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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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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.
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Örnekleme alanında protozooplanktona ait toplam 64 taksa saptanmış ve protozooplankton içinde 
tintinnidler en fazla tür ile temsil edilmiştir. Protozooplankton yoğunluğu Ağustos 2010 periyodunda 
belirgin şekilde artış göstermiştir ve yıl içindeki en yüksek düzeyine çıkmıştır. 

Sonuç: Protozooplankton yoğunluğu en yüksek düzeye yaz döneminde ulaşırken, ilkbahar 
ve sonbahar dönemlerinde oldukça düşük düzeylerde bulunmuştur. Örnekleme dönemlerine 
bağlı olarak İskenderun Körfezi’nin kıyı ve açık suları arasında klorofil-a ve protozooplankton 
yoğunluğunda farklılıklar gözlenmiştir. Ancak, körfezdeki etkin akıntı sistemleri ve rüzgarların 
neden olduğu karışımların da etkisiyle kıyı bölgelerle açık bölgeler arasındaki farklılıklar genellikle 
çok yüksek düzeylerde olmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Protozooplankton, İskenderun Körfezi, kuzeydoğu Akdeniz.
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Amaç: İzmir İç körfezi’nde belirlenen bir istasyonda heterotrofik Dinoflagellatların izlenmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Mart 2010- Mart 2011 arasında İnciraltı’nda belirlenen bir istasyondan 
haftada 2 kez su örneği alınmıştır. Sıcaklık, pH ve tuzluluk gibi parametreler in situ olarak ölçülmüş 
ve alınan su örneği laboratuvara getirildikten sonra klorofil-a, askıda katı madde ve fitoplankton 
sayımı yapılmıştır. Tür teşhisinde çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Tespit edilen heterotrofik 
Dinoflagellat türlerinin fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Çalışmada Polykrikos sp. Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid et Swezy,1921, 
Protoperidinium bipes (Paulsen, 1904) Balech, 1974, Oblea rotundata (Lebour, 1922) Balech 
ex Sournia, 1973, Gyrodinium, Gymnodinium, Amphidinium, Dinophysis rotundata Claparède 
& Lachmann 1859 gibi heterotrofik Dinoflagellat türleri tespit edilmiştir. Polykrikos sp.’nin; 
Prorocentrum minimum, Prorocentrum micans ve Gymnodinium catenatum gibi birçok 
Dinoflagellat türünü fagositozu sonrasında fotoğrafı çekilmiştir. Noctiluca scintillans türünün de 
yine bazı Dinoflagellat türlerini fagositozu sonrasında fotoğrafları çekilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada aşırı ötrofikasyona maruz kalan İzmir İç körfezi’nin heterotrofik Dinoflagellat 
türleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçları göstermektedir ki, İzmir Körfezi’nde 
Dinoflagellat ve özellikle de aşırı üreme gösteren toksik türler yoğun bir şekilde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, heterotrofik Dinoflagellat, fitoplankton, ötrofikasyon


