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Özet: Nisan-1992 ve ubat-1994 tarihleri aras nda Melendiz çay ’nda seçilen 5 istasyonda epipelik
diyatome floras

n kompozisyonu ve yo unlu unun mevsimsel de

imi incelenmi tir. Büyük ço unlu u

Pennales ordosuna ait 105 adet diyatome türü tan mland .
Melendiz çay ’n n epipelik floralar nda öncelikle Cymbella, Gomphonema, Navicula ve
Nitzschia genusuna ait türler olu turmakla beraber Anomoeoneis, Cymatopleura, Epithemia, Gyrosigma,
Pinnularia ve Stauroneis genuslar na ait organizmalar daha az say larda bulunmu tur.
Anahtar kelimeler : Akarsu, Diyatome, Mevsimsel de

im

Seasonal Changes of Epipelic (Aksaray-Ihlara) Diatoms
of Melendiz Stream
Abstract: The seasonal variation of the composition and relative abundance of epipelic flora of diatom at
five chosen sampling station on the stream Melendiz has been investigated between April-1992 and
February 1994. A total of 105 species were identified, most of which belonged to the Pennales ordo.
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Although the Cymbella, Gomphonema, Navicula and Nitzschia species of genus main constitutes
of epipelic flora of the stream Melendiz, few organisms of Anomoeoneis, Cymatopleura, Epithemia,
Gyrosigma, Pinnularia and Stauroneis genus have also been recorded.
Key words : Stream, Diatom, Seasonal changes

Giri
Çevresel de

imin ve geli imin incelenmesi insanl k tarihi kadar eskidir. Tarih

boyunca teknolojinin geli imi ile de çevre kirlili i ve de
gelmeye ba lam

imi h zl bir ekilde meydana

r. Çevrenin bu h zl tahribat n engellenmesi yada durdurulmas için

ilk önce ekolojik çevrenin durumunun tespit edilmesi süreci ortaya ç km

r.

Genellikle sedimanlar n üzerinde müsilajl koloniler ve ipliksi kütleler halinde
bulunan, hareketsiz alg türleri ve sedimanlar n üzerini örten hareketli alg türleri epipelik
floray olu turmaktad r. Tüm bu alg topluluklar n çok önemli bir k sm

diyatomeler

meydana getirir. Ayr ca epipelik algler su kirlilik derecesinin belirlenmesinde indikatör
oldu u gibi besin zincirinde primer üretici olarak da büyük öneme sahiptir [1]. Ekolojik
çevrenin durumu ile ilgili bir çok belirteç (indikatör) olan kimyasal maddeler olabildi i
gibi biyolojik baz belirteçlerde vard r [2]. Ortam ko ullar n durumu hakk nda bilgi
verecek en önemli belirteçlerden biriside diyatomelerdir. Çevresel kirlilik restorasyonu
için çal ma yap lacak alan n habitat nda bulunan diyatome kompozisyonunun tespit
edilmesi önemlidir. Bu nedenle çal mam zdaki amac

z gelecek de yap lacak olan

do al çevrenin korunmas ve yap lacak ekolojik çal malara bir veri parametresi
sunmakt r.
Ülkemizdeki göl ve göletlerle yap lan algolojik ara rmalar n say
son y llarda ise akarsular n algleri ile ilgili çal malarda art
populasyonlar n kompozisyonu ve mevsimsel de
rl k verilirken, k
ara rmalara da ba lanm

fazla olup

gözlenmi tir. Fitoplankton

imleri ile ilgili ara rmalara

bölgesi sedimanlar üzerinde ya ayan diyatomeler ile ilgili
r. Akarsu ile ilgili ara rmalara ilk kez "Konya Meram Çay

sedimanlar üzerinde ya ayan algler" isimli ara rma ile ba lanm

[3], bunu "Porsuk

Nehri diyatomeleri" adl ara rma izlemi tir [4]. Ayr ca "Aras Nehri diyatome floras "
çal lm

[5], “Karasu (F rat) nehri epilitik diyatomeleri” çal lm

daha sonra nehrin

fitoplankton ve epipelik alg floras üzerindeki çal malar devam etmi tir [6].
Daha önce Melendiz Çay nda yap lm
rastlanmam

herhangi bir algolojik ara rmaya

r. Ancak bu akarsu da bir jeolojik çal ma olan diyatomit topra

2

incelenmi tir [7]. Vadinin Belis rma mevkiinde bulunan diyatom topra

15-20m.

kal nl ndaki tabakalar halinde olup geç pleosen zaman nda olu mu tur. Topra n
%60'

silika, %2'lik k sm

ise alüminyum oksit ve ferrik oksit meydana

getirmektedir. %40' ndan fazlas diyatome kabuklar ndan (furustul) meydana gelen bu
topra n endüstride geni

bir kullan m alan vard r. Yap lan çal malar sonucunda

diyatomelerin hemen hepsinin tatl su habitatl oldu u belirlenmi fakat tür listesi
verilmemi tir.

