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önemli grup haline gelmiştir. Özellikle Nisan ve Temmuz aylarında diğer aylara oranla daha yüksek 
yoğunluklara ulaşmıştır. 

Çalışma alanında toplam 5 Cladocera türü gözlenmiştir: Penilia avirostris, Pseudoevadne tergestina, 
Evadne spinifera, Pleopis polymoides ve Podon intermedius. Bu türlerden P. avirostris tüm aylarda 
baskın tür olarak gözlenmiş olup, en yüksek bolluk değerlerine tüm yıllarda Nisan ayında ulaşmıştır. 
P. tergestina ise en yüksek bolluk düzeyine Temmuz ayında ulaşmıştır. E. spinifera 2008 yılında 
en önemli ikinci tür iken, daha sonraki yıllarda yerini P. tergestina’ya bırakmıştır. Ayrıca bu tür 
2008 yılında ilkbaharda daha yoğun iken, 2009 yılından itibaren yazın daha yoğun gözlenmeye 
başlamıştır. P. intermedius ve P. polymoides çalışma alanında seyrek gözlenmiş olup, P. intermedius 
çalışma alanında 2010 yılından itibaren gözlenmiştir. P. polymoides ise 2009 yılından itibaren 
gözlenmeye başlanmıştır. 

Toplam Cladocera ve P. avirostris’in bolluğu tuzluluk ile negatif, fitoplankton yoğunluğu ile 
ise pozitif korelasyon göstermiştir. E. spinifera ve P. tergestina bolluğu ise sıcaklık ile pozitif 
korelasyon göstermiş olup, ayrıca P. tergestina bolluğu fitoplankton yoğunluğu ile negatif ilişkili 
bulunmuştur. 

Sonuç: Cladocera zooplankton grupları içinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen kıyısal 
sularımızda dağılımı ve yoğunluğu hakkında oldukça az bilgi bulunmaktadır. Çalışma alanında 
Cladocera topluluklarının zooplankton bolluğuna katkısı giderek artış göstermektedir. Ortamdaki 
besin miktarı ve diğer çevresel faktörler toplam Cladocera yoğunluğunu ve tür kompozisyonunu 
büyük ölçüde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cladocera, Levant Denizi, Çevresel Parametreler

Teşekkür: Örneklemeler Sırasında yardımcı olan Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerine teşekkür 
ederiz. 
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Amaç: Bu çalışmayla İzmit Körfezi (Marmara Denizi) iç ve dış körfez şeklinde ele alınmış, 
mikroplankton türlerinin yüzey sularındaki ve su kolonundaki değişimlerinin mevsimsel olarak 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada Marmara Denizi’nin doğusunda yer alan İzmit 
Körfezi’nde mikroplankton türlerinin tanımlanması, kalitatif ve kantitatif dağılımları ve zaman 
içerisindeki mevsimsel değişimleri incelenmiştir.Bu çalışmada ele alınan mikroplankton türlerinin 
temini için 2011-2012 yılları arasında İzmit körfezinin iç (Marina) ve dış körfez (Dilderesi) 
olarak belirlenen bölgelerinde dört farklı mevsimi kapsayacak şekilde Ocak, Nisan, Temmuz 
ve Ekim aylarında yapıldı. Örneklemelerde her istasyondan yatay ve dikey örnekler alındı ve 
örneklerin alınmasında 30µm göz açıklığa sahip plankton kepçesi (Hydro-Bios) kullanıldı. Her 
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bir istasyondan alınan plankton örnekleri polietilen şişelerde %4 lük formaldehit ile fikse edidi ve 
laboratuar ortamına taşındı. Sayım işlemleri öncesinde 1000 rpm de 15 dakika süreyle santrifüj 
edildi ve süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra Neubauer tip sayım kamarası kullanılarak bollukları 
belirlendi, tür teşhisleri yapıldı ve fotoğrafları çekildi.İzmit körfezindeki oşinografik parametrelerin 
ölçümünde ise Hydrolab DS-5 model Data Sonda kullanıldı. Her örnekleme döneminde incelenen 
su kolonunun her metresi için Kl-a (µg/L), sıcaklık (°C), çözünmüş oksijen (mg/L), pH, Elektriksel 
iletkenlik (mS/cm), tuzluluk (ppt) değerleri belirlendi.

Bulgular: Çalışmada 22 takım ve 118 cins tespit edildi. Örnek alınan dönem ve bu dönemlerde 
en yoğun görülen türlerin ait olduğu takımlar; kış dönemi Marina istasyonunda Prorocentrales 
(21,37), Dilderesi istasyonunda Bacillariales (22,67) ve Rhizosoleniales (26,55) olurken ilkbahar 
döneminde Marina istasyonunda en yoğun takım Gonyaulacales (37,06) ve Chaetocerotales 
(68,63) ve dilderesi istasyonunda Dictyochales (64,03), yaz döneminde ise Marina istasyonunda 
Peridiniales (29,44), Dilderesi istasyonunda Tintinnid spp. (73,25) olurken sonbahar döneminde 
Marina da Prorocentrales (21,37) ve Dilderesi istasyonunda Chaetocerolates (21,23) ve 
Rhizosoleniales (26,58) olduğu belirlendi.

Sonuç: Yapılan örnekleme sonuçlarına göre Batıdan Doğuya doğru gidildikçe türlere ait birim 
hacimdeki hücre sayısında artış gözlenmektedir. Kış ve ilkbahar dönemlerinde en baskın türün 
Ceratium fusus var. Fusus ve Dictyocha speculum (Ehrenberg), yaz döneminde Prorocentrum 
dentatum (Stein) ve Tintinid spp. nin, sonbahar döneminde ise Pseudo-nitzschia pungens (Grunow 
ex P. T. Cleve) Hasle türlerinin yoğunlukta olduğu gözlenmiştir. İlkbahar döneminde zararlı 
olabilecek türlerin genel olarak akıntı sebebiyle çoğalma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Bu 
çoğalmaya kontrolsüz antropojenik salınımların sebep olabileceği göz önünde bulundurulmasının 
ve bu tür izleme çalışmaları periyodik olarak sürdürülmesinin yaralı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: mikroplankton, Marmara, İzmit Körfezi, oşinografi.
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Amaç: İskenderun Körfezi ve çevresinde yapılan trol balıkçılığı için hedef av ve hedef dışı av 
kompozisyonları belirlenmeye çalışılmıştır. Mevsimsel olarak ekonomik ve ıskarta türlerin toplam 
av içerisindeki bolluk ve biyokütle oranları sunulmuştur. Yoğun antropojenik stres ve istilacı tür 
baskısı altındaki Doğu Akdeniz balık faunasında meydana gelen değişimlerin izlenmesi ile trol 
balıkçılığının ekosistem tabanlı yönetim zeminine dayandırılması konularında kullanılabilir veri 
elde edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İskenderun Körfezi ve çevresinde, Mayıs, Ağustos, Ekim, ve Ocak olmak 
üzere 4 dönemde, 30 – 110 m derinlik aralığında, toplam 32 trol çekimi gerçekleştirilmiştir. Her 
çekim sonunda, tekne üzerinde ekonomik öneme sahip olan türler ile ıskarta türler ayrılmış ve 
toplam bolluk ve biyokütle değerleri kaydedilmiştir. Birey sayısının çok fazla olduğu çekimlerde 
alt örnekleme yapılmıştır. Iskarta materyal torbalara konulup etiketlenerek laboratuvara götürülmek 


