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Amaç: Bu çalışmada Aliağa Körfezi’nden toplanan sediment örneklerinde denizel ortamlarda 
indikatör olarak da kullanılan dinoflagellat kist türleri belirlenmesi amaçlanmış, endüstriyel 
kirliliğin gözlendiği Aliağa körfezi yüzey sedimentinde ilk kez dinoflagellat kist türleri ve 
bolluğuaraştırılmak istenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Aliağakörfezindentoplanan sediment örnekleripalinolojik yöntemle 
işlemden. geçirilmiştir (Matsuoka ve Fukuyo 2000). Örneklerönce saf su sonra sırasıyla 10 ml % 
10’luk HCl asit, saf su ve 10 ml % 47’lik HF asit ile muamele edilmiştir.Tekrar yıkanan örnekler 
titreşime tabi tutularak sırasıyla 125 ve 20 µm aralıklı eleklerden geçirilmiştir. 20 µm üzerinde 
kalan örnek saat camında kum partiküllerinden ayıklanarak final konsantrasyonu 10 ml olacak 
şekilde plastik tüplerde bekletilmiştir. Her bir istasyona ait örnekten 5’er defa 1’er ml örnek 
alınarak (toplam 5 ml) inverted mikroskopta Sedgwick-Rafter sayım kamarasında kist tipleri 
tespit edilmiş ve sayılmıştır. Kist tür tayininde Modern Dinoflagellat Kist Çalışma Kitabından ve 
Atlası’ndanyararlanılmıştır.

Bulgular:Bu çalışmada Aliağa körfezinden toplanan 4 sediment örneğinde 20 dinoflagellat kist 
tipi (1 kist tipi daha önce tanımlanmamıştır) tanımlanmış ve kist konsantrasyonutoplam 1752 kist/g 
kuru ağırlık sediment aralığı olarak kaydedilmiştir.12ototrofik ve7heterotrofik kist tipi rapor edil-
miştir.Alexandriumminutum, A. catanella/tamarensekompleksiveSpiniferitesbulloideuskist türleri 
seçilen bütün istasyonlarda gözlemlenmiş olup bu türler kist konsantrasyonu bakımından diğer tür-
lerden baskındır. Alexandriumminutum, A. catanella/tamarensekompleksi, A. affine tip, Lingulodi-
niummachaerophorum ve OperculodiniumcentrocarpumAliağa Körfezi’nde olası toksik kist türle-
ri olarak belirlenmiştir. Daha yüksek bolluklarda bulunan bu kistlerin varlığı gelecek üremelerin te-
tiklenmesi ve sonraki toksik veya diğer aşırı üreme olayları için olası tohum bankası oluşturabile-
ceğine işaret etmektedir.

Sonuç:Aliağa körfezi kist türleri bu çalışma ile ilk kez belirlenmiş ve 20 dinoflagellat kist türü 
rapor edilmiştir.Rapor edilen türler arasında dünya denizlerinde toksik çoğalmalara neden olan 
Alexandriumminutum, A. catenella/tamarense ve A. affine türlerinin kistleri gözlemlenmiş ve bu 
kistlerin diğer kist türlerine oranla daha yüksek konsantrasyonda olduğu saptanmıştır. Meydana 
gelecek aşırı üremeleri gözlemlemek ve bölgedeki tür değişiminin takibi için daha detaylı 
çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aliağa Körfezi, Dinoflagellat kist, İndikatör Tür,Red-tide,Toksik Kist.

Teşekkür: Sediment örneklerimizin toplanmasında bize yardım eden Biyolog Celal Mert Akçora’ya 
teşekkür ederiz.


