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Öz: 

İzmir Körfezi’nde Ciliata tür komposizyonu ve bolluğu Ka-
sım 2008 ile Temmuz 2010 tarihleri arasında 9 istasyonda 
(0.5 m, 5.0 m, 10.0 m ve 15.0 m) mevsimsel olarak 
incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Ciliata sınıfına 
ait toplam 17 taksa saptanmıştır. Stenosemella nivalis, 
Tintinnopsis cylindrica ve Undella hyalina hemen hemen 
tüm istasyonlarda gözlenen baskın türlerdir.  Çalışmada en 
düşük tür sayısı 3 tür ile Nisan 2009 döneminde, en yüksek 
tür sayısı ise 12 tür ile Mart 2010 döneminde saptanmıştır. 
Ciliata sınıfındaki en düşük hücre yoğunluğu Nisan 2009 
döneminde (0.039x103 hücre lt-1), en yüksek hücre 
yoğunluğu Temmuz 2010 döneminde (152x103 hücre lt-1) 
gözlenmiştir. Bu dönemde, yüksek hücre yoğunluğuna 
neden olan türler Helicostomella subulata, Salpingella 
decurtata ve Steenstrupiella steenstrupii' dir. Bu üç tür de 
evsel ve endüstriyel atıksuların etkisi altında bulunan iç 
körfez istasyonlarında en yüksek hücre yoğunluğuna 
ulaşmışlardır. Shannon- Wiener çeşitlilik indeks değeri 
0.032-2.165 bits arasında değişmekte, en düşük çeşitlilik 
indeks değeri ise 22 nolu istasyonda, en yüksek çeşitlilik 
indeks değeri ise 20 nolu istasyonda saptanmıştır. Ayrıca 
yapılan çalışmada tintinnid bolluğunun fitoplankton bolluğu 
ile negatif yönlü bir ilişki gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tintinnid tür komposizyonu, bolluk, 
çeşitlilik indeksi, İzmir körfezi, Ege 
Denizi 

 

Abstract: 

Species Composition of Tintinnids in the Neritic 
Water of Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) and 
Seasonal Variations  

Tintinnid species composition and abundance were 
examined seasonal at 9 stations (0.5 m, 5.0 m, 10.0 m and 
15.0 m) in Izmir Bay between November 2008 and July 
2010. During the study period, belonging to the class Ciliata, 
17 taxa were determined. Stenosemella nivalis, Tintinnopsis 
cylindrica and Undella hyalina were the dominant species 
observed in almost all the stations. The lowest number of 
species was found in April 2009 with 3 species whereas the 
highest number of species was determined in March 2010 
with 12 species. The minimum and the maximum cell 
density of the class Ciliata were observed in April 2009 
(0.039x103 cell lt-1), and July 2010 (152x103 cell lt-1) 
respectively. In this period, the species with respect to the 
high cell density were Helicostomella subulata, Salpingella 
decurtata and Steenstrupiella steenstrupii. These three 
species reached their maximum cell densities in the stations 
located in the inner bay where the environment was under 
the influence of domestic and industrial wastewaters. The 
Shannon-Wiener diversity index values varied between 
0.032 (Station 22) and 2.165 (Station 20).  Additionally, a 
negative relationship was determined between tintinnid and 
phytoplankton abundance.  

Keywords: Tintinnid species composition, abundance, 
diversity index, Izmir Bay, Aegean Sea 
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Giriş  

Dünya okyanuslarının pelajik besin zincirinde 
mikrozooplanktonun (20 ile 200 μm) ekolojik 
önemi kesin olarak tanımlanmıştır. Mikrozoop-
lankton denizel ortamdaki plankton kommunite-
sinin en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Cilia-
ta'lar genellikle mikrozooplanktonda baskın tür-
lerdir, nanoplankton ve pikoplanktonun başlıca 
tüketicileridir (Fenchel, 1987). Nano-
pikoplanktonun oluşturduğu fitoplankton artışla-
rına hızlı bir şekilde cevap verdikleri için plank-
tonik besin zincirinde anahtar role sahiptir. Sert 
lorikalarından dolayı tintinnidler denizel siliyat-
ların en iyi bilinen grubudur ve farklı su kütlele-
rinin indikatör türleri olarak tanımlanmaktadır 
(Kato and Taniguchi, 1993).   

