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Makroomurgasız Çeşitliliği (Kastamonu-Beyler Baraj Gölü)
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Amaç: Bu çalışma, Kastamonu sınırları içerisinde bulunan Beyler baraj gölünün makroomurgasız 
faunasının belirlenmesi amacıyla Ekim 2009- Eylül 2010 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
Belirlenen istasyonlardan mevsimsel olarak makroomurgasız örnekleri alınmış ve incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 410 68 - 410 69 Kuzey ile 330 79 Doğu koordinatlarında ve denizden 
yüksekliği 1134 m Beyler Baraj Gölü, Kastamonu ilinin önemli su rezervuarlarından biridir. 
Gölden makroomurgasız örnekleri mevsimlik olarak 6 noktadan alınmıştır. Bentik makroomurgasız 
örneklerini almak için Ekman çamur alma kabı (15x15 cm) kullanılmıştır. Ayrıca kıyıdaki bitki 
ve taş altları incelenmiş ve örnekler alınmıştır. Örnekleme noktalarından toplanan çamur 
örnekleri göz aralıkları 500 mm elekle elenerek ince uçlu pens yardımıyla toplanarak elde edilen 
makroomurgasızlar içlerinde %4’lük formaldehit bulunan cam kavanozlarda laboratuara getirilmiş 
ve her şişenin içine tarih, istasyon numarası ve habitatı yazılarak etiketlenmiştir. Laboratuara 
getirilen örnekler gruplara ayrılarak %70’lik etil alkolde muhafaza edilmiştir. Örneklerin alınması, 
elenmesi ve gruplara ayrılması ve korunmasında Welch, 1948 yöntemlerinden yararlanılmıştır. 
Gruplara ayrılan makroomurgasız örneklerin tür teşhisleri en alt düzeye kadar yapılmaya 
çalışılmıştır. Teşhislerde çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Bulgular: Çalışma sonucunda, Mollusca filumuna ait 3, Annelida filumuna ait 13 ve Arthropoda 
filumuna ait 19 olmak üzere toplam 35 takson tespit edilmiştir. 1 no’lu istasyon Shannon-Wiener 
çeşitlilik indeksi ve Margalef indeksi bakımından çeşitliliğin en yüksek olduğu istasyon olarak 
belirlenmiştir. Türlerin sıklık analizlerine bakıldığında; devamlı bulunan türlerden Tanypus 
puctipennis 2. istasyonda %100, Stylaria lacustris 1. istasyonda %100 oranları ile çalışmadaki sıklık 
oranları en yüksek türler olarak belirlenmiştir. Beyler baraj gölünde belirlenen makroomurgasız 
gruplarının istasyonlardaki dağılışlarına bakıldığında tespit edilen taksa sayısı bakımından 
büyükten küçüğe doğru 1>3>2>4=5=6 şeklinde bir sıralama olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Littoral bölge istasyonlarında belirlenen takson sayısında derin bölge istasyonu olan 4. 
istasyona oranla çeşitlilik gözlenmiştir. Beyler baraj gölünün makroomurgasız tür çeşitliliği 
açısından Shannon-Wiener Indeksi (H’) çeşitliliğine bakıldığında (0,24422 ile 0,85066) arasında 
değiştiği gözlenmiştir. En yüksek H’değeri 1. istasyonda kaydedilmiş olup bu değeri sırayla 
3. istasyon, sonra 2. istasyon, sonra 4. istasyon, sonra 6. istasyon ve son olarak da 5. istasyon 
izlemektedir.
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