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edilmiştir. Kastaki Cr, Cu, Mo, Ni (<0.05), Se (0.05), karaciğerdeki Cd, Fe (<0.01), Cr, Mn (<0.01), 
Mo, Ni (<0.01), Se ve Zn, ve solungaçtaki Cd (<0.05), Cr (<0.05), Cu, Mo (<0.05), Ni ve Se (<0.05) 
düzeylerinin balık boyunun artışına bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde genel olarak balık boyu 
ve ağırlığı ile metal birikimi arasında negatif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre olarak 
küçük balıklarda daha fazla metalin biriktiği görülmektedir. Küçük balıklardaki yüksek metabolik 
aktivitenin dokulardaki metal birikimini artırdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Karataş Gölü, Sander lucioperca, ağır metal, total boy, ağırlık 
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Amaç: Büyük Menderes Havzasında yayılış gösteren Chironomidae (Insecta: Diptera) larvalarının 
ekolojik isteklerinin belirlenmesi amacıyla; tür kompozisyonlarının durumu, fizikokimyasal 
parametreler ile ilişkileri, hangi parametrelerin bu tercihlerde etkin rol oynadığı multivaryete 
analizleri ve çeşitlilik indeksleri kullanılarak belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Büyük Menderes Havzasında; Büyük Menderes Nehri ana kolu, 
Çine, Banaz ve Akçay çayları üzerinde toplam 40 örnekleme noktası belirlenmiştir. Örnekleme 
noktalarından 04.2011 – 04.2012 tarihleri arasında aylık (kış dönemi hariç) olarak Chironomid 
larvaları toplanmıştır. Fizikokimyasal parametreler (çözünmüş Oksijen, Oksijen doygunluğu, 
Sıcaklık, pH, İletkenlik, Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli, Askıda Katı Madde, akış hızı, 
Tuzluluk) ve inorganik parametreler (Amonyum, Nitrit ve Nitrat Azotu, Ortofosfat, Demir, 
Kalsiyum ve Magnezyum iyonları) aylık olarak ölçülmüştür. Ayrıca nehrin yatak ve sediment 
yapısı (mikro habitat, çakıl, taş, kum ve çamur) istatistik analizlerinde kullanılmak üzere ayrı 
ayrı değerlendirilmiştir. Abundans değerlerinin transformasyonu Wisconsin standardizasyonu 
kullanılarak yapılmıştır. En uygun ordinasyon yönteminin belirlenebilmesi için 5 farklı (Euclidean 
, Manhattan, Bray – Curtis, Jaccard, Kulczynski) kümeleme indeksi sonucu karşılaştırılmıştır. 
Ordinasyon eksen uzunlukları DCA analizi uygulanarak belirlenmiştir. Örnekleme noktalarına 
göre Chironomid fauna yapısının belirlenmesinde Shannon Weaver çeşitlilik (diversity) indeksi 
ve Pielou’nun eşitlik (evenness) indeksleri kullanılmıştır. Tüm istatistik analizleri R 2.14.1 (The 
R Foundation for Statistical Computing)’de Vegan 2.0-3 ve MASS kütüphaneleri kullanılarak 
yapılmıştır.

