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açıklığındaki Hydrobios marka plankton kepçesi kullanılmış ve arazide %4’lük formolde fiske 
edilen örnekler laboratuarda stereomikroskop ve binoküler mikroskop kullanılarak tür tayinleri 
gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda rotiferlerden Brachionidae familyasından 9, Euchlanidae 
familyasından 2, Lecanidae familyasından 3, Trichocercidae familyasından 1, Synchaetidae 
familyasından 4, Asplanchnidae familyasından 2, Testudinellidae familyasından 1, Conochilidae 
familyasından 2 ve Filiniidae familyasından 1 olmak üzere 25 tür tespit edilmiştir.

Sonuç: Saptanan rotifer türleri Adıgüzel Baraj Gölü’nden ilk kez bildirilmekte olup trofik seviyenin 
belirlenmesinde kullanılan Q

Brachionus/Trichocerca
 indeksine göre (Q = 3) baraj gölünün ötrofik olduğu 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rotifera, Zooplankton, Adıgüzel Baraj Gölü

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 
desteklenmiş olan 2006/SÜF/09 nolu projenin bir bölümünü oluşturmaktadır.
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Amaç: Marmara Denizi’nde son yıllarda kirliliğin giderek arttığı bilinen bir gerçektir. Bu 
denizimizin güneyinde yer alan Kapıdağ Yarımadası hem turizm hem de endüstriyel faaliyetlerin 
yoğun olduğu bir bölgedir. Bu çalışma Kapıdağ Yarımadası’nda sedimentin yapısı ve kalitesinin 
belirlenmesinde önemli faktörler olan toplam organik ve inorganik karbon düzeylerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmaya ait örnekleme 2011 ve 2012 yılları arasında Kapıdağ 
Yarımadası’nın doğu, batı ve kuzeyinde belirlenen istasyonlarda kıyıda (0.5 m) ve kıyıdan açığa 
doğru farklı derinliklerde (1, 5, 10, 20 ve 30 m) yaz ve kış mevsimlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Toplam 21 istasyondan sediment örnekleri kıyıdan el kepçesi ile, diğer derinliklerden ise 0.1 m2 
örnekleme alanına sahip Van Veen Grab yardımıyla alınmıştır. Örnekler sedimentin üst yüzeyinden 
plastik kaşıkla alınarak laboratuvarda analizleri yapılana kadar derin dondurucuda -20 ºC’de 
saklanmıştır. Bu örnekler 105 ºC’de kurutulmuş ve agat havanda öğütülmüştür. 

Toplam organik karbon (TOK), sedimentin oksidasyonu prensibine dayanan Walkey-Blake yöntemi 
kullanılarak geri titrasyon ile, toplam inorganik karbon (% CaCO

3
) ise gazometrik-volumetrik 

yöntem ile belirlenmiştir. Ayrıca sedimentin çamur yüzdesi de belirlenmiştir.

Bulgular: Kapıdağ Yarımadasında toplam organik karbon değerleri yaz mevsiminde % 0.02 ile 
2.89 arasında, kış mevsiminde ise % 0.42 ile 2.79 arasında değişmiştir. Her iki mevsimde de en 
düşük değer yarımadanın doğusunda 1 m derinlikteki istasyonda, en yüksek değer ise kuzeyde 20 m 
derinlikteki istasyonda belirlenmiştir. Toplam inorganik karbon değerleri yaz mevsiminde % 1.16 
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ile 85.85, kış mevsiminde ise % 0.58 ile 81.81 arasındadır. En düşük inorganik karbon değeri yaz 
mevsiminde, kuzeyde 5 m derinlikteki istasyonda, kış mevsiminde ise yarımadanın batısındaki 30 
m derinlikteki istasyonda elde edilmiştir. En yüksek değerler ise, her iki mevsimde de yarımadanın 
batısında 20 m derinlikteki istasyonda belirlenmiştir. Çamur yüzdesi değerleri ise % 0.3 ile 94.2 
arasında değişmiştir. 

Sonuç: Toplam organik karbon değerleri incelendiğinde yaz mevsiminde 7, kış mevsiminde ise 9 
istasyonda şeyl ortalamasının (% 0.8) üzerinde değerler elde edildiği görülmüştür. Derinlik arttıkça 
gerek organik karbon gerekse çamur yüzdesinin arttığı belirlenmiştir. Organik karbon miktarındaki 
artışta birincil üretimin yanı sıra, nehirlerle doğal karasal ve insan kaynaklı karbonun taşınımı 
da önemli rol oynamaktadır. Çamur yüzdesindeki artış ise birikimde etkili olmaktadır. İnorganik 
karbon değerleri ise her iki mevsimde de 4 istasyonda şeyl ortalamasının (% 6) üzerindedir. 
Yüksek inorganik karbon içeriklerinin büyük bölümünün, mollusk, alg ve foraminifer gibi bentik 
organizmaların karbonattan oluşmuş kabuklarından kaynaklandığı bilinmektedir. Ancak özellikle 
yarımadanın kuzeybatısındaki çok yüksek inorganik karbon değerlerinin Marmara Adası’ndaki 
mermer işletmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kapıdağ Yarımadası, Marmara Denizi, Sediment, Toplam Organik Karbon, 
Toplam İnorganik Karbon
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Amaç: Bu çalışmada Burdur İli Karataş Gölü’nde yaşayan sudak (Sander lucioperca)’ın bazı doku 
ve organlarındaki metal miktarları ile balıkların boy ve ağırlıkları arasındaki ilişkilerin saptanması 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve yöntemler: Bu çalışma Temmuz 2010-Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma süresince temin edilen balıkların total boyları ve ağırlıkları ölçülmüştür. Uygun yöntemlerle 
diseksiyonu yapılan örneklerin kas, karaciğer ve solungaçları alınarak 0.5-2 gr.lık doku numuneleri 
etüvde kurutulmuştur. Bu dokular kullanılarak uygun yöntemlerle ağır metal analizi için çözeltiler 
hazırlanmış ve ağır metal analizleri Vista marka ICP-AES (Inductively Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectrometer) cihazında yapılmıştır. 

Bulgular: Analiz sonuçları ile balıkların boyları ve ağırlıkları arasındaki ilişkileri belirlemek 
amacıyla linear regresyon analizi yapılmıştır. Kasta; balık ağırlığı ve Cr, Cu, Mo, Ni (<0.05) ve Ni 
(<0.05) arasında, karaciğerde; Cd, Cr, Fe (<0.01), Mn (<0.01), Mo, Ni (<0.01), Se ve Zn arasında 
ve solungaçta; Cd (<0.05), Cr (<0.05), Cu, Mo (<0.05), Ni ve Se (<0.05) arasında istatistiki açıdan 
0.01 ve 0.05 düzeyinde önemli negatif ilişkiler tespit edilmiştir. Diğer metallerin düzeyleri ile 
balık ağırlığı ilişkiler ise pozitiftir. Balık boyu ile metal düzeyleri arasında da farklı ilişkiler tespit 


