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Amaç: Bu çalışmada Akdeniz kıyılarımızda dağılım gösteren Eunicidae (Annelida: Polychaeta) 
türlerinin ekolojik özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Araştırma bölgesinde 0-200 m derinliğe sahip 86 istasyondan bentik 
örneklemeler yapılmıştır. Kalitatif örnekler sığ sularda (0-7 m) tüplü ve serbest dalış yapılarak; 
derin sularda (9-200 m) ise drej, bim trol ve dip trolü gibi örnekleme aletleri kullanılarak alınmıştır. 
Kantitatif örnekler sığ sularda (0-5 m) 20x20 cm’lik bir kuadrat yardımıyla; derin sularda (5-200 
m) ise 10 lt hacminde grab kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca her istasyonun jeo-fiziko-kimyasal 
özellikleri saptanmıştır. Elde edilen veriler çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma bölgesinde 5 genusa ait 12 tür ve 4741 birey tespit edilmiştir. En baskın türün 
Lysidice ninetta (%32), en yüksek frekans indeks değerine sahip türün ise Eunice antennata (%56) 
olduğu saptanmıştır. En fazla tür ve birey sayısı (10 tür, 2563 birey) kaya ve taşlar üzerinde bulun-
muştur. En fazla tür sayısı (11 tür) 0-10 m derinliklerde; en az tür sayısı (5 tür) ise 51-200 m derin-
liklerde saptanmıştır. Saptanan türlerden E. antennata, Marphysa disjuncta ve Palola valida egzo-
tik türlerdir. Bu türlerden E. antennata ve P. valida Kızıl Deniz; M. disjuncta ise Pasifik Okyanusu 
orijinlidir. Eunice antennata ve P. valida istasyonlarda yoğun populasyonlar oluşturmuşlardır. İs-
tasyonlardaki tür birliktelikleri ile çevresel parametreler arasındaki ilişki incelendiğinde, kumlu ça-
murlu biyotoplarda tür birlikteliklerine etki eden en önemli faktörlerin tuzluluk, oksijen ve % orta 
kum tane büyüklüğü olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada ülkemizin Akdeniz kıyısal sularında dağılım gösteren eunisid türlerinin 
ekolojik özellikleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Önümüzdeki yıllarda derin suları kapsayan 
çalışmaların yapılmasıyla bölgedeki eunisid çeşitliliğinin daha iyi aydınlatılması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eunicidae, Polychaeta, ekoloji, Akdeniz

Teşekkür: Bu çalışma “TÜBİTAK 104Y065 nolu proje” desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 
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Amaç: Ildır Körfezi’nde biyoerozyona yol açan sünger türlerinin dağılım ve ekolojik özelliklerini 
saptamak bu çalışmanın temel amaçlarıdır. 