Bulgular: Toplanan Chironomidae familyasına ait 1067 bireyden tür seviyesinde 46 taksa 
teşhis edilmiştir. Tüm fauna içerisinde en baskın tür %32.1 ile Chironomus riparius Meigen’dir. 
Uygulanan 5 farklı (Euclidean, Manhattan, Bray – Curtis, Jaccard, Kulczynski) kümeleme 
indeksi sonuçları sırası ile 0,176; 0,069; 0,137; 0,137; 0,162 olarak bulunmuştur. DCA analizi 
sonucu en uzun eksen uzunluğu 5,083 olarak ölçülmüştür. Örneklem noktaları arasındaki farklılık 
(dissimilerite) analizinde Non- metrik uyum R2 = 0,977 ve Lineer uyum R2 = 0,885 olarak 
bulunmuştur. Tüm bu bulgulara göre ordinasyon analizi için Canonical Correspondence Analizi 
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(CCA) tercih edilmiştir. Ordinasyon analizinde kullanılacak çevresel faktörler ileri seçim yöntemi 
ile belirlenmiştir. Enflasyon faktör değeri sonuçlarına göre TDS, İletkenlik, Oksijen doygunluğu 
ve Demir iyonu parametreleri analize dahil edilmemiştir. Çevresel faktörlerin önemlilik dereceleri, 
999 permutasyon modeli temel alınarak 0,001; 0,01; 0,05 ve 0,1 güven aralıklarında hesaplanmıştır. 
Buna göre tüm fizikokimyasal parametreler için p = 0,004 olarak tespit edilmiştir. Tür zenginliği 
bakımından örnekleme noktasında en fazla bulunan tür sayısı 15’tir. Shannon Weaver çeşitlilik 
indeksine ve Pielou’nun eşitlik indekslerine, tür sayısı ikinin altında olan örneklem noktaları dahil 
edilmemiştir. Buna göre H indeksi (Shannon Weaver) için en yüksek değer 2,26; J indeksi (Pielou) 
için en yüksek değer 0,96 olarak bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Sonuç olarak en yüksek H ve J indeks değerlerine sahip örnekleme noktaları 
fizikokimyasal parametrelerden çözünmüş Oksijen ile, çevresel faktörlerden ise taşlık ve kumlu 
dip yapısı ile pozitif yönde kuvvetli korelasyon göstermiştir. Çözünmüş Oksijen gradiyenti ile 
artış gösteren türler sırası ile Cricotopus annulator Goetghebuer, Cricotopus sylvestris Fabricius, 
Cricotopus bicinctus Meigen, Polypedilum nubifer Skuse, Stictochironomus sp. Kieffer, 
Nanocladius branchicolus Saether, Eukiferiella claripennis Lundbeck’tir. Aynı zamanda bu 
örnekleme noktaları en fazla TDS ve Tuzluluk ile negatif yönde kuvvetli korelasyon göstermiştir. 
Büyük Menderes Havzasında tür çeşitliliği ile rakım ve akış hızı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Buna rağmen Paralauterborniella nigrohalteralis Malloch, Cryptotendipes 
holsatus Lenz ve Paratrichocladius sp. Thienemann havza açısından yüksek rakım ve Magnezyum 
iyonu değerleri ile pozitif yönde korelasyon göstermiştir. Çeşitlilik indeksine göre en düşük 
değerlere sahip örnekleme noktaları TDS, Salinite ve Nitrit azotu ile, çevresel faktörlerden çamurlu 
ve sazlık alan ile pozitif yönde kuvvetli korelasyon göstermiştir. Bu parametreler ile artış gösteren 
taksalar Chironomus riparius Meigen ve Psectrotanypus varius Kieffer türleridir.

Anahtar Kelimeler: Nehir, R istatistik, çeşitlilik indeksi, multivaryete analizi

Teşekkürler: Bu çalışmanın yapılmasında Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi’ne (2011FBE067 no’lu proje) desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
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Amaç: Küçük boylu ve demersal bir balık türü olan Serranuz hepatus (Linnaeus, 1758)’un İzmir 
Körfezi’nde besinini oluşturan organizmaları belirleyerek, tüketici olarak demersal ekosistemdeki 
rolünü anlamak için örneklenen 1333 balığın mide içerikleri incelenip besin kompozisyonu 
belirlenmiştir. Belirlenen besin kompozisyonuna bağlı olarak besin zincirindeki yeri tespit edilmeye 
çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali, İzmir Körfezi’nde 2007-Şubat ile 2008-Kasım ayları 
arasında mevsimsel olarak sürdürülen 7 örnekleme seferinde toplam 37 dip trolü çekimi sonucunda 
temin edilmiştir. Örnekler %4 formaldehit içeren kaplarda muhafaza edilerek laboratuvar ortamına 