Araştırmaların büyük bir kısmı siliyatların 
beslenme aktivitesi ve büyüme oranı ile fitop-
lanktona eşdeğer olduğunu göstermiştir (Hansen 
ve ark., 1997). Ayrıca bazı herbivor siliyatlar için 
beslenmede seçiciliğin, av büyüklüğü ve yüzey 
özellikleri ile temel oluşturduğu rapor edilmiştir 
(Jonsson, 1986). Çeşitli çalışmalar bakteri 
(Hollibaugh ve ark., 1980), diyatome ve dinofla-
gellatlar (Heinbokel and Beers, 1979; Stoecker ve 
ark., 1981, 1983, 1984) ve diğer ufak proto-
zooların, tintinnidlerin besinini oluşturduğunu 
göstermektedir. Hatta bu besinler arasında zarar-
lı-zehirli aşırı üreme gösteren türler de (Alexand-
rium tamarense, Gymnodinium mikimotoi) bu-
lunmaktadır (Watras ve ark., 1985; Nakamura ve 
ark., 1996) ve bunların toksitelerinden dolayı si-
liyat populasyonunda büyük kayıplara neden ol-
duğu daha önceki çalışmalarda verilmiştir (Niel-
sen ve ark., 1990; Buskey and Hyatt, 1995). An-
cak zararlı alglerle beslenen siliyatların beslenme 
aktiviteleri laboratuvar çalışmaları ile sınırlı 
kalmıştır (Jeong ve ark., 1999). Stoecker ve ark., 
(1984) tarafından yapılan bir çalışmada özellikle 
Favella cinsine ait bazı türlerin, aşırı üreme gös-
teren dinoflagellatlar üzerinde predatör olarak 
özelleştiği rapor edilmiştir.  

Ege Denizi’nde Ciliata sınıfı üzerine yapılan 
taksonomik çalışmalar ilk olarak İzmir Körfe-
zi’nde (Ergen, 1967) başlamış olup, bunu daha 
sonra diğer çalışmalar izlemiştir (Koray ve Özel, 
1983; Koray, 1987; Koray ve ark., 2000; Çolak 
Sabancı ve Koray, 2001). Bu çalışmada, İzmir 
Körfezi’nde dağılım gösteren siliyat tür kompo-
sizyonlarının belirlenmesi, aşırı üreme gösteren 
türlerin istasyonlara ve mevsimlere göre dağılım-
larının çıkartılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot  

Türkiye’nin en büyük doğal körfezi olan İzmir 
Körfezi (enlem 38º 20’ N, boylam 26º 30’ E ve 
enlem 38o 40’ N boylam 27º 10’ E) Ege Deni-
zi’ne açılan kapalı bir körfezdir ve körfezin yü-
zey alanı 500 km2, su kapasitesi 11.5 milyon m3 
ve toplam 64 km uzunluğa sahiptir (Şekil 1). İz-
mir Körfezi topografik olarak 3 kısımda incele-
nir; iç körfez, orta körfez ve dış körfezdir. Kara-
burun Yarımadası ile Gediz Deltası arasında ku-
zeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan daha 
geniş ve daha derin kesimi dış körfez olarak ad-
landırılır ve derinliği 45 ile 70 m arasında değişir. 
İç ve orta körfezde derinlik doğudan batıya doğru 
giderek artar. İç körfezin en derin yeri orta ke-
simlerde yer alır ve 21 m civarındadır (Kontaş ve 
ark., 2004).  