Materyal ve Metot
Örnek Alma stasyonlar
Melendiz

çay

Aksaray ilinin

45km güneydo usunda

Ihlara

bulunmaktad r ( ekil 1). Akarsuyun vadideki ortalama derinli i çok de
yerde h zla derinle irken kimi yerde iyice s la
Ihlara kasabas n hemen ç

vadisinde

kendir. Kimi

r. I. stasyon olarak seçilen mevkii

nda bulunan bölgedir. Akarsuyun en geni yeri ise bu

istasyondan ortalama olarak 20-30m ileride olup 24.5m olarak ölçülmü tür. Bu
istasyonun k
toplanm

zemini, ince bir kum tabakas yla kapl r. Epipelik örnekler bu bölgeden

r. I. istasyondan su ak

yönünden 850m sonra II. istasyon seçilmi tir. Bu

istasyonun çevresinde Populus türleri bulunmakta ve güne

n suya geçi i a açlar

taraf ndan engellenmemektedir. Zemin; I. stasyona göre daha ince kum tabakas ndan
olu mas na ra men, yer yer çak l büyüklü ünde ta lar ve daha iri kayalar da
bulunmaktad r. II. istasyondan sonra su ak

h

n yava lad

bölge III. istasyon

olarak seçilmi tir. Akarsuyun en dar yeri ise II. ve III. istasyonlar aras nda olup 4.5m
olarak belirlenmi tir. Akarsuyun en derin bölgesi (1,5–2m) IV. istasyon olarak
seçilmi tir. K

zemini yine ince kumla kaplanm olan k

bölgesi V. istasyon olarak

seçilmi tir. Örnekler, 4mm çapl , 1 m boyundaki cam borunun bir ucu ba parmakla
kapat larak di er ucu su içinde
al nm

r. Bu s rada parmak kald

nsal istikametlerde sediment üzerinde gezdirilerek
p çamurlu su, cam boru içine dolunca tekrar

kapat larak boru sudan ç kar lm ve al nan su-çamur kar

plastik kavanozlara veya

plastik torbalara konmu tur. Daha sonra bu torbalar etiketlenmi tir. Her örnek al ta
ayn büyüklükteki bir kavanozu veya torbay doldurmaya yetecek kadar örnek çamur
al nm ; kavanozlar ve torbalar laboratuvarda iyice çalkaland ktan sonra içlerindeki
çamurun çökelmesi için dinlenmeye b rak lm
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r.

yice çökelmi

olan çamurun

üstündeki su dikkatle dökülerek geriye kalan çamur tekrar çalkalan p 9cm çapl petri
kutular na 1cm kal nl k yapacak ekilde bo alt lm

r. Belli bir süre bekledikten sonra

çamur üstüne ç kan su dikkatle petri kutular n kenarlar ndan çekilmi ve nemli çamur
üzerine 20mm'lik lameller kapat lm

r. Daha sonra

n mümkün oldu u kadar dikey

gelmesine dikkat edilerek 24 saat beklemeye b rak lm

r. Fototaksi ile çamur yüzeyine

kararak lamellere tespit olan diyatomeler, daha sonra bir iki damla %40'l k gliserin
içine b rak lmas ile yap lan geçici preparatlarda tan mlanm

ve say lm lard r. Say m

için her lamelin ortas ndan geçen bir hat üzerinde bir uçtan di er uca kadar
organizmalar kaydedilmi tir (Canl ve Ölü diyatom say lar , Standardizasyon için).
Daimi preparatlar haz rlan p tam say m yap lm

r. Lamellerde bulunan diyatomeler

distile suda dikkatlice y kanarak beherlere al nm , fiksasyon i lemine tabi tutulacak
organik maddeyi uzakla rmak için H2O2 (peroksit), karbonatlar için HCL kimyasal
maddeleri uygulanm
kanm

r. Daha sonra asitten kurtuluncaya kadar distile suda

r. Beherlerin içinde diyatomelerin çökmesi beklendikten sonra üzerindeki su

dökülüp kapakl olan küçük cam

elere aktar lm

r. Son olarak kapatma ortam olan

Pro-tex ve Entellan ile daimi preparatlar haline getirilmi say lm ve tan mlanm , canl
say mlarla da standardize edilmi tir. Say m sonuçlar a

daki formül yard

yla "Bir

günlük say mlarda organizma/say m olarak nisbi yo unluklar verilmi tir [2].
2

Org/cm = A/ F.d x L
A

: Say m sonucu bulunan organizma say

F.d

: Mikroskobun görü alan

L

: Say m yap lan lamelin uzunlu u (cm)

Diatomlar, Krammer and Lange Bertalot [8, 9, 10, 11]’un eserlerinden
yararlan larak te his edilmi tir.

