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Balıkların boy-ağırlık-eşey dağılımları, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü, 
gonadosomatik indeks, yumurta çapı ve fekondite değerleri incelenmiştir.

Bulgular: C. macrostomus türüne ait 155, C. kais’e ait 117 birey elde edilmiştir. Her iki türün 
bireyleri 0-V yaş grupları arasında dağılım göstermiştir. C. macrostomus’ta ortalama kondisyon 
faktörü (1.91), GSI (6.05) ve yumurta çapı (0.91 mm) Mayıs ayında maksimum değerlerde 
saptanmıştır. Yapılan yumurta sayımı sonucunda, ortalama yumurta verimliliğinin en düşük 
Mayıs ayında (440.13 adet/birey) ve en yüksek Eylül ayında (1285.39 adet/birey) olduğu 
belirlenmiştir. C. kais’de ortalama kondisyon faktörü (1.74), GSI (6.04) ve yumurta çapı (0.78 
mm) Mayıs ayında maksimuma ulaşmıştır. Yumurta sayımı, en düşük Mayıs ayında (361.44 
adet/birey) ve en yüksek Kasım ayında (1291.76 adet/birey) saptanmıştır. Her iki türde de I ve 
II yaş grubundaki bireylerin çoğunlukta olduğu saptanmıştır. b değeri de iki türde 3’ten düşük 
bulunmuştur.

Sonuç: GSI, yumurta çapı ve fekondite birlikte değerlendirildiğinde, C. macrostomus ve C. kais 
türlerinin Karakaya Baraj Gölü’nde yumurta bırakmaya Mayıs ayında başladıkları ve üreme 
aktivitelerini Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleştirdikleri saptanmıştır. I ve II yaş grubunun 
baskın olması, Karakaya Baraj Gölü’nde genç C. macrostomus ve C. kais populasyonlarının 
olduğunu belirtmektedir. Kondisyon faktörünün düşük ve b değerinin 3’ten küçük çıkması türlerin 
iyi beslenemediğini ve buna bağlı olarak optimum büyüyemediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme ve üreme, Cyprinion macrostomus, Cyprinion kais, endemik tür, 
Karakaya Baraj Gölü.

Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi tarafından desteklenen 
2008/50 numaralı projenin bir bölümüdür. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan 
ÜNLÜ’ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Amaç: Mağara girişi bölgesi sıcak su havuzundan toplanan bir yeşil alg türü olan Chara vulgaris 
var. contraria türünün in vitro koşullar altında test bakterilerine karşı inhibitör etkisi incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Denizli Kaklık Mağarası kaynak suyu havuzundan toplanan örnekler 
temizlenmiş ve kurutulmuştur. 10 gr kuru örnek 1:15 oranında çözgen (metanol) ile balona 
alınarak, karıştırıcılı ısıtma tablası üzerinde 24 saat ekstrakte edilmiştir. Çözgen döner buharlaştırıcı 
ile uzaklaştırıldıktan sonra elde edilen ham özüt, dimetilsulfoksitle (DMSO) geri alınıp, test 
bakterilerine karşı denenmiştir. Test bakterileri olarak Gram pozitif ve negatif saf kültürler 
kullanılmıştır. Buna göre kuyu-difüzyon yöntemi ile önceden bakteri kültürü ile aşılanan besiyerine, 
6 mm çapında kuyular açılarak 20mg /ml konsantrasyonda ham özütler aktarılmış ve inkübasyona 
tabi tutulmuştur. Pozitif kontrol olarak Tetrasiklin (30µg) antibiyotik diski, negatif kontrol olarak 
DMSO çözeltisi kullanılmıştır.
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Bulgular: Alg özütünün test bakterilerine (Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Aeromonas hydrophila, Yersinia 
enterocolitica) karşı büyümeyi durdurucu etkisi, petride yapılan ölçümlerle değerlendirilmiştir. 
Genel olarak özütün her iki grup bakteriye de etkili olduğu belirlenmiş olup, gram pozitif bakterilere 
karşı inhibisyon etkisinin gram negatif bakterilerden daha fazla olduğu ve bu grubun üyelerinin 
özütlere karşı duyarlı oldukları gözlenmiştir. Özütlerin etkisinin 5 gün sonra dahi azalmadığı, 
inhibisyon zonlarının değerlerinin değişmemesinden ve üreme gelişmemesinden belirlenmiştir. 
Minimum inhibitor konsantrasyonun belirlenmesine geçilmiştir.

Sonuç: Yayılış alanı olarak mağara girişindeki sıcak su havuzundan toplanan alg türünün 
antibakteriyel etkisi ilk kez araştırılmış olup, pozitif kontrol olarak kullanılan antibiyotiklerle 
karşılaştırıldığında test bakterilerinin elde edilen özüte karşı duyarlı oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Chara vulgaris var. contraria, antibakteriyel aktivite, Kaklık Mağarası, 
Denizli.
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Amaç: Bu çalışmada, Gönen Çayı’nın (Balıkesir) Trichoptera (Insecta) faunası hakkında bilgi 
sahibi olunması ve bu türlerin çevresel faktörlerle olan ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Eylül 2010 - Mart 2012 yılları arasında Gönen Çayı’ndan (Balıkesir) 
seçilen 12 istasyonda mevsimsel olarak 7 adet arazi çalışması yapılmıştır. 180µm göz açıklığındaki 
el bentik kepçeleri ve 500 µm göz açıklığındaki kick-net ile tekmeleme ve süpürme yöntemleri 
ile 10 dakikalık standart metodla toplanan bentik organizmalar arazide % 4’lük formolde tespit 
edilmiştir. Kick-net ile yapılan örneklemelerde, her istasyonda birkaç ayrı kesimden örnek 
alınacak şekilde bentik örneklemeler yapılmıştır. Laboratuvarda bol su ile yıkanan bentik canlılar 
arasından ayıklanan Trichoptera bireyleri %70’lik alkole alınıp saklanmıştır. Elde edilen örnekler 
stereomikroskop ve lup altında incelenerek, kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kalitatif değerlendirmeler sonucunda, Gönen Çayı’nın (Balıkesir) Trichoptera (Insecta) 
faunasının 28 tür tarafından temsil edildiği tespit edilmiştir. Marmara Havzası’nın Çanakkale-
Balıkesir kesimindeki en önemli akarsulardan olan Gönen Çayı Gönen ilçesi öncesinde birçok 
parametre açısından temiz su kategorisine girmektedir. Gönen ilçesi sonrasında ise birçok 
nedenden dolayı hızla kirlenmektedir. Çalışma sonrasında tespit edilen Trichoptera türleri de bu 
bulguları savunur nitelikte ekolojileri ile uyumlu ve nispeten temiz olarak nitelenen istasyonlarda 
bulunmuşlardır. 

Sonuç: Tespit edilen türlerin dağılım ve ekolojik ihtiyaçlarının saptanmasının yanında, bu çalışma 
Gönen Çayı Trichoptera faunasının belirlenmesine yönelik yapılan ilk çalışma niteliğinde olup 
burada tespit edilen türler yeni kayıt niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Trichoptera, biyotop, çevresel faktörler, kirlilik, Gönen Çayı, Balıkesir


