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Denizel Hidroidler (Cnidaria-Hydrozoa) ve Ekosistem

Sera Övgü Urcun, İsmail İbrahim Turna
Süleyman Demirel Üniversitesi Egirdir Su Ürünleri Fakültesi, serakabadayi@sdu.edu.tr

Amaç: Bu derlemede, az tanınan hayvansal sesil gruplardan hydroidler tanıtılarak ekosistemdeki 
yeri, önemi ve diğer canlı grupları ile ilişkileri vurgulanmıştır.

Sonuç: Denizel ekosistemlerde gerek mikroskobik boyutlarda olmaları gerekse ekonomik 
önemde olmamaları nedeniyle bu konudaki araştırıcılar dışında tanınmazlar. Ekosistem bütünlüğü 
içerisinde beslenme özelliklerinin bir sonucu olarak plankton yoğunluğu ve organik maddeler 
üzerinde dengeleyici organizma gruplarından birisidir. Beslenme rejimlerini; fitoplankton, 
zooplankton, bakteriler, detritus v.s. oluşturmaktadır.  Dolayısı ile pelajik sistemden bentik 
sisteme besin zinciri yolu ile enerji akışında önemli rol üstlenirler. Yapılan çalışmalarda besin 
zincirindeki rollerinin yanı sıra diğer canlı grupları ile mutualizmden parazitizme kadar uzanan 
ilişkileri bulunduğu saptanmıştır. Yakıcı kapsüllere sahip olmaları nedeni ile ekosistemde birçok 
bentik tür ile (süngerler, haşlamlılar, yumuşakçalar, annelidler, krustaseler, bryozoalar, derisi 
dikenliler, tulumlular ve balıklar ) ilişki geliştirdikleri bilinmektedir. Akdeniz’de 379 tür ile temsil 
edilen bu canlılar ülkemizde yalnızca 58 türü tanımlanabilmiştir. Bu anlamda ülkemiz kıyılarında 
da bu canlılara yönelik yapılacak sistematik ve biyoekolojik çalışmalar ekosistemi anlamak ve 
kavramakta altyapı oluşturacaktır.

Anahtar kelimeler: Hidroid, Cnidaria, Denizel Ekosistem, Bentoz 
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Gemlik Körfezi Kıyılarında Bulunan Baskın Makroalg 
Türleri Üzerine Bir Ön Araştırma
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Amaç: Marmara Denizi’nde Gemlik Körfezi kıyılarında bulunan baskın makroalg türlerinin neler 
olduğunu belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Örnekleme Gemlik Körfezi kıyılarında, 6 istasyonda, Ağustos 2011’de 
gerçekleştirilmiş ve örnekler % 4’lük formaldehit içerisinde korunmuştur. Ayrıca ortamın sıcaklık, 
tuzluluk, çözünmüş oksijen ve pH gibi temel ekolojik parametrelerine de bakılmış ve ölçümler YSI 
556 çoklu prob ile yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen materyalin incelenmesi sonucunda Ulva lactuca, Ceramium sp., Gigartina 
sp, Enteremorpha sp., Cystoseira sp. gibi türlere ve bu türlerin epifitlerine rastlanılmıştır. Ortamın 
temel ekolojik özelliklerinden sıcaklık 21,94 - 24,32 ºC, tuzluluk 19,93 - 21,65 ppt, çözünmüş 
oksijen 8,23 - 10,45 mg/L ve pH 8,06 - 8,21 olarak ölçülmüştür.
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Sonuç: Bu çalışmada Gemlik Körfezi kıyılarında baskın olarak bulunan makroalg türleri ortamın 
temel ekolojik özellikleriyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Örneklerin incelenmesi devam 
etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Makroalg, baskın türler, Gemlik Körfezi. 
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Bazı Deniz Yosunlarının Antioksidan İçeriklerinin Karşılaştırılması

Gamze Yıldız, Egemen Dere, Şükran Dere
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Amaç: Günümüzde reaktif oksijen moleküllerinin zararlı etkilerinden korunmak için gıda 
maddeleri içerisine antioksidan özelliğe sahip olan sentetik bileşikler katılmaktadır. Ancak son 
zamanlarda yapılan çalışmalar, bu bileşiklerin de zararlı etkileri olduğunu ve fazla miktarlarda 
alındığında çeşitli hastalıklara zemin hazırladığını göstermektedir. Bu nedenle araştırmacılar, son 
zamanlarda antioksidan içeriği yüksek olan doğal bitkisel kaynak arayışına girmişlerdir. Çalışmalar, 
deniz yosunlarının antioksidan özellik gösteren bileşikler bakımından oldukça zengin olduğunu, 
hatta bazı bileşiklerin karasal bitkilerle kıyaslandığında çok daha yüksek miktarlarda olduğunu 
göstermektedir. Ülkemiz deniz yosunları bakımından oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğu 
halde, yeterince değerlendirilememektedir ve bu alandaki sanayi de gelişememiştir. İlgili sanayinin 
gelişebilmesi için, öncelikle deniz yosunu türlerinin serbest radikal süpürücü etkilerinin belirlenmesi 
ve her türün hangi antioksidan bileşik bakımından daha zengin olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla çalışmamızda Güney Marmara sahillerinden toplanan bazı deniz yosunlarının toplam 
antioksidan içerikleri (suda ve yağda çözünen), toplam fenolik içerikleri, vitamin C ve E miktarları 
ile toplam protein miktarları belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Güney Marmara sahillerinden alınan 2 Rhodophyta (Gracilaria gracilis 
(Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham, Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse) 
ve 2 Chlorophyta (Ulva rigida C. Agardh, Codium tomentosum Stackhouse) örneklerinin metanol, 
etanol, aseton ve dietil eter ile ekstraksiyonları yapılmıştır. Metanol ekstraktlarının suda ve yağda 
çözünen toplam antioksidan miktarları ve Vitamin E içerikleri fosfomolibdenyum ayıracı ile 
spektrofotometrik olarak belirlemiştir. Toplam fenolik içerikleri Folin-Ciocalteu’s yöntemi ile, 
Toplam protein miktarları Bradford yöntemi ile, Vitamin C içerikleri ise 2,6-diklorofenol indofenol 
kullanılarak titrasyonla belirlenmiştir.

Bulgular: Metanol, etanol, aseton ve dietil eter ile ekstraksiyonu yapılan örneklerin, ürün miktarları 
karşılaştırıldığında, çalışılan bütün türler için en yüksek ekstraksiyon ürünü metanol ekstraklarında 
kaydedilmiştir. Bu nedenle antioksidan bileşiklerin miktarları, sadece metanol ekstraklarında 
yapılmıştır. Çalışılan türler arasında en yüksek fenolik içerik miktarı Codium tomentosum türünde, 
sonrasında sırasıyla Ulva rigida, Sphaerococcus coronopifolius ve Gracilaria gracilis türlerinde 
tespit edilmiştir. Benzer şekilde en yüksek Vitamin-C, vitamin-E ve suda ve yağda çözünen 
antioksidan içerikleri de Codium tomentosum ve Ulva rigida türlerinde bulunmuştur. Protein 
içerikleri bakımından da Ulva rigida türü, çalışılan diğer türlerden yaklaşık 4 kat daha zengin 
bulunmuştur.


