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Amaç: Bu çalışmada Akdeniz kıyılarımızda dağılım gösteren Eunicidae (Annelida: Polychaeta) 
türlerinin ekolojik özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Araştırma bölgesinde 0-200 m derinliğe sahip 86 istasyondan bentik 
örneklemeler yapılmıştır. Kalitatif örnekler sığ sularda (0-7 m) tüplü ve serbest dalış yapılarak; 
derin sularda (9-200 m) ise drej, bim trol ve dip trolü gibi örnekleme aletleri kullanılarak alınmıştır. 
Kantitatif örnekler sığ sularda (0-5 m) 20x20 cm’lik bir kuadrat yardımıyla; derin sularda (5-200 
m) ise 10 lt hacminde grab kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca her istasyonun jeo-fiziko-kimyasal 
özellikleri saptanmıştır. Elde edilen veriler çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma bölgesinde 5 genusa ait 12 tür ve 4741 birey tespit edilmiştir. En baskın türün 
Lysidice ninetta (%32), en yüksek frekans indeks değerine sahip türün ise Eunice antennata (%56) 
olduğu saptanmıştır. En fazla tür ve birey sayısı (10 tür, 2563 birey) kaya ve taşlar üzerinde bulun-
muştur. En fazla tür sayısı (11 tür) 0-10 m derinliklerde; en az tür sayısı (5 tür) ise 51-200 m derin-
liklerde saptanmıştır. Saptanan türlerden E. antennata, Marphysa disjuncta ve Palola valida egzo-
tik türlerdir. Bu türlerden E. antennata ve P. valida Kızıl Deniz; M. disjuncta ise Pasifik Okyanusu 
orijinlidir. Eunice antennata ve P. valida istasyonlarda yoğun populasyonlar oluşturmuşlardır. İs-
tasyonlardaki tür birliktelikleri ile çevresel parametreler arasındaki ilişki incelendiğinde, kumlu ça-
murlu biyotoplarda tür birlikteliklerine etki eden en önemli faktörlerin tuzluluk, oksijen ve % orta 
kum tane büyüklüğü olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada ülkemizin Akdeniz kıyısal sularında dağılım gösteren eunisid türlerinin 
ekolojik özellikleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Önümüzdeki yıllarda derin suları kapsayan 
çalışmaların yapılmasıyla bölgedeki eunisid çeşitliliğinin daha iyi aydınlatılması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eunicidae, Polychaeta, ekoloji, Akdeniz

Teşekkür: Bu çalışma “TÜBİTAK 104Y065 nolu proje” desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 
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Ildır Körfezi’nde Biyoerozyona Yol Açan Süngerler

Alper Evcen, Melih Ertan Çınar
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Amaç: Ildır Körfezi’nde biyoerozyona yol açan sünger türlerinin dağılım ve ekolojik özelliklerini 
saptamak bu çalışmanın temel amaçlarıdır. 
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Gereçler ve Yöntemler: Ildır Körfezi’ndetoplam 15 istasyonun farklı derinliklerinden (0-37 
m) tüplü dalışlar yaparak bentikörnekler toplanmıştır. Toplanan örnekler ayrı ayrı kavanozlara 
konularak %4’lük formaldehit ile fikse edilmiştir.Laboratuara getirilen sünger örneklerinin 
spikülleriRützler’inpreparasyon tekniği kullanılarak elde edilmiş ve bu spiküllerin yapılarına 
bakılarak örnekler tür seviyesinde tayin edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma bölgesinde Clionidae, Thoosidae, Phloeodictyidae ve Chondrillidae 
familyalarına ait toplam 12 delici sünger türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 6’sı Türkiye Denizleri 
için yeni kayıttır. Bölgede en yaygın bulunan biyoeroder türleri Clionacelata ve C. viridis’dir.

Sonuç: Delici süngerler kalkerli kayaçlarda erozyona neden olmalarının yanında, dalgakıranlar ve 
diğer beton yapılar üzerinde de büyük etkilere sahiptir. Bu süngerler mercan ve molluska türleri 
üzerine yerleşip, onların büyümelerini engellemektedirler. Delici sünger türlerinin biyo-ekolojik 
özelliklerinin belirlenmesi, doğal ve yapay substratumlardaki erozyon süreçlerinin daha iyi 
anlaşılmasına imkan sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Ildır Körfezi, Biyoerozyon, Delici Süngerler 

Teşekkür: Bu çalışma, “111Y141 no’lu TUBİTAK Projesi” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

SF–005

Bafa Gölü’nün Makrobentik Omurgasızları
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Amaç: Bu çalışmada Bafa Gölü’ndeki makrobentik grupların tespit edilmesi ve bu gruplara etki 
eden fiziko-kimyasal değişkenlerin belirlenmesi ve istasyonlardaki baskın ve olası indikatör türlerin 
saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bafa Gölü’ndeki 10 istasyondan Ağustos-Eylül 2010 tarihlerinde 2-15 m 
derinliklerden bentik ve su örnekleri toplanmıştır. Bentik örnekler 0.1 m2’lik alanı örnekleyen Van 
Veen Grab ile su örnekleri ise Nansen şişesi ile alınmıştır. Alınan bentik örnekler 0.5 mm göz 
açıklığına sahip elekten geçirilmiş ve elek üzerinde kalan materyal %4’lük formaldehit ile fiske 
edilmiştir. Daha sonra laboratuarda sistematik gruplar stereo mikroskop vasıtasıyla ayrılmış ve 
%70’lik alkol içeren tüplere konulmuştur. Bu gruplara ait birey sayıları hesaplanmış ve biyokütle 
değerleri de hassas bir terazi yardımıyla ölçülmüştür. 

Su kolonunda sıcaklık, tuzluluk, elektriksel iletkenlik ve pH değerleri WTW cihazı kullanılarak 
yerinde ölçülmüştür. Besin elementleri (NH

3
-N, NO
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-N, orto PO

4
-P, TP) analizleri, 

otoanalizör ve spektrofotometre yardımıyla gerçekleştirilmiş ve analizlerde standart deniz suyu 
yöntemleri kullanılmıştır. Klorofil-a ölçümü florimetre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sediment 
örneklerindeki organik madde miktarı (%) spektrofotometre yardımıyla ölçülmüş ve toplam asılı 
katı madde ölçümleri ise “Denizlerde Ölçüm ve İzleme Standart Yöntemler El Kitabı TÜBİTAK 
K.D.6”ya göre yapılmıştır.


