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“Derelerin birleştiği yer Gediz Köprüsü” su analizinde 0,1023 mg/L 0-P0
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“Muradiye Gediz Köprüsü” su analizinde 0,0352 mg/L 0-P0
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“Sanayi Arıtım Tesisi Çıkışı Menemen Yolu” su analizinde 0,0283 mg/L 0-P0
4
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 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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Ulugöl (Gölköy, Ordu)’ün Epifitik Alg Florası

Beyhan Taş, Ahmet Yavuz Candan, Çağla Kılıç
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ordu, beyhantass@gmail.com

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.
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Epifitonda diyatomelerden özellikle Cyclotella türleri (Cyclotella bodanica, C. meneghiniana, 
C. ocellata, C. sp.), yeşil alglerden Tetraedron regulare ve dinoflagellatlardan Peridium cinctum 
yoğun olarak kaydedilmiştir. Örneklemeler sırasında diyatomelerden Gomphonema truncatum türü 
devamlı mevcut, Amphora ovalis, Cymbella cistula, Epithemia adnata, Fragilara crotonensis ve 
Navicula sp. türleri çoğunlukla mevcut türler olarak kaydedilmiştir. 

Sonuç: Ulugöl Tabiat Parkı içinde yer alan Ulugöl’de ilk kez yapılan algolojik araştırmada 
epifitonda toplam 88 takson belirlenmiştir. En fazla takson Bacillariophyceae sınıfı üyelerine 
aittir. Epifitondaki alglerin tür çeşitliliğine göre Ulugöl’ün trofik yapısı oligotrofik karakter 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ulugöl, epifitik alg, Potamogeton natans, trofik yapı
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İskenderun Körfezi’nde (Kuzeydoğu Akdeniz) Protozooplankton 
Tür Kompozisyonu Mevsimsel Dinamikleri
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Amaç: Doğu Akdeniz’in kuzeydoğusunda yer alan olan İskenderun Körfezi, doğu Akdeniz 
havzasındaki en geniş kıta sahanlığına sahip alanlardan biri konumundadır. İskenderun Körfezi, 
gerek sosyoekonomik yönden, gerekse barındırdığı yaşam alanları ve biyolojik çeşitlilik yönünden 
oldukça önemli kıyısal alanlardan biridir. Körfez, kıyısında yer alan yerleşim alanları, endüstriler, 
liman v.b. nedeniyle bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, körfezde 
sucul biyoçeşitliliğin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada sucul ekosistemde enerji akışında oldukça önemli role sahip olan protozooplankton 
topluluklarının İskenderun Körfezindeki kompozisyonu, yoğunluğu ve mevsimsel dinamikleri 
incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Örneklemeler İskenderun Körfezi’nde biri kıyı (10 m derinlik) diğeri açıkta 
(70m derinlik) olmak üzere 2 istasyondan Mart 2010-Şubat 2011 arasında aylık olarak yapılmıştır. 
Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk ölçümleri örneklemeler sırasında YSI CTD prob kullanılarak 
yapılmıştır. Klorofil-a örnekleri istasyon derinliğine göre yüzeyden itibaren 10m aralıklarla 
alınmıştır. Protozooplankton örnekleri ise yine istasyonun derinliğine göre 0, 20, 50 ve 70m 
derinliklerinden alınmış ve 18µm’luk filtrelerden süzülmüştür. Protozooplankton örnekleri sonuç 
konsantrasyonu %2 olacak şekilde formaldehit kullanılarak fikse edilmiştir. Protozooplankton 
teshis ve sayım işlemleri Olympus BX-51 mikroskop ve Olympus CK-40 inverted mikroskoplar 
kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Mart 2010 ile Şubat 2011 tarihleri arasında yüzeyden ve su kolonunda dikey olarak 
yapılan ölçümler dikkate alındığında, en düşük deniz suyu sıcaklığı Mart 2010’da en düşük tuzluluk 
ise Kasım 2010 ‘da ölçülmüştür. En yüksek sıcaklık Eylül 2010, tuzluluk ise Mart ve Mayıs 2010 
periyotlarında gözlenmiştir. Klorofil-a en yüksek düzeye açıktaki istasyonda ulaşırken, ortalama 
klorofil-a değerleri kıyı istasyonunda daha yüksek bulunmuştur.


