bir istasyon hariç (7. istasyon) EPA’n›n sucul canl›lar için ön gördü¤ü de¤erlere uydu¤u
görülmektedir. Su kalitesi bak›m›ndan I. s›n›f olan 7. istasyonun 6.3 ile en düflük pH
de¤erine bitki döküntülerinin sebep oldu¤u düflünülmektedir. Ayr›ca  humuslu toprak-
lardan akan akarsular düflük pH’ya sahiptir (Wetzel 1983). Bu istasyonda da bu özelli¤e
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rastland›¤›ndan ötürü pH seviyesi düflük ç›km›flt›r. Bu istasyonun elektriksel iletkenli¤i
de en düflük ikinci de¤er (0,16 mS/cm) olarak ölçülmüfltür. II. s›n›f su kalitesine sahip 2.
istasyonun pH’s› en yüksek pH de¤eri olan 7.96 olarak ölçülmüfltür. ‹kinci en yüksek pH
de¤erine sahip olan 10. istasyonda (7.95) ise bu durumun nedeni akarsu kenar›nda bulu-
nan yerleflim yerleridir. Evsel at›klar akarsuya kar›flmaktad›r. Onuncu istasyonun elek-
triksel iletkenli¤i (0.36 mS/cm) de yüksektir. Ayr›ca bu istasyonun su kalitesi de II.
s›n›ft›r. 

Sucul yaflam›n sürekli olabilmesi ve su kalitesi aç›s›ndan büyük önem teflkil eden
çözünmüfl oksijen, su kalitesi belirleme çal›flmalar›nda kullan›lan en yayg›n de¤iflken-
lerden bir tanesidir (Wetzel 1983). Çözünmüfl oksijen de¤eri baflta s›cakl›k olmak üzere
bir çok fiziksel ve kimyasal faktörler ile çevresel müdahalelerle çok çabuk de¤iflebilmek-
tedir. Çözünmüfl oksijen de¤eri en yüksek 8.9 mg/l olarak 9. istasyonda ölçülmüfltür. Bu
istasyonun su kalitesi I. s›n›ft›r. En düflük çözünmüfl oksijen de¤eri ise 6.3 mg/l de¤erine
sahip 8. istasyondad›r. Fakat bu istasyon su kalitesi bak›m›ndan I. s›n›f kalitede bulun-
mufltur. Düflük de¤erdeki çözünmüfl oksijen, akarsu boyunca yer alan yo¤un bitki örtüsü
ve akarsu içindeki a¤aç ve bitki döküntüleri ile odun parçalar›ndan oluflan organik
döküntünün fazla olmas›ndan kaynaklan›r. 

S›cakl›¤›n azalmas›yla birlikte gazlar›n çözünürlü¤ü artmaktad›r. Bu nedenle azalan
s›cakl›kla birlikte sudaki çözünmüfl oksijen miktar› da artacakt›r (Wetzel 1983). Örnek-
leme yap›ld›¤› anda akarsular›n s›cakl›k de¤erleri 10.6°C ile 21.3°C aras›nda de¤iflmek-
tedir. Ölçümlerde en düflük s›cakl›ktaki 9. istasyonun en yüksek çözünmüfl oksijen
de¤erine sahip oldu¤u görülmektedir. Bu istasyonda ak›nt› h›z› yüksek ve a¤aç dökün-
tüleri az miktardad›r. Ayr›ca bu istasyon su kalite s›n›flar›na göre de I. s›n›f kalitede
bulunmufltur. En yüksek s›cakl›¤a sahip 2. istasyonda düflük oksijen de¤eri beklenirken
nispeten yüksek çözünmüfl oksijen de¤erine rastlanm›flt›r. II. s›n›f kalitede su kalitesine
sahip 2. istasyondaki bu durumun nedeni ise akarsuyun h›zl› bir ak›nt›ya sahip olmas›d›r.
II. s›n›f kalitede suya ve en yüksek ikinci s›cakl›¤a (19.7°C)  sahip olan 3. istasyonun
çözünmüfl oksijen de¤eri ikinci en düflük de¤er olup 6.76 mg/l’dir. Orta h›zl› bir ak›nt›s›
olan bu istasyon, orman içinde bulunmas› nedeniyle ölçüm yap›lan dönemde, a¤aç
döküntülerinin yo¤un olmas› çözünmüfl oksijen de¤erini düflürmüfltür.

