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Gereçler ve Yöntemler: Çalışmaya ait örnekleme, 2008-2011 yıllarında aylık olarak 6 istasyonda 
gerçekleştirilmiş ve su numuneleri Niskin su örnekleyicisi ile alınmıştır. Bu türün ve plankton 
gruplarının bolluk durumlarının belirlenmesinde Sedgwick-Rafter sayım kamarası kullanılmış ve 
tür teşhisleri “Olympus CK2” model faz kontrast inverted mikroskopta yapılmıştır.

Bulgular: Plankton örneklerinin incelenmesi sonucunda, Mesodinium rubrum türü 2010 yılının 
Mart (ist.1, 0.5 m, 121380 birey/L) ve Nisan (ist.1, 10 m, 187460/L) aylarında en yüksek 
bolluğa erişmiş ve bu dönemlerde zooplankton populasyonunun %79 (Mart) - %99.7 (Nisan)’ni 
oluşturmuştur. Ayrıca bu tür çalışma dönemi boyunca ilk 10 m’de artış gösterirken kimi 
dönemlerde de 20 m derinliğe kadar dağılım göstermiştir. Türün en yüksek bolluğa eriştiği Mart 
(0.5 m) ve Nisan aylarında (10 m) deniz suyunun sıcaklığı sırasıyla 9,62-10,19 ºC, tuzluluğu ‰ 
25,20-27,03, çözünmüş oksijen değerleri 12,40-4,72 mg/L, NO3+NO2-N 0,18-1,29 µM, NH4-N 
3,31-2,29 µM, PO4-P 0,36-0,14 µM ve SiO4-Si 3,37-0,001 µM olarak belirlenmiştir. Ayrıca o 
dönemlerde klorofil-a değerleri de ölçülmüş (4,8-1,4 µg/L) ve seki diski derinliği de 2-3,75 m 
olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışma ile İzmit Körfezi’nde dağılım gösteren M. rubrum türünün bolluk durumu ve 
2008-2011 yıllarını kapsayan örnekleme dönemi boyunca bu türün özellkle ilkbahar döneminde 
belirgin artış gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: İzmit Körfezi, zooplankton, Mesodinium rubrum.

PF–014

Deniz Ekosistemlerinde Beslenme Ekolojisi

Bahar Bayhan, Tuncay Murat Sever, Murat Kaya
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Bornova, İzmir,

bahar.bayhan@ege.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada denizel ekosistemi oluşturan Kıta sahanlığı, Upwelling sahaları, Açık deniz, 
Derin deniz sistemi, Lagüner sahalar ve Mercan Resifleri’ndeki besin ve beslenme ilişkileri 
özetlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Yeryüzünün %70’ini okyanus ve denizler oluşturur. Dalgalar, gel-git 
hareketleri, akıntılar, tuzluluk, sıcaklık, basınç ve ışık yoğunluğu gibi abiyotik faktörler deniz 
ve okyanuslardaki biyolojik çeşitliliği belirlemektedir. Denizel ekosistemlerde dağılım gösteren 
canlılar, yaşadıkları ortamdaki diğer canlılarla ve inorganik maddelerle direk olarak ilişkilidir. Bu 
ilişki ekoloji biliminde trofik seviyeler olarak isimlendirilen bir sistem içerisinde açıklanmaktadır. 

Bulgular: Trofik seviyeler birbiriyle bağlantılı zincirleme bir sistem kurarak ekosistem 
organizasyonu kavramını oluşturur. Her bir trofik düzey aynı veya benzer besinlerle beslenen 
organizmalardan oluşur. Deniz ekosistemlerinde I. trofik seviyede fotosentetik organizmalar yer 
almaktadır. Fotosentetik organizmalarla beslenen birincil tüketiciler II. trofik seviyeyi, birincil 
tüketicilerle beslenen ikincil tüketicilerde III. trofik seviyeyi oluşturmaktadır. Besin zincirinde IV. 
trofik seviyeyi en üst düzeydeki et yiyiciler oluşturur. 

