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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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Tuğba Şen, Şükran Yıldız
Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Muradiye, Manisa, 
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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;

“İstanbul Yolu Gediz Köprüsü” su analizinde 0,0380 mg/L 0-P0
4
; 0,2055 mg/L NO

2
-N; 12,8935 

mg/L NO
3
-N; 1,036 mg/L NH

4

“Nif Çayı Gediz Köprüsü” su analizinde 0,0325 mg/L 0-P0
4
; 0,1259 mg/L NO

2
-N ; 10,4261 mg/L 

NO
3
-N; 1,5085 mg/L NH

4
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“Derelerin birleştiği yer Gediz Köprüsü” su analizinde 0,1023 mg/L 0-P0
4
; 0,1044 mg/L NO

2
-N l; 

13,9231 mg/L NO
3
-N; 1,4577 mg/L NH

4

“Muradiye Gediz Köprüsü” su analizinde 0,0352 mg/L 0-P0
4
; 0,1231 mg/L NO

2
-N; 13,2666 mg/L 

NO
3
-N; 1,3178 mg/L NH

4

“Sanayi Arıtım Tesisi Çıkışı Menemen Yolu” su analizinde 0,0283 mg/L 0-P0
4
; 0,1192 mg/L 

NO
2
-N; 12,6831 mg/L NO

3
-N; 1,1889 mg/L NH

4
 olarak belirlenmiştir.

pH, sıcaklık, salinite, çözünmüş oksijen(DO) ve elektriksel konsantrasyon gibi fiziksel 
parametrelerin aylık ortalama değerleri sırasıyla;

“İstanbul Yolu Gediz Köprüsü” su analizinde 7,62 ; 9,45 ; 0,05 ; 3,47 ; 803,83

“Nif Çayı Gediz Köprüsü” su analizinde 7,60 ; 9,06 ; 0,3 ; 2,82 ; 892,66

“Derelerin birleştiği yer Gediz Köprüsü” su analizinde 7,42 ; 14,00 ; 0,12 ; 1,51 ; 536,17

“Muradiye Gediz Köprüsü” su analizinde 7,48 ; 10,47 ; 0,17 ; 2,46 ; 630,17

“Sanayi Arıtım Tesisi Çıkışı Menemen Yolu” su analizinde 7,49 ; 10,35 ; 0,17 ; 2,57 ; 641,83 olarak 
belirlenmiştir.

Sonuç. Nehrin çalıştığımız bölgesinin pH ve nitrat-azotu değerleri dikkate alındığında, su kalitesi 
açısı Araştırma bulguları, amonyak-azotu ve nitrat-azotu konsantrasyonlarının özellikle ilkbaharda 
artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu durumun baharda yağış miktarına bağlı olarak debideki 
artıştan ve çevredeki tarım arazilerinde kullanılan yoğun gübreden kaynaklanması olasıdır. Ayrıca 
nehrin çalıştığımız bölgesinin pH ve nitrat-azotu değerleri dikkate alındığında, su kalitesi açısından 
amonyum konsantrasyonu 3.sınıf kriterinde olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gediz Nehri, Nutrient

Teşekkür: Bu çalışma, “2011-076 no’lu Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Ulugöl Tabiat Parkı içinde yer alan Ulugöl’ün epifitik alg florasını belirlemektir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Ulugöl’ün kıyı bölgesinde yaygın hidrofitlerden olan 
Potamogeton natans üzerinden toplanan epifitik alg örneği oluşturmaktadır. Eylül 2006-Ağustos 
2007 tarihleri arasında aylık periyotlarla toplanan örnekler %4’lük formaldehit ile fiske edilip, 
laboratuvarda çeşitli eserlerden yararlanılarak kalitatif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Potamogeton natans üzerinden toplanan epifitik alg florası incelendiğinde, beş farklı 
divizyoya ait toplam 88 takson tespit edilmiştir. En fazla takson Bacillariophyceae (53; %60) sınıfına 
aittir. Bunu sırasıyla Chlorophyceae (15; %17), Zygnematophyceae (9; %10), Cyanophyceae (6; 
%7), Dinophyceae (3; %4), Euglenophyceae (1; %1) ve Xanthopyceae (1; %1) takip etmiştir.