Biyolojik Bulgular

Yedigöller Milli Park›’ndaki akarsulardan seçilen 10 istasyonun Ephemeroptera fau-
nas› incelenmifltir. Örnekleme yap›lan 10 istasyonda say›lan 10215 birey, 14 farkl›
Ephemeroptera cinsine aittir. Bunlar; Baetis, Oligoneuriella, Epeorus, Iron, Rhithrogena,
E c d y o n u r u s, E l e c t r o g e n a, E p h e m e r e l l a, T o r l e y a, C a e n i s, P a r a l e p t o p h l e b i a,
H a b r o p h l e b i a, E p h e m e r a, P o t a m a n t h u s cinsleridir. Bu cinslerin istasyonlara göre
da¤›l›m› Tablo.3’teki gibidir. 
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Tablo.3  Ephemeroptera cinslerinin istasyonlara göre da¤›l›m›

‹st-1 ‹st-2 ‹st-3 ‹st-4 ‹st-5 ‹st-6 ‹st-7 ‹st-8 ‹st-9 ‹st-10
Caenis * * * *
Torleya *
Oligoneuriella * *
Habrophlebia * * *
Paraleptophlebia * * * * * * * *
Ephemera * * * *
Baetis * * * * * * * * *
Ephemerella * * * * * * *
Potamanthus * *
Electrogena * * * * * *
Ecdyonurus * * * *
Rhitrogena * * * * * *
Iron * * * * * * * * *
Epeorus * * *

Ephemeroptera cinslerinin birey say›lar› afla¤›daki gibidir. 

fiekil.2  Ephemeroptera cinslerinin birey say›lar›
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Bu çal›flmalarda en fazla birey say›s› 3854 bireyle Baetis cinsine aittir. Onu s›ras›yla
3392 bireyle Ephemerella ve 1189 bireyle Iron cinsleri takip etmektedir. En az birey
say›s› da s›ras›yla 1 bireyle Torleya, 22 bireyle Ephemera ve 24 bireyle Ecdyonurus cins-
lerine aittir.

Bask›nl›k Analizi 

Yedigöller Milli Park’›ndaki 10 istasyonun Ephemeroptera tak›m›na cins düzeyinde
bask›nl›k analizi yap›lm›flt›r. Bu analizler genel bask›nl›k ve istasyonlara göre bask›nl›k
olarak yap›lm›flt›r. Her istasyon içerisinde ayr› ayr› uygulanan bask›nl›k analizlerinin
sonuçlar› fiekil.3’te verilmifltir. 

Birinci istasyonda en bask›n cins Ephemerella’d›r. Bu cinsi s›ras›yla Iron ve
Paraleptophlebia takip eder. Ephemerella, genelde oligosaprobik, az ihtimalle beta-
mezosaprobik ve daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik özellikteki bölgelerde bulunur.
Paraleptophlebia cinsi genelde oligosaprobik bölgelerde bulunurken az ihtimalle beta-
mezosaprobik ve daha az ihtimalle de hem ksenosaprobik hem de alfa-mezosaprobik
bölgelerde  bulunabilir.  Iron Avrupa’da bulunmayan bir cinstir. Türkiye’de birçok türü
bulunmaktad›r (Kazanc› 2001). Bu cins Türkiye’de ksenosaprobik ve oligosaprobik
özellikteki da¤l›k bölgelerdeki akarsularda bulunmaktad›r (Kazanc› 1997). Ayn› zaman-
da referans fauna elemanlar›ndan olup referans habitatlar için indikatör türleri içeren bir
cinstir. Bu çal›flmada bu cinslerin bask›n olarak bulundu¤u 1. istasyon, oligosaprobik
özellikteki bir istasyondur. Referans habitat özelliklerini k›smen tafl›maktad›r.

