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Denizel Hidroidler (Cnidaria-Hydrozoa) ve Ekosistem
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Amaç: Bu derlemede, az tanınan hayvansal sesil gruplardan hydroidler tanıtılarak ekosistemdeki 
yeri, önemi ve diğer canlı grupları ile ilişkileri vurgulanmıştır.

Sonuç: Denizel ekosistemlerde gerek mikroskobik boyutlarda olmaları gerekse ekonomik 
önemde olmamaları nedeniyle bu konudaki araştırıcılar dışında tanınmazlar. Ekosistem bütünlüğü 
içerisinde beslenme özelliklerinin bir sonucu olarak plankton yoğunluğu ve organik maddeler 
üzerinde dengeleyici organizma gruplarından birisidir. Beslenme rejimlerini; fitoplankton, 
zooplankton, bakteriler, detritus v.s. oluşturmaktadır.  Dolayısı ile pelajik sistemden bentik 
sisteme besin zinciri yolu ile enerji akışında önemli rol üstlenirler. Yapılan çalışmalarda besin 
zincirindeki rollerinin yanı sıra diğer canlı grupları ile mutualizmden parazitizme kadar uzanan 
ilişkileri bulunduğu saptanmıştır. Yakıcı kapsüllere sahip olmaları nedeni ile ekosistemde birçok 
bentik tür ile (süngerler, haşlamlılar, yumuşakçalar, annelidler, krustaseler, bryozoalar, derisi 
dikenliler, tulumlular ve balıklar ) ilişki geliştirdikleri bilinmektedir. Akdeniz’de 379 tür ile temsil 
edilen bu canlılar ülkemizde yalnızca 58 türü tanımlanabilmiştir. Bu anlamda ülkemiz kıyılarında 
da bu canlılara yönelik yapılacak sistematik ve biyoekolojik çalışmalar ekosistemi anlamak ve 
kavramakta altyapı oluşturacaktır.
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Amaç: Marmara Denizi’nde Gemlik Körfezi kıyılarında bulunan baskın makroalg türlerinin neler 
olduğunu belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Örnekleme Gemlik Körfezi kıyılarında, 6 istasyonda, Ağustos 2011’de 
gerçekleştirilmiş ve örnekler % 4’lük formaldehit içerisinde korunmuştur. Ayrıca ortamın sıcaklık, 
tuzluluk, çözünmüş oksijen ve pH gibi temel ekolojik parametrelerine de bakılmış ve ölçümler YSI 
556 çoklu prob ile yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen materyalin incelenmesi sonucunda Ulva lactuca, Ceramium sp., Gigartina 
sp, Enteremorpha sp., Cystoseira sp. gibi türlere ve bu türlerin epifitlerine rastlanılmıştır. Ortamın 
temel ekolojik özelliklerinden sıcaklık 21,94 - 24,32 ºC, tuzluluk 19,93 - 21,65 ppt, çözünmüş 
oksijen 8,23 - 10,45 mg/L ve pH 8,06 - 8,21 olarak ölçülmüştür.