Bu araştırmada İzmir Körfezi’nin Ciliata sınıfı 
topluluk yapısı seçilen 9 istasyonda (İst. 1, İst. 4, 
İst. 8, İst. 11, İst. 17, İst. 20, İst. 22, İst. 24 ve İst. 
26) 0.5 m, 5.0 m, 10.0 m ve 15.0 m derinlikler-
den olmak üzere 2008-2010 yılları arasında (Ka-
sım 2008, Şubat 2009, Nisan 2009, Temmuz 
2009, Kasım 2009, Şubat 2010, Mart 2010 ve 
Temmuz 2010) mevsimsel olarak incelenmiştir 
(Şekil 1). Siliyat örneklemesi için her bir istas-
yonda belirlenen derinliklerden 2 litrelik nansen 
şişesi ile 5 litrelik su örneği alınmış ve bu mater-
yal lugol ile fikse edilmiştir. Laboratuvara getiri-
len örnekler organizmaların çökmesi için 1 hafta 
süresince bekletilmiş ve üsteki sıvı kısmın sifon-
lanmasıyla örnekler 250 cc’lik mezürlere akta-
rılmıştır. Bunu takiben mezürlerde çökelen ör-
nekler 10 cc’lik cam tüplere alınmıştır ve bu ma-
teryalin üzerine sonuç konsantrasyon %4 olacak 
şekilde formaldehit eklenmiştir. Tüpler örnekle-
rin yoğunluğuna göre 1-5 cc’ye kadar tekrar kon-
santre edilmiş ve homojenizasyon sağlandıktan 
sonra sayıma başlanmıştır. Sayım işleminde tek 
damla yöntemi (=single drop technique) kulla-
nılmış olup, sayım işlemi tamamlandıktan sonra 
başlangıç hacimleri bilinen örneklerden elde edi-
len siliyat sayım sonuçları geri hesaplama yoluy-
la hücre lt-1 şekline dönüştürülmüştür (Venrick, 
1978; Semina, 1978). Siliyat türleri Nikon La-
bophot-2 araştırma mikroskoplarında yapılan in-
celemelerle tayin edilmiş ve tür tayinlerinde Tre-
gouboff ve Rose (1957), Koray ve Özel (1983), 
Balkıs ve Toklu Alıçlı (2009), Lee ve Kim 
(2010)’dan yararlanılmıştır. 
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Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değer-
lendirilmesinde, Shannon- Wiener çeşitlilik in-
deksi (H′), Pielou'nun düzenlilik indeksi (J′) ve 
Bray-Curtis'in benzerlik indeksi kullanılmıştır. 
Ayrıca benzerlik indeksi kullanılarak oluşturulan 
matriks yardımıyla parametrik olmayan MDS 
analizi yapılmıştır. İstatistiksel analizler Primer 
5.0 ve Statgraphics Plus 5.1 kullanılarak yapıl-
mıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

2008-2010 yıllarında İzmir Körfezi’nde yürü-
tülen bu çalışmada, 15 cinse ait toplam 17 taksa 
saptanmıştır (Tablo 1). Stenosemella niva-
lis (Meunier) Kofoid et Campbell, Tintinnopsis 
cylindrica Daday ve Undella hyalina Daday 
hemen hemen tüm istasyonlarda gözlenen en 
baskın türlerdir. Codonellopsis schabi (Brandt) 
Kofoid et Campbell, Salpingella decurtata 
Jörgensen ve Steenstrupiella steenstru-
pii (Claparéde et Lachmann) Kofoid et Campbell 
ise diğer baskın türlerdir.  

Ciliata tür sayısının istasyonlara göre dağılımları 
incelendiğinde, minimum tür sayısı 6 tür ile 
istasyon 4 ve 8’de, maksimum tür sayısı ise 11 
tür ile istasyon 1’de saptanmıştır. Bununla birlik-

te tür sayısının mevsimlere göre dağılımları ince-
lendiğinde minimum tür sayısının 3 tür ile Nisan 
2009 döneminde, maksimum tür sayısı ise 12 tür 
ile Mart 2010 döneminde saptanmıştır (Şekil 2).    