‹kinci istasyonun en bask›n cinsi ise Baetis olurken, di¤er bask›n cinsler s›ras›yla
Potamanthus ve Oligoneuriella’d›r. Baetis cinsi, genelde beta-mezosaprobik bölgelerde
s›k bulunurken, az ihtimalle oligosaprobik, daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik böl-
gelerde, çok nadiren de ksenosaprobik bölgelerde bulunabilir. Potamanthus ise yüksek
ihtimalle beta-mezosaprobik bölgelerde bulunurken, çok az ihtimalle de alfa-mezos-
aprobik bölgelerde bulunabilmektedir. Oligoneuriella cinsi ise genelde beta-mezosapro-
bik bölgelerde bulunmakla birlikte az ihtimalle oligosaprobik ve daha az ihtimalle de
alfa-mezosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir (Bauernfeind et al. 1995). Bu
çal›flmada bu cinslerin bask›n olarak bulundu¤u 2. istasyon, beta-mezosaprobik özellik-
teki bir istasyondur. Referans habitat özelli¤ine tam uyum sa¤lamamaktad›r.

Üçüncü istasyonda ise B a e t i s ve E p h e m e r e l l a ayn› bask›nl›k seviyesinde
bulunmufltur. Bu cinsleri takip eden üçüncü cins ise Rhithrogena’d›r. Baetis genelde
beta-mezosaprobik bölgelerde s›k bulunurken, az ihtimalle oligosaprobik, daha az ihti-
malle de alfa-mezosaprobik bölgelerde, çok nadiren de ksenosaprobik bölgelerde bulun-
abilir. Ephemerella cinsi genelde oligosaprobik, az ihtimalle beta-mezosaprobik ve daha
az ihtimalle de alfa-mezosaprobik özellikteki bölgelerde bulunur. Rhithrogena ise yük-
sek ihtimalle ksenosaprobik bölgelerde bulunurken az ihtimalle oligosaprobik  bölgel-
erde ve daha az ihtimalle de beta-mezosaprobik bölgelerde bulunabilir (Bauernfeind et
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al. 1995). Bu çal›flmada da 3. istasyon, beta-mezosaprobik özellikteki bir istasyon olarak
bulunmufltur. Referans habitat özelli¤ine tam uyum sa¤lamamaktad›r.

Iron,  4. istasyondaki en bask›n cins iken onu Paraleptophlebia ve Electrogena takip
eder. Iron, ksenosaprobik ve oligosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir (Kazanc›
1997). Paraleptophlebia ise genelde oligosaprobik, az ihtimalle beta-mezosaprobik ve
çok daha az bir ihtimalle de ksenosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir. Electrogena
oligosaprobik ve beta-mezosaprobik bölgelerde bulunabilen bir cinstir (Bauernfeind et
al. 1995). Bu çal›flmada, 4. istasyon oligosaprobik özellikte olan bir istasyondur ve refer-
ans habitat özelliklerini tafl›maktad›r. 

Beflinci istasyonun en bask›n cinsi Electrogena’d›r. Iron ikinci, Baetis ise üçüncü
bask›n cinstir. Electrogena, oligosaprobik ve beta-mezosaprobik bölgelerde bulunabilen
bir cinstir. Electrogena necatii Kazanc› 1987 Ankara Çay›’nda betamesosaprobik (II.
s›n›f su kalitesindeki habitatlarda) ve alfamesosaprobik (III. s›n›f kalitesindeki habitat-
larda) ortamlarda bulunmufltur (Kazanc› ve Girgin 2008). Iron, ksenosaprobik ve oligos-
aprobik bölgelerde bulunabilmektedir (Kazanc› 1997). Baetis ise genelde beta-mezos-
aprobik bölgelerde s›k bulunurken, az ihtimalle oligosaprobik, daha az ihtimalle de alfa-
mezosaprobik bölgelerde, çok nadiren de ksenosaprobik bölgelerde bulunabilir
(Bauernfeind et al. 1995). Bu cinslerin bask›n olarak bulundu¤u 5. istasyon oligosapro-
bik özellikteki bir istasyondur. Referans habitat özelliklerini k›smen tafl›maktad›r.

