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Bulgular: Bafa Gölündeki 10 istasyondan toplanan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 gruba ait 
toplam 83250 birey tespit edilmiştir. Belirlenen gruplar içinde en baskın olanı Bivalvia’dır (%41) 
ve Mytilaster marioni türü ile temsil edilir. Örneklerde baskın olan ikinci grubu Gastropoda (%28) 
oluşturmaktadır. Bu gruba ait bireylerin tümü Ecrobia ventrosa’dır. Polychaeta grubuna ait bireyler 
% 18’lik baskınlık değerine sahipken, Chironomidae bireyleri % 8’lik baskınlık değeri ile bu grubu 
izler. İstasyonlarda belirlenen gruplara ait toplam biyokütle değerleri incelendiğinde Mytilaster 
marioni’nin en yüksek değere (%98) sahip olduğu görülmektedir. Belirlenen makrobentik 
gruplar ile fiziko-kimyasal değişkenler arasındaki ilişkiye bakıldığında sedimentteki organik 
madde ile Crustacea (r=-0.72), Gastropoda (r=-0.73), Bivalvia (r=-0.85) ve Polychaeta (r=-0.90) 
gruplarındaki ortalama birey sayıları arasında negatif yönde kuvvetli bir ilişki, Anthozoa (r=-0.38) 
ve Chironomidae (r=-0.44) gruplarında ise negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Tüm istasyonlar göz önüne alındığında hem birey sayısı hem de biyokütle değeri açısından 
en baskın grupların Bivalvia ve Chironomidae olduğu görülmektedir. Sedimentteki organik madde 
içeriği organizmaların yoğunlukları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Su kirliliği kontrolü 
yönetmeliği 2004’e göre belirlenen değerler PO4-P bakımından II. kalite; NO3-N bakımından I. 
kalite sınıfındaki sulara karşılık gelmektedir. Göllerin trofik düzeyini gösteren PO4-P, NO3-N, 
klorofil-a ve seki disk sonuçlarına göre gölün mezotrofik seviyenin üst sınırında olduğu sonucuna 
varılmıştır.
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Amaç: Çalışmada kuzeydoğu Levant Denizi kıyısal sularında, Cladocera’nın tür kompozisyonu, 
bolluk dağılımının zamansal değişimi belirlenerek çevresel parametrelerle ilişkisinin saptanması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Örneklemeler, 2008-2011 yılları arasında, her yılın Nisan, Temmuz, Ekim ve 
Aralık aylarında olmak üzere İskenderun Körfezi’nde konumlanmış 5 istasyondan, 200 µm ağ göz 
açıklığına ve 57 cm çapa sahip WP–2 tip plankton kepçesi kullanılarak dikey olarak yapılmıştır. 
Örnekler %4 lük formadehit ile fiksedilmiştir. Çevresel parametreler YSI 650 CTD probe kullanı-
larak yüzey, 5, 10 ve 15 m ölçülmüş olup, klorofil-a, phytoplankton örnekleri de su kolonunun aynı 
derinliklerinden toplanmıştır. Klorofil- a analizi Parson et al. (1984)’ e göre gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Cladocera grubuna ait bireylerin zooplanktondaki oranı 2008 (% 22.8) ve 2009 (% 
9.3) yıllarında düşük olmakla birlikte 2010 (%59.4) ve 2011 (%63.4) yıllarında muazzam artış 
göstermiş, bu yıllar itibariyle yıllık ortalama zooplanktonun yarısından fazlasını oluşturarak en 
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önemli grup haline gelmiştir. Özellikle Nisan ve Temmuz aylarında diğer aylara oranla daha yüksek 
yoğunluklara ulaşmıştır. 

Çalışma alanında toplam 5 Cladocera türü gözlenmiştir: Penilia avirostris, Pseudoevadne tergestina, 
Evadne spinifera, Pleopis polymoides ve Podon intermedius. Bu türlerden P. avirostris tüm aylarda 
baskın tür olarak gözlenmiş olup, en yüksek bolluk değerlerine tüm yıllarda Nisan ayında ulaşmıştır. 
P. tergestina ise en yüksek bolluk düzeyine Temmuz ayında ulaşmıştır. E. spinifera 2008 yılında 
en önemli ikinci tür iken, daha sonraki yıllarda yerini P. tergestina’ya bırakmıştır. Ayrıca bu tür 
2008 yılında ilkbaharda daha yoğun iken, 2009 yılından itibaren yazın daha yoğun gözlenmeye 
başlamıştır. P. intermedius ve P. polymoides çalışma alanında seyrek gözlenmiş olup, P. intermedius 
çalışma alanında 2010 yılından itibaren gözlenmiştir. P. polymoides ise 2009 yılından itibaren 
gözlenmeye başlanmıştır. 

Toplam Cladocera ve P. avirostris’in bolluğu tuzluluk ile negatif, fitoplankton yoğunluğu ile 
ise pozitif korelasyon göstermiştir. E. spinifera ve P. tergestina bolluğu ise sıcaklık ile pozitif 
korelasyon göstermiş olup, ayrıca P. tergestina bolluğu fitoplankton yoğunluğu ile negatif ilişkili 
bulunmuştur. 

Sonuç: Cladocera zooplankton grupları içinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen kıyısal 
sularımızda dağılımı ve yoğunluğu hakkında oldukça az bilgi bulunmaktadır. Çalışma alanında 
Cladocera topluluklarının zooplankton bolluğuna katkısı giderek artış göstermektedir. Ortamdaki 
besin miktarı ve diğer çevresel faktörler toplam Cladocera yoğunluğunu ve tür kompozisyonunu 
büyük ölçüde etkilemektedir. 
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Amaç: Bu çalışmayla İzmit Körfezi (Marmara Denizi) iç ve dış körfez şeklinde ele alınmış, 
mikroplankton türlerinin yüzey sularındaki ve su kolonundaki değişimlerinin mevsimsel olarak 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada Marmara Denizi’nin doğusunda yer alan İzmit 
Körfezi’nde mikroplankton türlerinin tanımlanması, kalitatif ve kantitatif dağılımları ve zaman 
içerisindeki mevsimsel değişimleri incelenmiştir.Bu çalışmada ele alınan mikroplankton türlerinin 
temini için 2011-2012 yılları arasında İzmit körfezinin iç (Marina) ve dış körfez (Dilderesi) 
olarak belirlenen bölgelerinde dört farklı mevsimi kapsayacak şekilde Ocak, Nisan, Temmuz 
ve Ekim aylarında yapıldı. Örneklemelerde her istasyondan yatay ve dikey örnekler alındı ve 
örneklerin alınmasında 30µm göz açıklığa sahip plankton kepçesi (Hydro-Bios) kullanıldı. Her 


