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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