Alt›nc› istasyonda en bask›n cins Iron’dur. Bu cinsi s›ras›yla Rhithrogena ve Baetis
takip eder.  Iron, ksenosaprobik ve oligosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir (Kazanc›
1997). Rhithrogena ise yüksek ihtimalle ksenosaprobik bölgelerde bulunurken az ihti-
malle oligosaprobik  bölgelerde ve daha az ihtimalle de beta-mezosaprobik bölgelerde
bulunabilir (Bauernfeind et al. 1995).  Baetis ise genelde beta-mezosaprobik bölgelerde
s›k bulunurken, az ihtimalle oligosaprobik, daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik böl-
gelerde, çok nadiren de ksenosaprobik bölgelerde bulunabilir (Bauernfeind et al. 1995).
Bu cinslerin bask›n olarak bulundu¤u 5. istasyon oligosaprobik özellikteki bir istasyon-
dur. Referans habitat özelliklerini k›smen tafl›maktad›r.

Yedinci istasyonda Iron, bu istasyonda bulunan tek cins olarak en bask›n cinsi teflkil
eder. Iron, ksenosaprobik ve oligosaprobik bölgelerde bulunmaktad›r (Kazanc› 1997).
Bu istasyon oligosaprobik özellikteki bir istasyondur. Referans habitat özelliklerini
tafl›maktad›r.

Sekizinci istasyonda ise Baetis en bask›n cins olarak bulunmufltur. Bu cinsi s›ras›yla
Iron ve Rhithrogena takip etmektedir. Iron, ksenosaprobik ve oligosaprobik bölgelerde
bulunabilmektedir (Kazanc› 1997). Rhithrogena ise yüksek ihtimalle ksenosaprobik böl-
gelerde bulunurken az ihtimalle oligosaprobik  bölgelerde ve daha az ihtimalle de beta-
mezosaprobik bölgelerde bulunabilir (Bauernfeind et al. 1995).  Baetis ise genelde beta-
mezosaprobik bölgelerde s›k bulunurken, az ihtimalle oligosaprobik, daha az ihtimalle
de alfa-mezosaprobik bölgelerde, çok nadiren de ksenosaprobik bölgelerde bulunabilir
(Bauernfeind et al. 1995). Bu istasyon oligosaprobik özellikteki bir istasyondur.
Referans habitat özelliklerini tafl›maktad›r.
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Iron, 9. istasyondaki en bask›n cins olurken Baetis ikinci, Rhithrogena ise üçüncü
bask›n cinstir I r o n, ksenosaprobik ve oligosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir
(Kazanc› 1997). Baetis ise genelde beta-mezosaprobik bölgelerde s›k bulunurken, az
ihtimalle oligosaprobik, daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik bölgelerde, çok nadiren
de ksenosaprobik bölgelerde bulunabilir (Bauernfeind et al. 1995). Rhithrogena ise yük-
sek ihtimalle ksenosaprobik bölgelerde bulunurken az ihtimalle oligosaprobik  bölgel-
erde ve daha az ihtimalle de beta-mezosaprobik bölgelerde bulunabilir (Bauernfeind et
al. 1995). Bu istasyon oligosaprobik özellikteki bir istasyondur. Referans habitat özel-
liklerini tafl›maktad›r.

Onuncu istasyonda en bask›n cins Ephemerella’d›r. Onu s›ras›yla Baetis ve Iron takip
eder. Baetis genelde beta-mezosaprobik bölgelerde s›k bulunurken, az ihtimalle oligos-
aprobik, daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik bölgelerde, çok nadiren de ksenosapro-
bik bölgelerde bulunabilir (Bauernfeind et al. 1995). Ephemerella cinsi genelde oligos-
aprobik, az ihtimalle beta-mezosaprobik ve daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik özel-
likteki bölgelerde bulunur (Bauernfeind et al. 1995). Iron, ksenosaprobik ve oligosapro-
bik bölgelerde bulunabilmektedir (Kazanc› 1997). Bu istasyon beta-mezosaprobik özel-
likteki bir istasyondur. Referans habitat özelliklerini tafl›mamaktad›r.

