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ile 85.85, kış mevsiminde ise % 0.58 ile 81.81 arasındadır. En düşük inorganik karbon değeri yaz 
mevsiminde, kuzeyde 5 m derinlikteki istasyonda, kış mevsiminde ise yarımadanın batısındaki 30 
m derinlikteki istasyonda elde edilmiştir. En yüksek değerler ise, her iki mevsimde de yarımadanın 
batısında 20 m derinlikteki istasyonda belirlenmiştir. Çamur yüzdesi değerleri ise % 0.3 ile 94.2 
arasında değişmiştir. 

Sonuç: Toplam organik karbon değerleri incelendiğinde yaz mevsiminde 7, kış mevsiminde ise 9 
istasyonda şeyl ortalamasının (% 0.8) üzerinde değerler elde edildiği görülmüştür. Derinlik arttıkça 
gerek organik karbon gerekse çamur yüzdesinin arttığı belirlenmiştir. Organik karbon miktarındaki 
artışta birincil üretimin yanı sıra, nehirlerle doğal karasal ve insan kaynaklı karbonun taşınımı 
da önemli rol oynamaktadır. Çamur yüzdesindeki artış ise birikimde etkili olmaktadır. İnorganik 
karbon değerleri ise her iki mevsimde de 4 istasyonda şeyl ortalamasının (% 6) üzerindedir. 
Yüksek inorganik karbon içeriklerinin büyük bölümünün, mollusk, alg ve foraminifer gibi bentik 
organizmaların karbonattan oluşmuş kabuklarından kaynaklandığı bilinmektedir. Ancak özellikle 
yarımadanın kuzeybatısındaki çok yüksek inorganik karbon değerlerinin Marmara Adası’ndaki 
mermer işletmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kapıdağ Yarımadası, Marmara Denizi, Sediment, Toplam Organik Karbon, 
Toplam İnorganik Karbon
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Amaç: Bu çalışmada Burdur İli Karataş Gölü’nde yaşayan sudak (Sander lucioperca)’ın bazı doku 
ve organlarındaki metal miktarları ile balıkların boy ve ağırlıkları arasındaki ilişkilerin saptanması 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve yöntemler: Bu çalışma Temmuz 2010-Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma süresince temin edilen balıkların total boyları ve ağırlıkları ölçülmüştür. Uygun yöntemlerle 
diseksiyonu yapılan örneklerin kas, karaciğer ve solungaçları alınarak 0.5-2 gr.lık doku numuneleri 
etüvde kurutulmuştur. Bu dokular kullanılarak uygun yöntemlerle ağır metal analizi için çözeltiler 
hazırlanmış ve ağır metal analizleri Vista marka ICP-AES (Inductively Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectrometer) cihazında yapılmıştır. 

Bulgular: Analiz sonuçları ile balıkların boyları ve ağırlıkları arasındaki ilişkileri belirlemek 
amacıyla linear regresyon analizi yapılmıştır. Kasta; balık ağırlığı ve Cr, Cu, Mo, Ni (<0.05) ve Ni 
(<0.05) arasında, karaciğerde; Cd, Cr, Fe (<0.01), Mn (<0.01), Mo, Ni (<0.01), Se ve Zn arasında 
ve solungaçta; Cd (<0.05), Cr (<0.05), Cu, Mo (<0.05), Ni ve Se (<0.05) arasında istatistiki açıdan 
0.01 ve 0.05 düzeyinde önemli negatif ilişkiler tespit edilmiştir. Diğer metallerin düzeyleri ile 
balık ağırlığı ilişkiler ise pozitiftir. Balık boyu ile metal düzeyleri arasında da farklı ilişkiler tespit 
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edilmiştir. Kastaki Cr, Cu, Mo, Ni (<0.05), Se (0.05), karaciğerdeki Cd, Fe (<0.01), Cr, Mn (<0.01), 
Mo, Ni (<0.01), Se ve Zn, ve solungaçtaki Cd (<0.05), Cr (<0.05), Cu, Mo (<0.05), Ni ve Se (<0.05) 
düzeylerinin balık boyunun artışına bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde genel olarak balık boyu 
ve ağırlığı ile metal birikimi arasında negatif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre olarak 
küçük balıklarda daha fazla metalin biriktiği görülmektedir. Küçük balıklardaki yüksek metabolik 
aktivitenin dokulardaki metal birikimini artırdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Karataş Gölü, Sander lucioperca, ağır metal, total boy, ağırlık 
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Amaç: Büyük Menderes Havzasında yayılış gösteren Chironomidae (Insecta: Diptera) larvalarının 
ekolojik isteklerinin belirlenmesi amacıyla; tür kompozisyonlarının durumu, fizikokimyasal 
parametreler ile ilişkileri, hangi parametrelerin bu tercihlerde etkin rol oynadığı multivaryete 
analizleri ve çeşitlilik indeksleri kullanılarak belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Büyük Menderes Havzasında; Büyük Menderes Nehri ana kolu, 
Çine, Banaz ve Akçay çayları üzerinde toplam 40 örnekleme noktası belirlenmiştir. Örnekleme 
noktalarından 04.2011 – 04.2012 tarihleri arasında aylık (kış dönemi hariç) olarak Chironomid 
larvaları toplanmıştır. Fizikokimyasal parametreler (çözünmüş Oksijen, Oksijen doygunluğu, 
Sıcaklık, pH, İletkenlik, Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli, Askıda Katı Madde, akış hızı, 
Tuzluluk) ve inorganik parametreler (Amonyum, Nitrit ve Nitrat Azotu, Ortofosfat, Demir, 
Kalsiyum ve Magnezyum iyonları) aylık olarak ölçülmüştür. Ayrıca nehrin yatak ve sediment 
yapısı (mikro habitat, çakıl, taş, kum ve çamur) istatistik analizlerinde kullanılmak üzere ayrı 
ayrı değerlendirilmiştir. Abundans değerlerinin transformasyonu Wisconsin standardizasyonu 
kullanılarak yapılmıştır. En uygun ordinasyon yönteminin belirlenebilmesi için 5 farklı (Euclidean 
, Manhattan, Bray – Curtis, Jaccard, Kulczynski) kümeleme indeksi sonucu karşılaştırılmıştır. 
Ordinasyon eksen uzunlukları DCA analizi uygulanarak belirlenmiştir. Örnekleme noktalarına 
göre Chironomid fauna yapısının belirlenmesinde Shannon Weaver çeşitlilik (diversity) indeksi 
ve Pielou’nun eşitlik (evenness) indeksleri kullanılmıştır. Tüm istatistik analizleri R 2.14.1 (The 
R Foundation for Statistical Computing)’de Vegan 2.0-3 ve MASS kütüphaneleri kullanılarak 
yapılmıştır.

Bulgular: Toplanan Chironomidae familyasına ait 1067 bireyden tür seviyesinde 46 taksa 
teşhis edilmiştir. Tüm fauna içerisinde en baskın tür %32.1 ile Chironomus riparius Meigen’dir. 
Uygulanan 5 farklı (Euclidean, Manhattan, Bray – Curtis, Jaccard, Kulczynski) kümeleme 
indeksi sonuçları sırası ile 0,176; 0,069; 0,137; 0,137; 0,162 olarak bulunmuştur. DCA analizi 
sonucu en uzun eksen uzunluğu 5,083 olarak ölçülmüştür. Örneklem noktaları arasındaki farklılık 
(dissimilerite) analizinde Non- metrik uyum R2 = 0,977 ve Lineer uyum R2 = 0,885 olarak 
bulunmuştur. Tüm bu bulgulara göre ordinasyon analizi için Canonical Correspondence Analizi 


