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marginatus ( Lowe, 1834) ve E. aeneus ( Geoffroy Saint-Hilaire, 1817). korumaya alınan türlerin 
en önemli örnekleridir. Bölge üzerindeki Lesepsiyen göç devam etmekte olup, bölge ekolojisini 
etki alatına alan, izlenmesi gereken en önemli faktörlerden biridir.
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Amaç: Diatomlar dünya denizlerinde oldukça geniş bir yayılım gösteren, hücre duvarları silis yapısıyla 
dikkat çeken önemli bir fitoplankton grubudur. Diatomlarda değişik çevre şartlarında ve farklı gelişim 
dönemlerinde meydana gelen morfolojik farklılaşma sebebi ile bu grubun sınıflandırılmasında hem 
klasik hem de moleküler yöntemler karşılaştırılmalı olarak kullanılmıştır. İzole edilen türler optimum 
koşullarda yetiştirilip, türlerin yağ içeriklerindeki farklılıklar belirlenmiştir. 

Yöntemler: Mikroalg örnekleri Ege Denizinden Seferihisar, Ürkmez ve Urla istasyonlarından 
2011 tarihinde toplanan su örneklerinden izole edilmiştir. Sadece bir diatom örneği Bafa Gölü-
Muğla’dan 2009 yılında toplanmış ve izole edilmiştir. F/2 ortamında agarda ve sıvıda 70 mM foton 
m-2 s-1 ışık şiddetinde 22 ºC de fotoototrofik olarak türler yetiştirilmiştir. Morfolojik ve moleküler 
olarak tür tanımlanması yapılmıştır. Sıvı kültürde yetiştirilen türler liyofilize edilip, ekstraktları 
hazırlanarak Gaz kromatografisi (GC) ile yağ asitlerinin tanımlanması gerçekleştirilmiştir.

 Sonuç ve Tartışma: Bir tane Coccolithophora Ochrosphaera sp. Schussnig, 1930 JQ809711-
İzmir Körfezi ve yedi farklı Diatom türü; Cylindrotheca closterium (Nitzchia closterium) 
(Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin 1964 JQ809712-Bafa Gölü; Cylindrotheca closterium 
(Nitzchia closterium) (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin 1964 JQ886456-Ürkmez; Nitzchia sp. 
Hassall JQ886457-Seferihisar; Nitzchia thermolis (Ehrenberg) Auerswald JQ886458-Seferihisar; 
Amphora cf. capitellata Frenguelli JQ886459-Urla; Nitzchia communis Rabenhorst JQ886460-
Ürkmez; Paeodactylum tricornutum Bohlin JQ886461-Ürkmez) türleri izole edilmiş, moleküler 
ve morfolojik olarak tanımlanmıştır. Hücre morfolojileri faz-kontrast mikroskobu ve taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) ile belirlenmiştir. Moleküler tanılama için türlerin 18S rDNA gen 
bölgeleri PCR yardımıyla çoğaltılarak dizi analizine tabi tutulmuş, elde edilen dizi verileri NCBI 
gen bankasına kaydedilmiştir. Örneklerin genel olarak toplam yağ içerikleri kuru ağırlığın %30-
35 arasında değişmekte olup P. tricornutum ve C. closterium için bu değer %40-45 arasında 
değişmektedir. Başlıca yağ asitleri ise myristik asit (C14:0), palmitik asit (C16:0), palmitoleik asit 
(C16:1), eikosapentaenoik asit (C20:5) olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın denizlerimize ait Diatom tür zenginliğin ortaya konması ve zengin yağ içerikli 
türlerin belirlenmesine katkıda bulunacağımız düşünülmektedir.
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Teşekkür: Bu çalışmada kullanılan türlerin izolasyonu, “Denizel Kaynaklı Bioaktif Bileşiklerin 
Araştırılması: Buluştan Sürdürülebilir Üretime ve Endüstriel Uygulamalara (MAREX)” isimli 
Avrupa Birliği 7 çerçeve projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Keçi Gölü (Bolu)’nün Rotifera faunasını belirlemek ve 
bazı su kalite parametreleri ile mevsimsel değişimini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında Keçi Gölü’nden seçilen 3 istasyondan 
örnekleme yapılmıştır. Rotifer örnekleri 55 µ göz aralığına sahip Hensen tipi plankton kepçesi ile 
vertikal ve horizontal olarak alınıp, 250 ml’lik plastik şişelere konulmuş ve % 4’lük formaldehit ile 
tespit edilmiştir. İstasyonlardaki sıcaklık, hidrojen iyon konsantrasyonu (pH), elektriksel iletkenlik 
(EC) ve çözünmüş oksijen miktarı gibi suyun bazı fiziko-kimyasal parametreleri ise arazi çalışması 
sırasında yerinde ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışma süresince Rotifera şubesinden 11 familyaya ait 31 tür teşhis edilmiştir. Tür 
çeşitliliği en fazla 17 tür ile yaz mevsiminde, en az 11 tür ile kış mevsiminde bulunmuştur. Göldeki 
Rotifera türlerinin toplam sayısal değeri 76.762.760 B/m3 olarak hesaplanmıştır. Popülasyon 
yoğunluğu en fazla ilkbahar mevsiminde, en düşük olarak yaz mevsiminde bulunmuştur. Rotifera 
grubunun göldeki ortalama değeri ise 19.190.690 B/m3’tür. Ölçülen fiziko-kimyasal parametre 
değerleri ortalama, EC 470 µS/cm, çözünmüş oksijen miktarı 9,35 mg/L, sıcaklık 11,42 °C ve pH 
değeri ise 8,11 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Tespit edilen türlerin tamamı Keçi Gölü için yeni kayıt olarak verilmiştir. Rotifer türlerinin 
mevsimsel dağılımına bakıldığında tür çeşitliliği en yüksek seviyeye yazın ulaşırken, popülasyon 
yoğunluğu ilkbahar döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Sıcaklık artışına paralel olarak tür 
çeşitliliğinin artması sıcaklık ve rotifer türleri arasında pozitif bir ilişkinin varlığını göstermiştir. 
Bunun yanı sıra kış mevsiminde rastlanan türlerinin yaz mevsiminde de varlığı rotifer türlerinin 
sıcaklığa toleranslarının yüksek olduğunu göstermiştir.
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