NİLGÜN KAZANCI VE GENCER TÜRKMEN

‹stasyon 1 ‹stasyon 2

‹stasyon 3

‹stasyon 4



65

Sadece 2. ve 3. istasyonlarda bulunan Oligoneuriella cinsine ait tüm bireyler
Oligoneuriella rhenana (Imhoff 1852) olarak bulunmufltur. Bu tür genellikle beta-mezos-
aprobik bölgelerde bulunmakla birlikte az ihtimalle de hem oligosaprobik hem de alfa-
mezosaprobik bölgelerde bulunabilir (Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada  II. s›n›f su
kalitesindeki, beta-mezosaprobik özellikteki istasyonlarda bulunmufltur. Beslenme tipi,
filtre edici tiptedir (Dügel 2001). 

‹kinci, 3., 6. ve 10. istasyonlarda rastlanan Ecdyonurus cinsine ait Ecdyonurus insig -

nis (Eaton 1870), Ecdyonurus venosus (Fabricius 1775), Ecdyonurus starmachi Sowa

1971 olmak üzere üç farkl› tür bulunmufltur. Ecdyonurus cinslerinde toplay›c›-s›y›r›c›
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tipte beslenme görülür (Dügel 2001). E.insignis’e 2. ve 3. istasyonlarda rastlanm›flt›r.

Daha çok beta-mezosaprobik bölgelerde bulunmakla birlikte az ihtimalle de alfa-mezos-

aprobik bölgelerde, daha az ihtimalle de oligosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir

(Bauernfeind et al. 1995). Bu türün,  bu çal›flmada bulundu¤u istasyonlar da beta-mezos-

aprobik özellikte ve su kalitesi bak›m›ndan II. s›n›f kalitede olan istasyonlard›r. Onuncu

istasyonda bulunan E.venosus, hem oligosaprobik hem de beta-mezosaprobik bölgelerde

bulunabilmekle beraber az bir ihtimalle de ksenosaprobik bölgelerde de bulunabilmek-

tedir (Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada II. s›n›f kalitede suya sahip, beta-mezos-

aprobik özellikte olan 10. istasyonda bulunmufltur. E. starmachi ise 6. istasyonda bulun-

mufltur. Daha çok oligosaprobik bölgelerde bulunan, az olas›l›kla beta-mezosaprobik

bölgelerde ve daha da az bir olas›l›kla ksenosaprobik bölgelerde de  bulunabilmektedir

(Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada da bu istasyon I. s›n›f kalitede suya sahip,

oligosaprobik özellikteki bir istasyon olarak belirlenmifltir. fiimdiye kadar ki çal›flmalar-

da E.starmachi türünün Türkiye’de kayd› bulunmamaktayd› (Kazanc›  2001). E.starma -

chi, Türkiye için yeni kay›tt›r.

Yap›lan çal›flmada Caenis türleri ise 2., 3., 4. ve 10. istasyonlarda bulunmufltur.

Caenis martae Belfiore 1984 tüm bu dört istasyonda da bulunmufltur. Genellikle beta-

mezosaprobik bölgeleri tercih etmekle birlikte az bir ihtimalle oligosaprobik bölgelerde,

daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik bölgelerde de bulunmaktad›r (Bauernfeind et al.

1995). Bu çal›flmada da hem I., hem de II. s›n›f kalitede olan, oligosaprobik ve beta-

mezosaprobik özellikteki istasyonlarda bulunmufltur. Beslenme tipi, toplay›c› tiptedir

(Dügel 2001). fiimdiye kadar ki çal›flmalarda C.martae türünün Türkiye’den kayd›

bulunmamaktayd› (Kazanc› 2001). C.martae türü Türkiye için yeni kay›tt›r. Caenis luc -

tuosa (Burmeister 1839) ise bu dört istasyondan sadece oligosaprobik özellikteki 4. ista-

syonda bulunamam›flt›r. Bu tür s›kl›kla beta-mezosaprobik bölgelerde bulunmakla bir-

likte daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik bölgelerde de bulunabilmektedir

(Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada da bu türe beta-mezosaprobik özellikteki, II.

s›n›f su kalitesine sahip istasyonlarda rastlanm›flt›r. 