Ciliata sınıfının istasyonlara göre birey sayıları 
incelendiğinde, özellikle iç körfezde bulunan 
istasyonlarda yüksek hücre yoğunlukları gözlen-
miş ve en yüksek hücre yoğunluğu istasyon 22 ve 
istasyon 24’de saptanmıştır. Ciliata sınıfındaki en 
yüksek hücre yoğunluğu Temmuz 2010 döne-
minde gözlenmiştir (Şekil 3). Bu dönemdeki ar-
tış, H. subulata, S. decurtata ve S. steenstrupii 
türlerinin yüksek hücre konsantrasyonlarına 
ulaşması ile açıklanabilir. H. subulata istasyon 22 
tüm derinliklerinde, istasyon 24’ün ise 0.5 ve 5.0 
m’sinde aşırı üreme göstermiştir. En yüksek hüc-
re yoğunluğuna istasyon 22’nin 5.0 m’sinde 
ulaşmış (28.5x103 hücre lt-1) ve diğer derinlikler-
de de benzer dağılım göstermiştir. S. decurtata 
istasyon 24’ün tüm derinliklerinde saptanmış ve 
en yüksek hücre yoğunluğuna 5.0 m’de ulaşmıştır 
(0.59x103 hücre lt-1 ). S. steenstrupii ise istasyon 
24’ün tüm derinliklerinde ve istasyon 22’in ise 
sadece 0.5 m’sinde aşırı üreme göstermiştir, en 
yüksek hücre yoğunluğuna istasyon 24’ün 10.0 
m’sinde ulaşmıştır (0.3x103 hücre  lt-1 ).  

 

Tablo 1.  İzmir Körfezi’nde Kasım 2008-Temmuz 2010 döneminde saptanan Ciliata türlerinin istasyon-
lara göre dağılımları 

Table 1.  Distribution of Ciliata species observed in Izmir Bay in stations between November 2008 and July 2010. 
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Bu araştırmanın sonucuna göre Shannon- Wiener 
çeşitlilik indeks değeri 0.032-2.165 bits arasında 
değişmekte, en yüksek çeşitlilik indeks değeri 20 
nolu istasyonun 0.5 m’sinde, en düşük çeşitlilik 
indeks değeri ise 22 nolu istasyonun 10.0 
m’sinde saptanmıştır (Şekil 4). Düzenlilik indeks 

değişimleri incelendiğinde en yüksek ve en düşük 
indeks değerleri 0.013-1.000 arasında değişmek-
te, en yüksek düzenlilik indeks değeri 4 nolu is-
tasyonun 15.0 m’sinde, en düşük düzenlilik in-
deks değeri ise 22 nolu istasyonun 10.0 m’sinde 
saptanmıştır.     

 

 

Şekil 1. İzmir Körfezi’nde çalışılan istasyonlar 

Figure 1. Sampling stations in Izmir Bay. 

 

 
Şekil 2. 2008-2010 yılları arasında Ciliata tür sayısının istasyonlara ve mevsimlere göre dağılımları 

Figure 2. Distribution of Ciliata species number in stations and seasons between 2008 and 2010. 
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Şekil 3. 2008-2010 yılları arasında Ciliata birey sayısının istasyonlara ve mevsimlere göre dağılımları 
Figure 3. Distribution of Ciliata individual number in stations and seasons between 2008 and 2010. 

   

 

 

Şekil 4. 2008-2010 yılları arasında istasyonlara göre çeşitlilik ve düzenlilik indeks değişimleri (mean 
±standart sapma) 

Figure 4.  The variations of species diversity and evenness indexes in stations between 2008 and 2010 (mean 
±standard deviation) 

 

Ciliata sınıfı kümelenme analizi sonuçlarına göre 
3 grup saptanmıştır. A grubunda C. schabi, 
Favella ehrenbergi (Claparede et Lachmann) 
Jörgensen, H. subulata, S. decurtata, S. steenst-
rupii, S. nivalis, Tintinnopsis campanula (Ehren-
berg) Daday, T. cylindrica ve U. hyalina kendi 
aralarında küme oluşturmuştur. B grubunda Eu-
tintinnus fraknoi (Daday) Kofoid et Campbell, 
Rhabdonella spiralis (Fol) Brandt, Undella cla-
paredei ve Xystonella longicauda (Brandt) La-
ackmann kendi aralarında küme oluşturmuş, C 
grubunda ise Favella azorica (Cleve) Jörgensen 
ve Metacylis joergensenii (Cleve) kendi içinde 
küme oluşturmuştur. Amphorides quadrilineata 
(Claparede et Lachmann) Strand ile Dadayiella 

ganymedes (Entz sen.) Kofoid et Campbell bu 
grupların dışında kalmıştır (Şekil 5). 

