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İzmit Körfezi Denizel Plankton Bolluğunun Biyojenik 
Silika Yardımıyla Değerlendirilmesi
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Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kocaeli, gokcen_54@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmada, İzmit Körfezi’nde belirlenen 26 istasyondan farklı tarihlerde alınan yüzey 
sedimenti ve Dil Deresi açıklarına kurulan düzeneklerden elde edilen tuzak sedimenti örneklerinde 
ölçülen biyojenik silika (BSi) konsantrasyonlarının plankton bolluğu ile ilişkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İzmit Körfezi’nin farklı noktalarından yüzey sedimentleri ve Dilderesi 
açıklarındaki iki istasyonun farklı derinliklerine (DD1 -5 m, DD2 -15 m) yerleştirilmiş olan 
sediment tuzaklarında biriken sedimentler tuzundan uzaklaştırıldı. Yaklaşık 0,03 g örnek hassas 
terazide tartıldı. %1’lik Na

2
CO

3
 ilave edilerek 50 ml’ye tamamlandı. 85 °C’deki su banyosunda 

15’er dk aralıklarla çalkanarak 2 saat bekletildi. 2 saat sonunda 50 ml’lik örneğin 30 ml’lik kısmı 2 
adet 15’er ml’lik tüplere alınarak santrifüj edildi. Santrifüj edilen örneklerin pH’sını nötrleştirmek 

için yaklaşık 1,5 ml 2 N HCl ilave edildi. Sonuçlar spektrofotometrik yöntemle ölçüldü.

Bulgular: Elde edilen % BSi değerlerinin 3,83-31,46 arasında değiştiği belirlendi. Tuzak 
sedimentlerinde en düşük değer 12.03.2009 tarihinde DD1, en yüksek değer 17.09.2009 tarihinde 
DD2 istasyonundan alınan örneklerde ölçüldü. Yüzey sedimentlerindeki % BSi değerleri 4,20-
19,13 arasında değişen değerler aldı. En düşük değer Merkez Basende, en yüksek değer Doğu 
Basende ölçüldü. 

Sonuç: Bilindiği gibi plankton bolluğu, suyun sıcaklığı, pH’sı, tuzluluğu, çözünmüş oksijen 
konsantrasyonu gibi oşinografik faktörlere göre farklılıklar gösterir. BSi planktonik primer 
üreticilerin önemli kısmını temsil eden diatomelerin yapısında bulunduğundan elde ettiğimiz BSi 
sonuçları geçmiş dönemlere ilişkin plankton bolluğu hakkında yorum yapmamıza olanak sağlar. 
Elde edilen bilgiler ışığında % BSi değerleri mevsim, basen ve derinliğe göre farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Merkez ve Doğu Basenlerdeki istasyonlarda belirlenen ortalama % BSi değerleri 
karşılaştırıldığında, Doğu Baseninde daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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