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Amaç: Bu çalışmada, iki farklı alandan toplanmış Mytilus galloprovincialis türü midyelerin doku 
ağırlığı (yaş et ağırlığı) ve boy, yükseklik gibi morfometrik karakteristikleri arasındaki ilişkiler, 
her iki alanda beslenme performanslarında bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntem: Çalışma alanı olarak İzmir ili sınırları içerisinde Ege Denizi kıyı hattı üzerinde 
iki farklı yetiştiricilik alanı seçilmiştir. Birinci alan Mordoğan Koyu’ndaki bir balık çiftliği iken 
ikinci alan Mersin Koyu’ndaki bir midye üretim çiftliğidir. Mordoğan Koyu’nda midyeler yüzer 
ağ kafeslerin altından, Mersin Koyu’nda ise midye yetiştiriciliğinde kullanılan sal sisteminden 
toplanmıştır. Farklı mevsimleri temsil eden (Kasım 2009, Mayıs ve Ağustos 2010) 3 örnekleme 
gerçekleştirilmiştir. Her iki alandan da 50-70 mm arasında boy uzunluğuna sahip midyeler seçilmiş 
ve kabuk morfometrisinin iki parametresi (boy ve yükseklik) ölçülmüş ve doku ağırlığı tartımları 
alınmıştır. Kabuk morfometrisi ve doku ağırlığı arasındaki W=a.Lb üssel ilişkisi lineerize edilerek 
çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir.

Bulgular: Çoklu Regresyon Analizi sonunda, kabuk boyu ve doku ağırlığı arasında istatistiki 
olarak önemli korelasyon değerleri elde edilmiştir. Kabuk yüksekliği ve doku ağırlığı arasında 
ise, Mayıs 2010’da Mersin Koyu hariç, istatistiki öneme sahip korelasyon elde edilememiştir. 
Boy ve doku ağırlığı arasındaki ilişki temelinde iki alan aylar bazında karşılaştırıldığında, 
Mersin Koyu’nda Kasım 2009 (W = 1.1E-05.L3.1208) ve Mayıs 2010’da (W = 8.4E-05.
L2.6157) elde edilen değerlerin Mordoğan Koyu’ndaki midyelere (Kasım 2009 W = 1.0E-08.
L4.838; Mayıs 2010 W = 3.9E-05.L2.7952) göre biraz daha yüksek bir beslenme performansı 
gösterdiği, Ağustos 2010’da (W = 6.0E-07.L3.7966) ise Mordoğan Koyu’ndaki midyelerin 
(W = 5.7E-06.L3.2468) performasının daha iyi olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Özellikle Kasım 
2009’da Mersin Koyu’ndaki performans yüksekliği göreli daha barizdir. Ancak, regresyon 
sabitlerine ait %95’lik güvenilirlik aralıkları karşılaştırmalı olarak göz önüne alındığında, her iki 
alandaki midyelere ait beslenme performansının farklı oldukları söylenememektedir. 

Sonuç: Kasım ayındaki daha bariz beslenme performansı farkı, iki alandaki midyeler arasında 
gametogenez farkına işaret etmekteyse de, %95’lik güven aralıklarındaki örtüşme, örneklem 
varyansının yüksek kalması ve verilerin normal dağılımının sorunlu olmasından dolayı, istatistiki 
önemi 0,05’in altına düşürememiştir. Sonuç olarak, midyelerin beslenme performasının W=a.
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Lb üssel ilişkisi üzerinden incelenebilmesi için örneklem sayısının çok daha yüksek olmasının 
gerektiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mytilus galloprovincialis, kabuk morfometrisi, doku ağırlığı, Mersin Koyu, 
Mordoğan Koyu

Teşekkür: Bu çalışma, 108Y185 kodlu TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Kelkit Vadisi’nde yapılan bu faunistik çalışmada Macrochelidae familyasının, Macrocheles 
Latreille, 1829 cinsine ait akarlar incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini Kelkit Vadisinden toplanan çürümüş organik 
maddeler, söğüt (Salix sp) altı gazel, döküntü, toprak ve gübre örnekleri oluşturmuştur. Usulüne 
uygun olarak toplanan örnekler naylon torbalara konulup, etiketlenerek laboratuara getirilmiştir. 
Örnekler, Akarolojik çalışmalar için Standard Birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ayıklama 
düzeneğine yerleştirilmiş, daha sonra bu örnekler stereo mikroskop altında ayıklanmıştır. 
Örneklerin ağartılmasında ve temizlenmesinde laktik asit kullanılmıştır. Mikroskobik incelemeler 
Nikon Eclipse E-600 ile hoyer ortamında yapılmıştır. İncelenmesi tamamlanarak tanımları yapılan 
örneklerin şekilleri çizilmiş çeşitli vücut kısımlarının ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra incelenen 
örnekler, içinde %70’lik alkol ve 1-3 damla gliserin bulunan saklama şişelerine konuldu ve 
etiketlenip stoklandı.

Bulgular: Makrokelid akarlar organik maddelerce zengin olan gübre, gübreli toprak, leş ve 
döküntülerde yoğun olarak bulunur. Bu habitatlarda küçük eklem bacaklılar, özelliklede sineklerin 
yumurta ve larvalarıyla beslenirler. Ayrıca nematodlar ve oligoketler üzerinde de predatördürler. 
Makrokelidler üzerindeki taksonomik çalışmalar Berlese ile başlamış, daha sonra pek çok modern 
yaklaşımlarla incelemeler sürdürülmüştür (Evans and Browning 1956, Krantz 1962, 1998, Evans 
ve Hyatt 1963, Halliday 2000, Mašán 2003, Emberson 2010)

Macrochelidae familyası dünya genelinde 20 cins altında 470 türle temsil edilmektedir (Emberson, 
2010). Makrokelid akarlar üzerinde dünya genelinde kapsamlı çalışmalar olmasına rağmen 
(Berlese 1904, 1918; Evans 1956; Evans and Browning 1956; Bregetova 1977; Bregetova and 
Koreleva 1960; Flipponi and Pegazzano 1960, 1962, 1963; Krantz 1962, 1998; Evans and Hyatt 
1963; Hyatt and Emberson 1988; Halliday 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 2000; Takaku, Katakura 
and Yoshida 1994; Takaku and Hartini 2001; Mašán 2003), Türkiye’de bu grup üzerinde yeterince 
durulmamıştır. Ekiz ve Urhan (2001) Glyptholaspis americana (Berlese 1888) ve Glyptholaspis 
fimicola (Sellnick 1931), Çobanoğlu ve Bayram (1998) Macrocheles punctatissumus Berlese 1918 
ve Longicheles (Geholaspis) mandibularis Berlese 1904, Çobanoğlu ve Kırgız (2001) Macrocheles 