Yapılan araştırmada Ciliata sınıfına ait toplam 17 
tür saptanmış olup, maksimum tür zenginliği 11 
tür ile istasyon 1’de, minimum tür sayısı ise 6 tür 
ile istasyon 4 ve 8’de saptanmıştır. Yapılan kanti-
tatif değerlendirmeler sonucunda istasyonlara 
bağlı olarak farklar açıkça belirlenmiş, en düşük 
hücre yoğunluğu Nisan 2009 döneminde 
0.039x103 hücre lt-1 olarak belirlenmiş, en yüksek 
hücre yoğunluğuna Temmuz 2010 döneminde 
152x103 hücre lt-1 ile ulaşmıştır. H. subulata, S. 
decurtata ve S. steenstrupii yüksek hücre kon-
santrasyonları ile dikkati çeken türlerdir. Sapta-
nan tintinnidlerden Helicostomella cinsi yaygın 
olarak neritik sularda bulunduğu rapor edilmiştir 
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(Pierce ve Turner, 1993) ve bu genusa ait H. su-
bulata türü özellikle ilkbahardan sonbahara kadar 
bol olarak saptandığı ve baskın olduğu dönemde 
diğer tintinnidler üzerinde çoğunlukla baskın ol-
duğu rapor edilmiştir (Bojanić ve ark., 2006; ve 
ark., 2008). H. subulata kış döneminde muhteme-
len kist formuna dönüşüp sedimente çökmesin-
den dolayı, bu dönemde neredeyse tamamen su 
kolonundan uzaklaşır (Paranjape, 1980). Araş-
tırma dönemi boyunca H. subulata istasyon 22 ve 
24’de aşırı üreme göstermiş ve en yüksek hücre 
yoğunluğuna Temmuz 2010 döneminde rastla-
nılmıştır.  Pierce ve Turner (1993) tarafından ya-
pılan çalışmada türlerin biocoğrafik dağılımlarına 

göre Amphorides, Codonellopsis, Eutintinnus, 
Salpingella ve Steenstrupiella kozmopolitan; 
Rhabdonella sıcak su türü ve Favella, Metacylis 
ve Tintinnopsis genusuna ait türler ise neritik ola-
rak değerlendirilmektedir. Lee ve Kim (2010) ta-
rafından yapılan çalışmada Salpingella genusuna 
ait türler oseanik tür olarak rapor edilmiştir. An-
cak bu çalışmada S. decurtata Temmuz 2010 dö-
neminde evsel ve endüstriyel atıksuların etkisi 
altında bulunan kıyı istasyonunda en yüksek yo-
ğunluğa ulaşmıştır. S. steenstrupii’ de istasyon 
bazında S. decurtata ile benzer şekilde dağılım 
göstermiştir ve en yüksek hücre yoğunluğuna ay-
nı istasyonda ulaşmıştır.  

 

Şekil 5. 2008-2010 yılları arasında Ciliata sınıfı hiyerarşik kümelenme analizi sonuçları 

Figure 5. The results of hierarchical cluster analysis in Ciliata class between 2008 and 2010. 
 

Tintinidler ve fitoplankton arasında negatif bir 
ilişkinin olduğu daha önceki yapılan çalışmalarda 
birçok kez rapor edilmiştir (Balkıs, 2004; Balkıs 
ve Toklu Alıçlı, 2009; Lee ve Kim, 2010). Ancak 
Kimor ve Golandsky (1977) ile Sorokin (1977) 
tarafından yapılan çalışmada, fitoplankton ve tin-
tinnid bolluğu arasında güçlü pozitif korelasyon 
olduğu rapor edilmiştir. Balkıs (2004) yaptığı ça-
lışmada tintinidlerin tür ve birey sayısının özel-
likle Ekim ve Kasım ayında arttığını ve buna pa-
ralel olarak fitoplankton bolluğunun düştüğünü 
rapor etmiştir. Mart ayında ise diyatom bolluğu-
nun arttığı sırada tintinid bolluğunun azaldığını 
ifade etmiştir. İzmir Körfezi’nde yapılan bu ça-
lışmada, tintinidlerin özellikle Temmuz 2010 dö-
neminde ve kıyısal istasyonlarda en yüksek birey 