Sonuç: Denizel ekosistemlerde çok değişik besin ve beslenme şekilleri mevcuttur. Kıta sahanlığı ve 
açık denizler de primer üretimin çoğu alglerce sağlanır. Buna karşın basıncın yüksek, suların soğuk 



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

1132

ve karanlık olduğu derin deniz sisteminde besin üretiminin ilk halkasını kemosentetik bakteriler 
oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deniz, ekosistem, trofik seviye, besin zinciri, kemosentez. 
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Amaç: Bu çalışmada Ege Denizi’nin trofik karakterini anlamak amacıyla, ENVISAT üzerinde 
olan MERIS sensörü görüntüleri işlenerek elde edilen yüzey tabakasına ait Klorofil A pigmenti 
ölçümlerinin farklı zamanlara ve bölgelere ait dağılımları tespit edilmiştir. Elde edilen Klorofil A 
miktarları karşılaştırılarak Ege Denizi trofik durumu değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: ESA (European Space Agency) MERIS L2 görüntülerinden, bağımsız bir 
ARGE şirketi ACRI-ST tarafından geliştirilmiş MKL3tool modülünü kullanarak aylık MERIS L3 
görüntüleri üretilmektedir (http://www.enviport.org/meris/lv3_main.htm). Çalışmada işlenen uydu 
görüntüleri, MERIS sensörünün görüntü almaya başladığı 2002 Mayıs ayından başlayarak 2010 
yılının sonuna kadar elde edilen aylık görüntülerden oluşturulmuştur.

Uydu görüntüleri BEAM-VISAT 4.9 yazılımı ile ön işlem yapılmış ve Ege Denizi’ne karşılık gelen 
veri seti ayrılmıştır. Ön işlem sonrasında, Ege Denizi alanı yarım derecelik gridlere ayrılıp, bu 
gridlerden 32 tanesinde ait aylık Klorofil A pigmenti ölçüm değerleri ortaya çıkartılmıştır. Gridlerin 
sıralaması kuzeyden (1) güneye (32 numaralı grid) verilmiştir. Sonuçlar her gride ait Hoevmoeller 
Diagramları hazırlanması ile sunulmuştur. Yarım derecelik alt bölgeler kara parçası etkisi olmaması 
ya da nispeten az etkisi olmasına göre seçilmiştir. Elde edilen veri setindeki farklılıklar ANOVA 
tabloları ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen Tukey HSD çoklu karşılaştırma (post hoc) testleri ile 
tespit edilmiş ve k-means kümelenme analizi ile bölgelenme tanımlanmaya çalışılmıştır.

Bulgular: Ege Denizi’nin farklı bölgelerinde seçilen 32 gridde yapılan analizler sonrasında, MERIS 
görüntüleri temelinde, Ege Denizi’nin klorofil pigmenti 2.31 ile 0.07 mg/m3 konsantrasyonları 
arasında dağılım gösterirken, genel ortalamanın 0.2 (± 0.08, n=3328) mg/m3 olduğu tespit 
edilmiştir. Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan alanlarda klorofil a değerlerinin, orta ve güneyinde 
bulunan alanlarınkine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna karşın, zamana bağlı olarak 
olarak yapılan değerlendirmede Mart 2006, Mart 2004 ve Şubat 2006 ortalama değerlerinin en 
yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir (sırasıyla 0.38±0.25 mg/m3, 0.37±0.26 mg/m3, 
0.36±0.26 mg/m3, n=32) .

Sonuç: Kuzey bölgesindeki gridler Klorofil A miktarları bakımından diğer gridlerden ayrı 
kümelenmektedir ve fark arz etmektedirler (P<0.05). İlkbahar üretkenliği genel olarak kuzey 
gridlerinde Şubat ve Mayıs ayları arasında olurken, diğer gridlerde Mart ve Nisan aylarında 


