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Rhizostoma pulmo türünün mide içeriğinin tespiti ve elde 
edilen mide içeriği verilerinin aylık ve mevsimsel değişimi ve 

R. pulmo bireylerinin şemsiye çapıyla karşılaştırılması 

a Memet Ali Dönmez, bLevent Bat
aOndokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Samsun,

benefsic@gmail.com
b Sinop Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Sinop

Amaç: Bu çalışmada Samsun ili kıyıları boyunca dağılım gösteren makrozooplankton tür olan 
Rhizostoma pulmo türünün beslenme rejiminin tespitine yönelik olarak R. pulmo bireylerinin mide 
içerikleri incelenmiştir. Mide içeriğinin aylara ve mevsimlere bağlı olarak değişimi araştırılmış ve 
mide içeriği verileri R. pulmo bireylerinin şemsiye çapı verileriyle istatistiki olarak karşılaştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Mide içeriği alınmak üzere istasyonlardan toplanmış olan Rhizostoma 
pulmo bireyleri ters çevrilerek ağız kolları, manubriumun alt kısmından kesip alınmıştır. Ağız 
kolları alınmış Rhizostoma pulmo bireylerinin mide içerikleri manubrium üzerinde ortaya çıkan 
yarık benzeri çöküntüden bir enjektör yardımıyla çekilerek, %5’lik formaldehit çözeltisiyle birlikte 
tüplere aktarılmıştır. Mide içeriğinin teşhisi için ışık mikroskobu kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
değerlendirilmesi SPSS yazılım programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Örnekleme dönemi boyunca bütün istasyonlardan toplam 231 R. pulmo bireyinin mide 
içeriği alınmıştır. R. pulmo bireylerinin mide içeriğinde 11 filuma ait toplam 31 takson, 10 larva, 2 
nauplius ile balık ve Copepod yumurtaları teşhis edilmiştir. R. pulmo bireylerinin mide sıvılarında 
Crustacea (%59; Copepoda %45,9) ve Dinoflagellata (%15,4) gruplarına ait taksonların yoğun 
olarak bulunduğu gözlenmiştir. Ciliophora filumu %7,2’lik temsil oranıyla R. pulmo türünün mide 
içeriğinde yoğun olarak gözlenen diğer bir grup olmuştur. 

Sonuç: Rhizostoma pulmo türünün yoğun olarak copepodları ve dinoflagellatları tercih ettiği 
belirlenmiştir. Artan şemsiye çapı uzunluğuna bağlı olarak R. pulmo bireylerinin besin tercihlerinin 
farklılaştığı ve besin sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rhizostoma pulmo, Copepod, Dinoflagellata, Şemsiye çapı

PF–006

Üçkuyular Feribot İskelesi’nde İlkbahar-Yaz Dönemi Fitoplankton 
Kompozisyonundaki Günlük Değişimler
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Amaç: İzmir İç Körfezi’nde kıyısal bir alanda belirlenen bir istasyondaki fitoplanktonun kısa 
dönemli değişimini ve bu değişimin fizikokimyasal ortam parametreleriyle olan ilişkilerini 
belirleyebilmektir.
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Gereçler ve Yöntemler: Su örnekleri Van Dorn tipi su örnekleyicinin yapısı model alınarak 
tasarlanan fitoplankton örnekleme aleti yardımıyla 5 lt’lik polietilen şişelere alınarak lügol ile fikse 
edilmiştir. Laboratuvara getirilen örnek tek damla tekniğine göre sayılmıştır. Tür teşhisinde çeşitli 
güncel teşhis kitaplarından yararlanılmıştır. 

Su sıcaklığı, pH, tuzluluk, iletkenlik ve çözünmüş oksijen değerleri “in situ” olarak arazide 
ölçülmüştür. Bulanıklık ölçümlerinde ise Secchi-disk kullanılmıştır.Besin tuzları (nitrit, nitrat, 
silikat, amonyum ve fosfat) ve klorofil-a T80+ UV/VIS marka spektrofotometre ile ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışma boyunca pH değerleri 7,61-8,38; tuzluluk değerleri 34,8-39,5 psu; çözünmüş 
oksijen 0,58-7,53 mg/l; sıcaklık 11,8-31,8 0C arasında değişmiştir. Çalışmadaki klorofil-a değerleri 
de (0,63-45 mg/l), fitoplankton yoğunluğunu büyük ölçüde desteklemektedir. Dinophyceae, 
Bacillariophyceae, Cryptophyceae, Prasinophyceae ve Dictyochophyceae sınıflarına ait toplam 
72 fitoplankton türü tespit edilmiştir. Fitoplankton kompozisyonuna bakıldığında Dinophyceae 
ve Bacillariophyceae sınıfının tür ve birey sayısı bakımından öteki sınıflara baskın olduğu 
belirlenmiştir. Tür sayısı bazında bu iki baskın sınıf arasında büyük farklılıklar bulunmazken, 

hücre sayısı bakımından diatomların üstün olduğu rahatlıkla söylenebilir. Fosfat ve amonyum 
konsantrasyonlarının da yüksek değerlerde ölçülmesi ortamın ötrofikasyon açısından bulunduğu 
noktayı göstermektedir. Fitoplanktonun besin tuzları ve çevresel parametrelerle olan ilişkisini 
belirlemek için uygulanan korelasyon analizi sonucunda bu parametrelerle fitoplankton grupları 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada İzmir Körfezi’nin gerek evsel, endüstriyel atıklar, gerekse deniz trafiğinden 
kaynaklanan olumsuz etkilere maruz kaldığı bir kez daha ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda çeşitli 
toksik ve/veya potansiyel zararlı fitoplankton türleri tespit edilmiştir. Özellikle Gymnodinium 
catenatum, Cylindrotheca closterium, Thalassionema nitzschioides, Dinophysis caudata, 
Prorocentrum minimum, Prorocentrum micans ve Prorocentrum triestinum türleri, birey sayılarının 
fazlalığıyla dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, fitoplankton, ötrofik, toksik fitoplankton

Teşekkür: Örneklerin tür tayininde yardımcı olan Prof. Dr. Nihayet Bizsel’e teşekkürlerimi 
iletiyorum. 
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Posidonia oceanica Üzerindeki Epifit Yeşil Algler (Chlorophyta)
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Amaç: Ege Denizi (Çandarlı-Dilek Yarımadası) kıyılarında yayılış gösteren Posidonia oceanica 
(L.) Delile üzerinde epifit Yeşil alglerin belirlenmesi amacıyla Çandarlı Körfezi-Dilek Yarımadası 
(Ege Denizi) arasında kalan bölgenin üst-infralittoralinden toplanan P. oceanica türünde epifit 
olarak bulunan yeşil algler çalışılmıştır. 


