
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1154

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.
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