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Rhizostoma pulmo türünün mide içeriğinin tespiti ve elde 
edilen mide içeriği verilerinin aylık ve mevsimsel değişimi ve 

R. pulmo bireylerinin şemsiye çapıyla karşılaştırılması 
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Amaç: Bu çalışmada Samsun ili kıyıları boyunca dağılım gösteren makrozooplankton tür olan 
Rhizostoma pulmo türünün beslenme rejiminin tespitine yönelik olarak R. pulmo bireylerinin mide 
içerikleri incelenmiştir. Mide içeriğinin aylara ve mevsimlere bağlı olarak değişimi araştırılmış ve 
mide içeriği verileri R. pulmo bireylerinin şemsiye çapı verileriyle istatistiki olarak karşılaştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Mide içeriği alınmak üzere istasyonlardan toplanmış olan Rhizostoma 
pulmo bireyleri ters çevrilerek ağız kolları, manubriumun alt kısmından kesip alınmıştır. Ağız 
kolları alınmış Rhizostoma pulmo bireylerinin mide içerikleri manubrium üzerinde ortaya çıkan 
yarık benzeri çöküntüden bir enjektör yardımıyla çekilerek, %5’lik formaldehit çözeltisiyle birlikte 
tüplere aktarılmıştır. Mide içeriğinin teşhisi için ışık mikroskobu kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
değerlendirilmesi SPSS yazılım programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Örnekleme dönemi boyunca bütün istasyonlardan toplam 231 R. pulmo bireyinin mide 
içeriği alınmıştır. R. pulmo bireylerinin mide içeriğinde 11 filuma ait toplam 31 takson, 10 larva, 2 
nauplius ile balık ve Copepod yumurtaları teşhis edilmiştir. R. pulmo bireylerinin mide sıvılarında 
Crustacea (%59; Copepoda %45,9) ve Dinoflagellata (%15,4) gruplarına ait taksonların yoğun 
olarak bulunduğu gözlenmiştir. Ciliophora filumu %7,2’lik temsil oranıyla R. pulmo türünün mide 
içeriğinde yoğun olarak gözlenen diğer bir grup olmuştur. 

Sonuç: Rhizostoma pulmo türünün yoğun olarak copepodları ve dinoflagellatları tercih ettiği 
belirlenmiştir. Artan şemsiye çapı uzunluğuna bağlı olarak R. pulmo bireylerinin besin tercihlerinin 
farklılaştığı ve besin sayısının arttığı tespit edilmiştir.
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Üçkuyular Feribot İskelesi’nde İlkbahar-Yaz Dönemi Fitoplankton 
Kompozisyonundaki Günlük Değişimler
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Amaç: İzmir İç Körfezi’nde kıyısal bir alanda belirlenen bir istasyondaki fitoplanktonun kısa 
dönemli değişimini ve bu değişimin fizikokimyasal ortam parametreleriyle olan ilişkilerini 
belirleyebilmektir.


