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Amaç: Isparta (Aksu) il sınırlarından doğup, Antalya (Serik)’da Akdeniz’e dökülen Köprüçay 
Nehri (Antalya) epifitk algleri aylık olarak alınan örneklerle belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Epifitik alg örnekleri Şubat 2008-Ocak 2009 arasında aylık olarak kaynak 
noktasından nehirağzı bölgesine kadar seçilen 7 istasyondan alınmış, ilgili kaynaklar ışığında 
teşhisleri yapılmıştır (Pestalozzi, 1955; 1968; 1982; 1983; Prescott, 1973; 1978; Komarek and Praha, 
1983; Hustedt, 1985; Krammer ve Lange-Bertaloth 1986; 1988; 1991a, b; Bourrlly and Couté, 
1991; John et al., 2005; Komárek, 2000; Komárek, 2008). Alg listesinin oluşturulmasında algaebase 
veri tabanından yararlanılmıştır (http://www.algaebase.org). Epifitik alg örneklerini incelemek 
için akarsudaki bitki örnekleri 1 lt’lik ağzı geniş kaplar içerisine alınarak laboratuara getirilmiştir. 
Bitki örneklerinin arı suyla yıkanması ve kazınması ile hazırlanan geçici preparatlarda diyatom 
dışındaki alglerin tanımlamaları yapılmış, diyatomlar ise kalıcı preparatlara dönüştürüldükten sonra 
tanımlanmıştır. Kalıcı preparatların hazırlanabilmesi için çökmeya bırakılan örnekler eşit hacimde 
Nitrik Asit (HNO

3
) ve Sülfirik Asit (H

2
 SO

4
) ortamında çeker Ocakta 15-20 dk kaynatıldıktan sonra 

kabukların asitten temizlenmesi için yeterince arısu ile yıkanmıştır. Asitten arındırılan diyatom 
kabukları “Entellan” ile kalıcı preparat haline getirilerek tanıları yapılmıştır ( Sladeckova, 1962).

Bulgular: Araştırma alanındaki epifitik algleri Bacillariophyta (59), Chlorophyta (4), 
Cyanophyta (8) ve Streptophyta (8) oluşturmuş, Bacillariophyta en çok taksonla temsil edilmiştir. 
Bacillariophyta’dan Gomphonema’nın en çok tür içerdiği bunu Navicula’nın izlediği, Chlorophyta’da 
Scenedesmus’un Cyanophyta’dan Merismopedia’nın, Streptophyta’dan Cosmarium’un en çok türle 
temsil edildiği görülmüştür. Araştırma süresi içinde 1. ve 3. istasyonda üç, 6. örnekleme noktasında 
beş aylık örnekleme yapılırken 4. istasyonda örnekleme yapılamamıştır. Örneklemenin yapıldığı 
aylar içerisinde istasyonlara göre epifitik alg taksonları farklılık gösterirken, Achnanthidium 
minutissimum (Kützing) Czarnecki, Cocconeis placentula Ehrenberg, Cymbella afinis Kützing, 
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing, Diatoma moniliformis Kützing, D. vulgaris Bory, 
Ulnaria ulna (Nitzsch) P.Compère, Navicula radiosa Kützing, Amphora ovalis (Kützing) Kützing 
tüm istasyonlarda saptanan türler olmuştur. Köprüçay Nehri’nde 1. istasyonda belirlenen toplam 
23 taksonun Bacillariophyta, Cyanophyta ve Streptophyta kümelerine ait olduğu, bu kümelerin 
verilen sıraya göre 20, 1 ve 2 türle temsil edildiği görülmüştür. Araştırmamızda 2. istasyonda 
Bacillariophyta (36), Chlorophyta (2), Cyanophyta (3) ve Streptophyta (4) kümelerinden 
toplam 45 alg taksonu tespit edilmiştir. Köprüçay Nehri’ndeki 3. istasyonda Bacillariophyta, 
Cyanophyta ve Streptophyta kümelerinden toplam 28 takson tespit edilmiş, Bacillariophyta’nın 
26, Cyanophyta’nın 1 ve Streptophyta’nın 1 tür içerdiği bulgulanmıştır. Örnekleme yerlerinden 
5. istasyonda Bacillariophyta’dan 29, Cyanophyta ve Streptophyta’dan 4 olmak üzere toplam 37 
takson saptanmıştır. Çalışmamızda 7. örnekleme alanında Bacillariophyta’dan 35, Chlorophyta’dan 
2, Cyanophyta’dan 5 ve Streptophyta 3 olmak üzere toplam 45 takson bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Köprüçay Nehri epifitik algleri istasyonlara göre farklılık göstermesine karşın 
yoğun olarak gözlemlenen taksonlar genellikle aynı olmuştur. Bacillariophyta (59), Chlorophyta 
(4), Cyanophyta (8) ve Streptophyta (8) olarak dört kümeden toplam 79 takson belirlenmiştir. 



