
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

241

Gereçler ve Yöntemler: Ildır Körfezi’ndetoplam 15 istasyonun farklı derinliklerinden (0-37 
m) tüplü dalışlar yaparak bentikörnekler toplanmıştır. Toplanan örnekler ayrı ayrı kavanozlara 
konularak %4’lük formaldehit ile fikse edilmiştir.Laboratuara getirilen sünger örneklerinin 
spikülleriRützler’inpreparasyon tekniği kullanılarak elde edilmiş ve bu spiküllerin yapılarına 
bakılarak örnekler tür seviyesinde tayin edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma bölgesinde Clionidae, Thoosidae, Phloeodictyidae ve Chondrillidae 
familyalarına ait toplam 12 delici sünger türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 6’sı Türkiye Denizleri 
için yeni kayıttır. Bölgede en yaygın bulunan biyoeroder türleri Clionacelata ve C. viridis’dir.

Sonuç: Delici süngerler kalkerli kayaçlarda erozyona neden olmalarının yanında, dalgakıranlar ve 
diğer beton yapılar üzerinde de büyük etkilere sahiptir. Bu süngerler mercan ve molluska türleri 
üzerine yerleşip, onların büyümelerini engellemektedirler. Delici sünger türlerinin biyo-ekolojik 
özelliklerinin belirlenmesi, doğal ve yapay substratumlardaki erozyon süreçlerinin daha iyi 
anlaşılmasına imkan sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Ildır Körfezi, Biyoerozyon, Delici Süngerler 

Teşekkür: Bu çalışma, “111Y141 no’lu TUBİTAK Projesi” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada Bafa Gölü’ndeki makrobentik grupların tespit edilmesi ve bu gruplara etki 
eden fiziko-kimyasal değişkenlerin belirlenmesi ve istasyonlardaki baskın ve olası indikatör türlerin 
saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bafa Gölü’ndeki 10 istasyondan Ağustos-Eylül 2010 tarihlerinde 2-15 m 
derinliklerden bentik ve su örnekleri toplanmıştır. Bentik örnekler 0.1 m2’lik alanı örnekleyen Van 
Veen Grab ile su örnekleri ise Nansen şişesi ile alınmıştır. Alınan bentik örnekler 0.5 mm göz 
açıklığına sahip elekten geçirilmiş ve elek üzerinde kalan materyal %4’lük formaldehit ile fiske 
edilmiştir. Daha sonra laboratuarda sistematik gruplar stereo mikroskop vasıtasıyla ayrılmış ve 
%70’lik alkol içeren tüplere konulmuştur. Bu gruplara ait birey sayıları hesaplanmış ve biyokütle 
değerleri de hassas bir terazi yardımıyla ölçülmüştür. 

Su kolonunda sıcaklık, tuzluluk, elektriksel iletkenlik ve pH değerleri WTW cihazı kullanılarak 
yerinde ölçülmüştür. Besin elementleri (NH
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-N, NO
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-N, NO

3
-N, orto PO

4
-P, TP) analizleri, 

otoanalizör ve spektrofotometre yardımıyla gerçekleştirilmiş ve analizlerde standart deniz suyu 
yöntemleri kullanılmıştır. Klorofil-a ölçümü florimetre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sediment 
örneklerindeki organik madde miktarı (%) spektrofotometre yardımıyla ölçülmüş ve toplam asılı 
katı madde ölçümleri ise “Denizlerde Ölçüm ve İzleme Standart Yöntemler El Kitabı TÜBİTAK 
K.D.6”ya göre yapılmıştır.
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Bulgular: Bafa Gölündeki 10 istasyondan toplanan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 gruba ait 
toplam 83250 birey tespit edilmiştir. Belirlenen gruplar içinde en baskın olanı Bivalvia’dır (%41) 
ve Mytilaster marioni türü ile temsil edilir. Örneklerde baskın olan ikinci grubu Gastropoda (%28) 
oluşturmaktadır. Bu gruba ait bireylerin tümü Ecrobia ventrosa’dır. Polychaeta grubuna ait bireyler 
% 18’lik baskınlık değerine sahipken, Chironomidae bireyleri % 8’lik baskınlık değeri ile bu grubu 
izler. İstasyonlarda belirlenen gruplara ait toplam biyokütle değerleri incelendiğinde Mytilaster 
marioni’nin en yüksek değere (%98) sahip olduğu görülmektedir. Belirlenen makrobentik 
gruplar ile fiziko-kimyasal değişkenler arasındaki ilişkiye bakıldığında sedimentteki organik 
madde ile Crustacea (r=-0.72), Gastropoda (r=-0.73), Bivalvia (r=-0.85) ve Polychaeta (r=-0.90) 
gruplarındaki ortalama birey sayıları arasında negatif yönde kuvvetli bir ilişki, Anthozoa (r=-0.38) 
ve Chironomidae (r=-0.44) gruplarında ise negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Tüm istasyonlar göz önüne alındığında hem birey sayısı hem de biyokütle değeri açısından 
en baskın grupların Bivalvia ve Chironomidae olduğu görülmektedir. Sedimentteki organik madde 
içeriği organizmaların yoğunlukları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Su kirliliği kontrolü 
yönetmeliği 2004’e göre belirlenen değerler PO4-P bakımından II. kalite; NO3-N bakımından I. 
kalite sınıfındaki sulara karşılık gelmektedir. Göllerin trofik düzeyini gösteren PO4-P, NO3-N, 
klorofil-a ve seki disk sonuçlarına göre gölün mezotrofik seviyenin üst sınırında olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bafa Gölü, makrobentik omurgasızlar, fiziko-kimyasal değişkenler

Teşekkür: Su kalite değişkenlerinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında bize destek olan Prof. 
Dr. Filiz Küçüksezgin’e teşekkür ederiz.
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Amaç: Çalışmada kuzeydoğu Levant Denizi kıyısal sularında, Cladocera’nın tür kompozisyonu, 
bolluk dağılımının zamansal değişimi belirlenerek çevresel parametrelerle ilişkisinin saptanması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Örneklemeler, 2008-2011 yılları arasında, her yılın Nisan, Temmuz, Ekim ve 
Aralık aylarında olmak üzere İskenderun Körfezi’nde konumlanmış 5 istasyondan, 200 µm ağ göz 
açıklığına ve 57 cm çapa sahip WP–2 tip plankton kepçesi kullanılarak dikey olarak yapılmıştır. 
Örnekler %4 lük formadehit ile fiksedilmiştir. Çevresel parametreler YSI 650 CTD probe kullanı-
larak yüzey, 5, 10 ve 15 m ölçülmüş olup, klorofil-a, phytoplankton örnekleri de su kolonunun aynı 
derinliklerinden toplanmıştır. Klorofil- a analizi Parson et al. (1984)’ e göre gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Cladocera grubuna ait bireylerin zooplanktondaki oranı 2008 (% 22.8) ve 2009 (% 
9.3) yıllarında düşük olmakla birlikte 2010 (%59.4) ve 2011 (%63.4) yıllarında muazzam artış 
göstermiş, bu yıllar itibariyle yıllık ortalama zooplanktonun yarısından fazlasını oluşturarak en 


