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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 
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getirilmiştir. Örneklenen benekli hani balıklarının mide içerikleri, petri kaplarına alınarak, besinin 
büyüklüğüne göre çıplak gözle ya da binoküler mikroskop yardımıyla sindirilme durumunun 
elverdiği derecede tanımlanabilen en alt takson seviyesinde tayin edilmiştir.

Besin kompozisyonunu oluşturan organizmalar sayılmış ve ağırlıkları 0,0001 g hassasiyetli 
elektronik teraziyle ölçülmüştür. Mide içeriklerinin nicel olarak tanımlamasını yapmak amacıyla; 
Yüzde Rastlanma Sıklık Oranı (%F), Yüzde Sayısal Varlık Oranı (%N) ve Yüzde Ağırlık Oranı (%W) 
kullanılmıştır. Ayrıca besin kompozisyonundaki organizmaların önemlerinin değerlendirilmesi için 
Yüzde Göreceli Önem İndeksi (%IRI) hesaplanmıştır.

Bulgular: Örneklenen toplam 1333 mideden 551’inde hiç bir besine rastlanmazken, 782 midede 
en az bir besin organizması ya da tanımlanamayacak kadar sindirilmiş besin maddesi tespit 
edilmiştir. Benekli hani balıklarının midelerinde (%IRI değerlerine göre) Decapoda, Mysidacea, 
Amphipoda, Ophiuroidea, Polychaeta, Teleostei ve Mollusca olmak üzere çeşitli kategorilerden bir 
çok organizma belirlenmiştir.

Yüzde Göreceli Önem İndeksine göre benekli hani balığının en önemli besinini oluşturan 
Decapoda türleri arasında; Natantia üyelerinden Crangon crangon (Linnaeus, 1758) ve Pontophilus 
bispinosus (Hailstone, 1835), Anomura üyelerinden Alpheus glaber (Olivi, 1792), Galathea 
intermedia Lilljeborg, 1851 ve Munida spp., yengeçlerden Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) 
türleri yer almıştır. Ayrıca incelenen midelerde Mysidacea takımına ait, Siriella spp. türlerinin besin 
kompozisyonundaki öneminin fazla olduğu görülmüştür. Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776) 
ise en çok tüketilen Ophiuroidea türüdür.

Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda S. hepatus (Linnaeus, 1758)’un karnivor bir tür olduğu ve 
genel besin kompozisyonunu ağırlıklı olarak bentik Crustacea’lerin oluşturduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, S. hepatus (Linnaeus, 1758), besin kompozisyonu 
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Amaç: Bu çalışmada Mastogloia genusuna ait üç türün valv morfolojisi ve çevresel parametrelerin 
morfolojik karakteristiklere olan etkisi saptanmaya çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Mastogloia braunii Grunow, Mastogloia pumila Cleve ve Mastogloia 
vasta Hustedt’nın valv morfolojisi mevsimlik olarak toplanan materyalde incelenmiştir. Örnekler, 
epipelik ve epifitik (Ulva lactuca L.) olmak üzere Homa Lagünü’nden (İzmir Körfezi) toplanmıştır. 
Üç türün morfolojik karakteristikleri, herbir tür için istasyon başına 20 örnek olacak şekilde kalibre 
edilmiş mikrometrik oküler yardımı ile ölçülmüştür. Aynı zamanda istasyonların fiziko-kımyasal 
(sıcaklık, tuzluluk, pH, toplam azot, fosfat ve silis) özelliklerinin belirlenmesi amacı ile su örnekleri 
eş zamanlı olarak alınmıştır.