Birinci, 5. ve 10. istasyonlarda bulunan Habrophlebia cinsi ise bu üç istasyonda tek

bir tür, Habrophlebia lauta Eaton 1884 ile temsil edilmektedir. Daha çok beta-mezos-

aprobik bölgelerde bulunan bu tür, az olas›l›kla hem oligosaprobik hem de alfa-mezos-

aprobik bölgelerde bulunmaktad›r (Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada da I.-II. s›n›f

aras› bir kalitede ve II. s›n›f kalitede suya sahip, oligosaprobik ve beta-mezosaprobik

özellikteki istasyonlarda bulunmufltur. Toplay›c› tipte beslenme tipine sahiptir (Dügel

2001). 

Ephemera cinsi ise 1., 4., 6. ve 10. istasyonlarda bulunmufltur. Bu istasyonlarda teflhis

edilen iki farkl› türden Ephemera danica Müller 1764’ya bu dört istasyonda da
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rastlan›rken, di¤er Ephemera türü olan Ephemera vulgata Linnaeus 1758’ya sadece 1.

istasyonda rastlanm›flt›r. E.danica genellikle beta-mezosaprobik bölgelerde bulunurken,

az ihtimalle oligosaprobik ve daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik bölgelerde bulun-

maktad›r (Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada ise hem oligosaprobik hem de beta-

mezosaprobik özellikte ve I. ve II. s›n›f su kalitesine sahip istasyonlarda bulunmufltur.

E.vulgata ise genellikle beta-mezosaprobik bölgelerde bulunurken, az ihtimalle alfa-

mezosaprobik ve daha az ihtimalle de oligosaprobik bölgelerde bulunmaktad›r

(Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada da bulundu¤u 1. istasyon I.-II. s›n›f aras› bir

kalitede ve oligosaprobik özellikteki bir istasyondur. 

Tek bir türle temsil edilen Potamanthus cinsi, Potamanthus luteus (Linnaeus 1767),

Oligoneuriella cinsi gibi sadece 2. ve 3. istasyonlarda bulunmufltur. Filtre edici tipte olan

bu tür (Dügel 2001), yüksek s›kl›kla beta-mezosaprobik bölgelerde bulunmakla birlikte

daha az ihtimalle alfa-mezosaprobik bölgelerde de bulunabilmektedir (Bauernfeind et al.

1995). Bu çal›flmada bu türün bulundu¤u istasyonlar›n kalite s›n›flar› II. s›n›f kalitede

olup, beta-mezosaprobik özellikte olan istasyonlard›r. 

Sadece 1., 2., 4., 5. ve 6. istasyonlarda Baetis cinsine ait Baetis rhodani (Pictet 1843),

Baetis gemellus Eaton 1885, Baetis fuscatus (Linnaeus 1761), Baetis lapponicus

(Bengtsson 1912), Baetis lutheri Müller-Liebenau 1967, Baetis muticus (Linnaeus 1758)

ve Baetis pavidus Grandi 1949,  olmak üzere yedi farkl› tür bulunmufltur. B.pavidus’a,

2. ve 4. istasyonlarda rastlanm›flt›r. Beta-mezosaprobik bölgelerde daha s›k rastlanan bu

türe ayn› zamanda az bir olas›l›kla oligosaprobik ve daha az bir olas›l›kla alfa-mezos-

aprobik ve ksenosaprobik bölgelerde de rastlanmaktad›r (Bauernfeind et al. 1995). Bu

çal›flmada B.pavidus’un bulundu¤u istasyonlar ise su kalitesi bak›m›ndan I. ve II. s›n›f

kalitede olup, hem oligosaprobik hem de beta-mezosaprobik özellikteki istasyonlard›r.

