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Amaç: Edremit Körfezi’nde var olan fitoplankton türlerinin neler olduğunu, bolluk durumlarını ve 
bunların üzerine etkili olan kimi ortam koşullarını belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmaya ait örnekleme, 2003 yılının Temmuz ile Ekim aylarında ve 
2004 yılının Ocak ile Nisan aylarında, mevsimsel olarak, 3 istasyondan bir plankton kepçesiyle, 
horizontal çekimler yapılarak elde edilmiştir. Türlerin bolluk durumlarını belirlemek için 3 litrelik 
“Ruttner” su örnekleyicisi ile örnekler alınmış ve sayımlar Sedgwick-Rafter sayım kamarasında 
gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Plankton örneklerinin incelenmesi sonucunda, 5 sınıfa ait 123 tür saptanmıştır. 1 türün 
(Phalacroma cuneus Schütt, 1895) Türkiye denizleri için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. Tür 
kompozisyonunun büyük çoğunluğunu dinoflagellatlar oluşturmuş (%53,7) ve bunu diyatomlar 
izlemiştir (%43,9). En yüksek birey sayısına Dinophyceae Temmuz ayında (1100 h/L, ist.1), 
Bacillariophyceae ise Nisan ayında (2280 h/L, ist.2) ulaşmıştır. Deniz suyunun sıcaklık (13,0-
26,5 ºC), tuzluluk (35,9-38,5 ‰) ve çözünmüş oksijen (4,43-8,46 mg/L) gibi fiziko-kimyasal 
özellikleri de her örnekleme döneminde ölçülmüştür. Belirlenen türlerin büyük çoğunluğu, önceki 
çalışmalarda Doğu Akdeniz’den rapor edilen fitoplanktonik alg türleriyle benzerlik göstermiştir. 
Bu türler neritik, oseanik, ılıman ve subtropik iklim türleridir. Çalışmada belirlenen 19 potansiyel 
zararlı alg türünden 10’unun toksik türler olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma ile Edremit Körfezi’nde dağılım gösteren fitoplankton türleri ile bollukları 
belirlenmiş ve Türkiye denizleri fitoplankton tür çeşitliliğine 1 yeni kayıt türle katkıda bulunulmuştur.
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Amaç: İzmit Körfezi’nde plankton durumu ve bolluğunu belirlemek için gerçekleştirilen bu 
çalışmada, bölgede gözlenen M. rubrum türünün bazı dönemlerdeki artışını ve o dönemlerdeki 
ortam şartlarını ortaya koymaktır.


