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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.
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Bulgular: M. braunii’nin valv uzunluğu 35.15-80.20 µm, eni 12.35-19.85 µm, M. pumila’nın 
valv uzunluğu 13.70-31.85 µm, eni 5.75-9.00 µm ve M. vasta’nın valv uzunluğu 31.20-43.35 
µm, eni 11.90-18.10 µm arasında değişim göstermektedir. Pearson korelasyon analizi, morfolojik 
karakteristikler ve çevresel parametreler arasında önemli ilişki olduğunu göstermiştir. Üç 
Mastogloia türünde de valv uzunluğu ve eni arasında pozitif ilişki belirlenmiş ve bunun yanında 10 
µm’daki transapikal stria sayısının çevresel faktörlerdeki değişimlerden etkilenmediği saptanmıştır. 

Sonuç: Mastogloia türlerinin morfolojik karakteristikleri One-Way ANOVA analizine göre 
mevsimsel değişim göstermektedir. Valv uzunluğu, eni ve partecta’nın toplam sayısı mevsimsel 
değişim gösteren ortak karakteristiklerdir.

Anahtar Kelimeler: Mastogloia, Bacillariophyceae, arazi materyali, Homa Lagünü, doğu Akdeniz
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Amaç: Evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik sudaki besleyici elementler olan azot, fosfat ve silikat 
miktarının artmasına neden olmaktadır. Bu artış sonucunda sucul sistemdeki canlı yaşamı olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Akarsulara ilişkin kalite ölçümleri, bu tip su kaynaklarının içme, kullanma, 
sanayi ve sulama suyu gibi değişik kullanımlar açısından uygunluğunu belirlemek amacıyla 
yapılmaktadır.Su kalitesindeki değişimlerin izlenmesi, önlemlerin değerlendirilmesi ancak sağlıklı 
bir veri bazından hareketle yapılabilir. Azot fraksiyonları su kalite parametreleri içinde önemli bir 
yer tutar. Alıcı ortamlarda azot dinamiğinin daha iyi bir kavramsal çerçevesini çizebilmek için 
nitrat, amonyak, partiküler ve çözünmüş azot, fosfat konsantrasyonlarıındaki mevsimsel değişimleri 
incelemek gerekir Bu nedenle bu çalışmada Manisa il sınırlarından geçen Gediz Nehri’nde bulunan 
besleyici elementlerin aylık olarak miktarı belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma bölgesi olarak, Manisa il sınırlarından geçen Gediz Nehri ve 
özellikle deşarj bölgelerinde bulunan beş istasyon belirlenerek su örnekleri alınmıştır. 

Toplanan su örnekleri laboratuara getirilmiş, ön hazırlık işlemleri yapılmış ve UV spektrofotometre 
ile su örnekleri tayin edilmiştir.

Analizlerin ardından, su örneklerinin fosfat, nitrit, nitrat ve amonyum konsantrasyonları 
hesaplanmıştır.

Bulgular: 2011 ekim- 2012 mart ayları arasında yapılan altı aylık çalışmada fosfat, nitrit, nitrat ve 
amonyum konsantrasyonun aylık ortalama kimyasal parametre değerleri sırasıyla;
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