B.rhodani, 1., 2., 4. ve 6. ‹stasyonlarda bulunmufltur. S›kl›kla beta-mezosaprobik böl-

gelerde bulunmakla birlikte ayn› zamanda az olas›l›kla alfa-mezosaprobik ve daha da az

olas›l›kla oligosaprobik bölgelerde bulunan (Bauernfeind et al. 1995) bu tür, Bu

çal›flmada hem oligosaprobik hem de beta-mezosaprobik özellikteki, su kalitesi

bak›m›ndan I. ve II. s›n›f kalitede olan istasyonlarda bulunmufltur. B.gemellus ise bu befl

istasyonda da bulunmufltur. Genelde oligosaprobik bölgelerde daha s›k bulunan bu tür

daha az bir olas›l›kla da beta-mezosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir (Bauernfeind

et al. 1995). Bu tür Bu çal›flmada hem oligosaprobik hem de beta-mezosaprobik özellik-

teki, su kalitesi bak›m›ndan I. ve II. s›n›f kalitede olan istasyonlarda bulunmufltur. B.fus -

catus,  1. ve 2. istasyonlarda bulunmufltur. Bu tür çok yüksek olas›l›kla beta-mezosapro-

bik bölgelerde, çok az bir olas›l›kla da alfa-mezosaprobik bölgelerde bulunmaktad›r

(Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada I.-II. s›n›f aras› bir kalitede ve II.s›n›f kalitede

olan, oligosaprobik ve beta-mezosaprobik özellikteki istasyonlarda bulunmufltur. B.lap -



ponicus, sadece 2. istasyonda bulunmufltur. Genelde beta-mezosaprobik bölgelerde

bulunmakla birlikte az bir ihtimalle oligosaprobik ve daha az bir ihtimalle de alfa-mezos-

aprobik ve ksenosaprobik bölgelerde bulunmaktad›r (Bauernfeind et al. 1995). Bu

çal›flmada bu tür, su kalitesi bak›m›nda II. s›n›f kalitede olan, beta-mezosaprobik özel-

likteki istasyonda bulunmufltur. Ayr›ca 2. istasyonda bulunan B . l a p p o n i c u s’ u n

Türkiye’den sadece ergin birey kayd› bulunmakta, flimdiye kadar ki çal›flmalarda bu

türün larva kayd› ise bulunmamaktayd› (Kazanc› 2001). B.lapponicus’un  larva kayd› ilk

defa bu çal›flma ile bildirilmifltir. Beslenme tipi olarak toplay›c›d›r (Dügel 2001).

B.lutheri ise 1. ve 6. istasyonda bulunmufltur. Genelde beta-mezosaprobik bölgelerde

s›k bulunmakla birlikte daha az bir ihtimalle de oligosaprobik bölgelerde de bulun-

abilmektedir (Bauernfeind et al. 1995). Bu tür bu çal›flmada oligosaprobik özellikteki

I.s›n›f su kalitesine sahip istasyonlarda bulunmufltur. B.muticus, 1., 4., ve 6. ‹stasyonlar-

da bulunmufltur. Bu tür genelde beta-mezosaprobik bölgelerde bulunmakla birlikte az

ihtimalle de oligosaprobik bölgelerde de bulunabilmektedir (Moog et al. 1997). Bu

çal›flmada bu türün bulundu¤u istasyonlar I. s›n›f ve I-II s›n›f aras› kalitede olan oligos-

aprobik özellikteki istasyonlarda bulunmufltur.

Sadece 1., 3., 5., 6., 9. ve 10 istasyonlarda Paraleptophlebia’dan P a r a l e p t o p h l e b i a

werneri Ulmer 1919, Paraleptophlebia submarginata (Stephens 1835) ve P a r a l e p t o p h l e b i a

cincta (Retzius 1835) türleri bulunmaktad›r. Bunlardan P.werneri, tüm alt› istasyonda da

bulunmufltur. S›kl›kla oligosaprobik bölgelerde bulunan bu tür çok az ihtimalle de beta-

mezosaprobik ve daha da az bir ihtimalle ksenosaprobik bölgelerde bulunabilmektedir