sayısına ulaşması dikkat çekmektedir. Çolak Sa-
bancı ve Koray (2012) tarafından yapılan çalış-
mada dinoflagellat bolluğunun Nisan 2009 ve 
Temmuz 2009 döneminde maksimuma ulaştığı 
saptanmıştır. Yapılan çalışmada P. triestinum 
hemen hemen tüm istasyonlarda gözlenmekle be-
raber en yüksek hücre yoğunluğuna istasyon 
24’ün 0.5 m’sinde; Gonyaulax polygramma 
Stein, Gonyaulax spinifera (Claparede & 
Lachmann) Diesing ve Lingulodinium polyedrum 
(Stein) Dodge türleri istasyon 22’nin 0.5 ve 5.0 
m’sinde aşırı üreme göstermiş, her üç türde en 
yüksek hücre yoğunluğuna 5.0 m’de ulaşmıştır. 
DSP ile karakteristik olan Dinophysis ve Proro-
centrum türleri tüm araştırma dönemi boyunca 
saptanmış, özellikle iç ve orta körfez istasyonla-
rında en yüksek hücre konsantrasyonlarına ulaş-
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mışlardır. İzmir Körfezi’nde meydana gelen aşırı 
üremelerden sorumlu olan Prorocentrum türleri 
daha önceki çalışmalarda birçok kez rapor edil-
miştir (Çolak Sabancı ve Koray 2001; 2005 ve 
2011a). İzmir Körfezi’nde aşırı üremeler sırasın-
da gözlemlenen diğer bir tür de Noctiluca scintil-
lans (Macartney) Kofoid’dır. Ancak İzmir Körfe-
si’nde gerçekleştirilen çalışmalarda N. scintillans 
aşırı üremeleri artık dikkati çeker düzeyde oluş-
mamaktadır (Çolak Sabancı ve Koray 2005; 
2011a). Bazı dinoflagelat türleri örneğin Cera-
tium furca, Dinophysis caudata Saville-Kent, L. 
polyedrum, N. scintillans, Prorocentrum micans 
Ehrenberg, Prorocentrum lima (Ehrenberg) Dod-
ge, Prorocentrum triestinium Schiller ve Scripsi-
ella trochoidea (Stein) Balech ex Loeblich III 
red-tide dan sorumlu olan türlerdir. Red-tide 
dünyanın pek çok tropik ve subtropik bölgelerin-
de olduğu gibi İzmir Körfezi’nde de izlenmekte-
dir. Temmuz 2009 döneminde, Temmuz 2010 
dönemine paralel olarak siliyat bolluğunun art-
ması beklenirken, bu dönemde dinoflagellat bol-
luğunun artması, özellikle zehirli-zararlı mikro-
alglerin ortamda aşırı çoğalma göstermesi siliyat 
bolluğunu baskıladığını düşündürmektedir.   

Aynı şekilde tintinnid bolluğu ile diyatom bol-
luğu arasında da negatif yönlü bir ilişki saptan-
mıştır. Çolak Sabancı ve Koray (2011b) tarafın-
dan yapılan çalışmada, en yüksek hücre yoğunlu-
ğu Şubat 2009 ve Şubat 2010 döneminde göz-
lenmiştir. 2009 döneminde; Rhizosolenia setigera 
Brightwell ve Pseudo-nitzschia pungens (Gru-
now ex. P.T. Cleve) Hasle, 2010 döneminde; Ske-
letonema costatum (Greville) Cleve baskınlığı 
nedeniyle sorumlu türlerdir. En yüksek hücre yo-
ğunluğu istasyon 26’da saptanmış ve bunu istas-
yon 22 ve 24’ün izlediği rapor edilmiştir. Dinof-
lagellatlar kadar olmasa da diyatom bolluğunun 
da siliyat bolluğu ile negatif bir ilişkide olduğu 
görülmektedir.   