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

1138

Bacillariophyta takson sayısı (%74,68) ve yoğunluğu bakımından baskın küme olmuştur. Bentik 
alglerle ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda da Bacillariophyta’nın baskınlık gösterdiği bildirilmektedir 
( Altuner, 1988; Pabuçcu vd., 1999; Çetin ve Yavuz, 2001; Atıcı vd., 2003). Araştırma süresince 
Gomphonema, Navicula, Nitzschia ve Cymbella en çok türle temsil edilmiştir. Round (1984) 
epifitik olarak gelişim gösteren diyatomlar arasında Gomphonema, Cymbella, Achnanthes, 
Cocconeis, Amphora taksonlarının çok sık olarak gözlemlendiğini bildirmektedir. Araştırmamızda 
D. moniliformis, C. placentula, U. ulna, Encyonema minutum (Hilse) D. G. Mann, Surirella minuta 
Brébisson in Kützing, Navicula cari Ehrenberg, G. parvulum, A. minutissimum, C. affinis, Surirella 
angutsa Kützing, D. vulgaris, Melosira varians C. Agardh, Navicula capidatoradiata Germain 
epifitik habitatda sıklıkla gözlemlenen türler olmuştur. Kováes et al., (2007), A. minutissimum, C. 
placentula, G. parvulum, N. palea’nın epifitik ortamda yaygın olarak saptandığını belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epifitik alg, Köprüçay Nehri, Bentik alg, Diyatom.

Teşekkür: Çalışmamıza 1534-D-07 nolu proje ile destek veren Süleyman Demirel Üniversitesi 
Bilimsel Araştırmalar Başkanlığına teşekkür ederiz.
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Amaç: Dicle ve Fırat su sistemlerinde yaşayan Capoetatrutta türünün birbirinden uzak 
yada izole olmuş farklılokalitelerden örnekler yakalanmıştır. Farklı çevresel koşullara sahip 
olabilecek lokalite grupları arasındaki örnekler,meristik karakterler göz önüne alınıplokalite 
gruplarınıkarşılaştırarakmeristik varyasyonların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler:Dicle ve Fırat nehir sistemlerine ait Sinek Çayı, Devegeçidi Barajı, Kayser 
Çayı, Batman Çayı, Batman Barajı, Dicle Nehri ve Atatürk Barajı olmak üzere faklı 7 lokaliteden 
109 capoetatrutta örneği elde edilmiş ve bunlar üzerinde 13 meristiközellik incelenmiştir. Aynı 
türün faklı lokalitelerindeki bireylerinden elde edilen verilerin karşılaştırılması için discriminant 
analiz kulanılmıştır.Gruplandırma modeline bağlı olarakdiscriminant fonksiyon sayısı ve bunların 
toplam varyansı açıklama bakımından önemleri ve örnekler arasındaki meristik varyasyon düzeyleri 
belirlenmiştir.

Bulgular: Discriminant(ayırma) analizi sonucuna göre lokalite gruplarını ayırmanın başarı 
oranı %62.4 olarak ortaya çıkmıştır. Çalışılan karakterler bakımından lokalite gruplarının kendi 
gruplarına dahil olması Sinek Çayı, Devegeçidi Barajı, Kayser Çayı, Batman Çayı, Batman Barajı, 
Dicle Nehri ve Atatürk Barajı lokalite gruplarında sırasıyla: %0,%0,%0,%0,%92.3,%68.8 ve %78.6 
oranında ortaya çıkmıştır. Kullanılan 13 tane karekterlerden yalnızca 2 tanesi ayırma analizinde 
belirleyici özelliği sahip olurken, diğer karakterlerlokalite gruplarını ayırmada etkisiz kalmıştır.

Sonuç: Lokalite gruplarını ayırmanın başarı oranı %62.4 olarak düşük bir oranda bulunmuştur.
Sonucun bu şekilde ortaya çıkması, çalışılan meristikkarakterlerin 11 tanesinin lokalite gruplarını 
birbirinden ayırmada fonksiyonel olmadığı için grupları sınıflandırmanın başarı oranları düşük 