(Bauernfeind et al. 1995). Bu türün bulundu¤u istasyonlar, I. ve II. s›n›f kaliteye sahip,

oligosaprobik ve beta-mezosaprobik özellikteki istasyonlard›r. Bu alt› istasyonda sadece

1. ve 9. istasyonlarda rastlanan P. submarginata, genelde oligosaprobik bölgelerde bulun-

abilmekle beraber az ihtimalle beta-mezosaprobik bölgelerde de bulunabilmektedir

(Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada I. s›n›f ve I.-II. s›n›f aras› kalitede suya sahip,

oligosaprobik özellikteki istasyonlarda bulunmufltur. Sadece 3. istasyonda bulunan

P.cincta ise genelde beta-mezosaprobik bölgeleri tercih ederken az ihtimalle oligosapro-

bik bölgelerde ve daha az ihtimalle de alfa-mezosaprobik bölgelerde bulunmaktad›r

(Bauernfeind et al. 1995). Bu çal›flmada da bu tür beta-mezosaprobik özellikte olan ve II.

s›n›f kalite suya sahip bu istasyonda bulunmufltur. fiimdiye kadar ki çal›flmalarda P . c i n c -

t a’n›n Türkiye’de kayd› bulunmamaktayd› (Kazanc› 2001). P . c i n c t a türü Türkiye için

yeni kay›tt›r. Ayr›ca  Paraleptophlebia türleri toplay›c› tipte beslenme tipindedirler (Dügel

2 0 0 1 ) .

Bulunan türlerin saprobik de¤erleri (Bauernfeind, et al. 1995) ve beslenme tipleri

(Dügel 2001) Tablo.4’te gösterildi¤i gibidir. 
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SONUÇ

Yedigöller Milli Park› Ephemeroptera faunas› ve baz› fiziko-kimyasal özellikleri
üzerine yap›lan bu araflt›rma göstermifltir ki, Ephemeroptera cinsleri ve türleri habitat-
lar›n kalitesi için indikatör olarak kullan›labilmektedir. Ayr›ca referans habitat özellik-
leri ile de uyumludur. 

Dördüncü, 6., 7., 8. ve 9. istasyonlar›n su kalitesi I. s›n›f olup referans habitat özel-
li¤i tafl›maktad›r. Bask›n cins olan Iron, bu istasyonlar için indikatör türleri içeren cin-
stir. Su kalitesi I-II. s›n›f aras› bir kalitede olan 1. ve 5. istasyonlar k›smen referans habi-
tat özelli¤i tafl›maktad›r. Bu istasyonlardan 1. istasyonun en bask›n cinsi olan
Ephemerella ve 5. istasyonun en bask›n cinsi olan Electrogena, beta-mezosaprobik zon
indikatörü olan türleri içermektedir. Bu her iki istasyonda da ikinci s›rada bask›n olan
cins, oligosaprobik zon indikatörü olan türleri içeren Iron cinsidir. Bu istasyonlarda Iron,
zaman zaman bask›n hale gelmektedir. ‹kinci, 3. ve 10. istasyonlar›n su kalitesi II. s›n›f
olup referans habitat özelli¤i tafl›mamaktad›r. Bu üç istasyonda da bask›n olan cinsler
beta-mezosaprobik zon indikatörü olan türleri içeren Baetis ve Ephemerella cinsleridir.
‹kinci istasyon üzerinde uygulanan yön de¤ifltirme çal›flmalar› ve 10. istasyon üzerinde
bulunan yerleflim alanlar›ndan suya kar›flan evsel at›klar bu istasyonlar›n kalitesini
bozmufltur. Bu nedenle 2. ve 10. istasyonlar referans habitat özelliklerini tafl›mamak-
tad›r. Üçüncü istasyon su kalitesi yönünden referans habitat özelliklerini tafl›mamak-
tad›r. Di¤er özelliklerinin referans habitat özelliklerine uymas›na ra¤men su kalitesinin
II. s›n›f olmas›n›n nedeni ise organik döküntünün (yapraklar) fazla olmas›d›r. 
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