Nanoflagellatların, Ciliata'ların başlıca besinini 
oluşturduğu çeşitli çalışmalarda çoğu kez rapor 
edilmiştir (Burkill ve ark., 1987; Dolan ve Coats, 
1990; Paranjape, 1990; Sherr ve Sherr, 1994). 
Diyatomlar ve dinoflagellatların ortamda bulun-
madığı zamanlarda nanoflagellatların ortamda 
bol bulunması, tintinidler ve fitoplankton arasın-
daki negatif korelasyonu açıklayabilir. Ancak bu 
çalışmada nanoflagellatlar ile ilgili elimizde her-
hangi bir data bulunmadığı için tintinid ile ilişkisi 
yorumlanamamıştır. Ayrıca denizel planktonda 
bol olarak bulunan miksotrofik ve hetetrofik di-
noflagellatlar, fitoplankton ve bakteriler (Hansen, 
1991; Bockstahler ve Coats, 1993a) üzerinde 

önemli tüketiciler olduğu bilinmekle beraber, ay-
nı zamanda siliyatların da (Bockstahler ve Coats, 
1993b) tüketicileridir. Miksotrofik dinoflagellat-
lardan Ceratim ve Dinophysis cinsleri; hetetrofiik 
dinoflagellatlardan Noctiluca scintillans ve Pro-
toperidinium (Protoperidinium depressum, P. di-
vergens ve P. steinii) cinsine ait türler tüm istas-
yonlarda ve mevsimlerde gözlenmekle beraber 
yüksek hücre konsantrasyonlarına ulaşmamışlar-
dır (Çolak Sabancı ve Koray, 2012). 

Bu araştırmanın sonucuna göre, en yüksek çe-
şitlilik indeks değeri Kasım 2008 döneminde 
2.715 bits, en düşük çeşitlilik indeks değeri ise 
Nisan 2009 (0.594 bits) ve Temmuz 2010 döne-
minde (0.950 bits) olarak saptanmıştır. Kasım 
döneminde tür çeşitliliğinin fazla olması, türlerin 
düzgün dağılış sergilemesi ve düşük birey sayısı 
çeşitlilik indeks değerinin yükselmesine neden 
olmuştur. Nisan 2009 dönemi tür çeşitliliği bakı-
mından en az tür ile temsil edilmekte (H. subula-
ta, S. decurtata ve S. nivalis); Temmuz 2010 dö-
nemi ise aşırı üremelerin gözlendiği dönem ola-
rak saptanmıştır. Düşük çeşitlilik indeksi, genel-
likle tür zenginliğinin az olduğu yada baskın tür-
lerin aşırı üreme gösterdiği sırada rapor edilmek-
tedir (Coelho ve ark., 2007). 

A. quadrilineata ile D. ganymedes türleri oseanik 
tür olarak rapor edilmiş (Lee ve Kim, 2010), 
MDS analizi sonuçlarına göre bu iki tür diğerle-
rinden farklı bir yapı sergilemiş ve tüm grupların 
dışında kalmıştır. Salpingella cinsine ait türler 
oseanik tür olarak (Lee ve Kim, 2010); H. subu-
lata hem neritik (Pierce ve Turner, 1993) hem de 
soğuk su türü (Lee ve Kim, 2010) olarak rapor 
edilmiştir.  Ancak yapılan çalışmada her iki türde 
(S. decurtata ve H. subulata) neritik bölgede, 
özellikle evsel ve endüstriyel atıksuların etkisi 
altında bulunan istasyonlarda saptanmış ve 
Temmuz 2010 döneminde en yüksek hücre yo-
ğunluğuna ulaşmıştır. 

SONUÇ 

Yapılan çalışmada fitoplankton bolluğu ile tinti-
nid bolluğu arasında negatif yönlü bir ilişkinin 
olduğu açıktır. İstasyonlarda fitoplankton bol-
luğunun arttığı dönemde tintinid bolluğunun daha 
düşük yada tam tersinin olduğu saptanmıştır. Bu 
da tintinid bolluğunun av ve avcı ilişkisi bakı-
mından fitoplankton bolluğunu etkilemiş olabile-
ceğini göstermektedir.  
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