Bulgular
Nisan-1992 sonlar nda I. istasyonda toplam organizma say
olup, %26's

cm2’de 1280 birey

Navicula genusuna ait türler olu turmu , bu toplama %12'lik oranla

Fragilaria brevistriata kat lm
organizmada art

r. Nisan-1993 sonlar nda ise I. istasyonda toplam

meydana gelerek birey say

cm2’de 2360'a ula

May s-1993 tarihinde ise toplam organizmada, bir dü
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gözlenmi

r ( ekil 2).
cm2’de 2180

organizma tespit edilmi tir. II. istasyonda ise Nisan-1992'de cm2’de 1430 organizma
olmu tur. Nisan-1993 tarihinde ise toplam organizma cm2’de 1200 birey olmu tur.
May s-1993 tarihinde ise II. istasyondaki organizma say
ula

artarak cm2’de 2300 bireye

r. Nisan-1992'de III. istasyonda toplam organizma cm2’de 1340 birey olup,
May s-1993'de toplam organizma cm2’de 1221 birey tespit edilmi tir. V.

istasyonda Nisan-1992 tarihinde cm2’de 1448 organizma belirlenmi tir. Nisan-1993
tarihinde ise, Nisan-1992'e göre toplam organizma 2.3 kat na ç karak cm2'de 3327'ye
ula

r. May s-1993'de ise cm2’deki organizma say
2

1992 tarihinde V. istasyonda cm ’deki toplam organizma say

1716'ya dü mü tür. Nisan1521 olup.

May s-1993 tarihinde toplam organizmada azalma meydana gelmi cm2’de 1720
organizma tespit edilmi tir. Temmuz-1992 tarihinde I. istasyonun toplam organizmas
cm2’de 1153 olmu , Temmuz-1993 de ise cm2’de 1620 bireye yükselmi tir. Haziran1993 tarihinde ise istasyondaki toplam organizma cm2’de 1938 olup, A ustos-1993
tarihinde istasyonun toplam organizmas cm2’de 950 bireye kadar dü mü tür. II.
istasyonda Temmuz-1992 tarihinde toplam organizma cm2’de 1390 birey olmu tur.
Temmuz-1993 tarihinde toplam organizma Temmuz-1992'ye göre artarak cm2'de 1775
bireye ula

r. Haziran-1993 tarihinde ise toplam organizma 3090 birey olmu tur.

III. stasyonda, Temmuz-1992 tarihindeki toplam organizma say

cm2’de 2750 birey

olmu , istasyonda, Temmuz-1993 tarihine gelindi inde toplam organizma cm2'de 2276
bireye dü mü tür. A ustos-1993 tarihinde ise toplam organizmada dü
cm2’de 2560 birey say lm
organizmas

cm2’de

1790

organizmada büyük bir de

r. IV.
olarak

stasyonun Temmuz-1992 tarihindeki toplam
gözlenmi ,

Temmuz-1993

tarihinde

iklik olmay p cm2’de 1824 birey say lm

toplam

r. Haziran-1993

cm2’de 2703 birey olmu tur. A ustos-1993

tarihinde ise toplam organizma say
tarihinde ise toplam organizma dü

gözlenerek

göstererek cm2’de 1550 olmu , Temmuz-1992

tarihinde V. istasyonun toplam organizmas cm2’de 1253 olmu , Temmuz-1993'e
meydana gelerek cm2’de 1670 bireye

gelindi inde toplam organizmada art

yükselmi tir. Çal ma periyotlar süresince toplam epipelik organizma say

n en fazla

oldu u ay ve istasyon Haziran-1993 ve V. stasyon olmu tur. Toplam organizma say
ise cm2’de 6358 bireye ç km

r.

ustos-1993 tarihinde ise, toplam organizma cm2’de 1190'a kadar dü mü tür
ekil 2).Eylül-1993 tarihinde I. istasyondaki toplam organizma say
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cm2’de 1876

olmu tur. Ekim-1993 tarihinde ise toplam organizma say nda çok ufak bir azalma
meydana gelerek, cm2’de 1790’a inmi tir. II. istasyonda Eylül-1993 tarihinde toplam
organizma say
say

cm2’de 1496 birey olmu tur. Ekim-1993 tarihinde toplam organizma

cm2’de 1724 bireye yükselmi tir. III. istasyonda ise Eylül-1993 tarihinde

cm2’deki organizma say
organizmada art

meydana gelerek cm2’de 2470 bireye yükselmi tir. IV. istasyondaki

toplam organizma say
organizma say

cm2’de 1336 birey olmu tur. Ekim-1993 tarihinde toplam

cm2’de 1710 bireye yükselmi tir. V. istasyonda Eylül-1993 itibari ile

toplam organizma say
organizma say

1124 olmu , Ekim-1993 tarihine gelindi inde toplam

cm2’de 2517 birey olmu , Ekim-1993 tarihinde toplam

cm2’de 1476 bireye dü mü tür ( ekil 2).

I. istasyonda Ocak-1994 tarihinde toplam organizma say

cm2’de 1943 olmu ,

ubat-1994 tarihinde ise toplam organizma h zla dü erek cm2’de 536 bireye inmi tir. II.
istasyonda ise Ocak-1994 arazisindeki toplam organizma cm2’de 1716 birey olmu ,
ubat-1994 tarihinde ise istasyonun toplam organizma say

cm2’de 450 bireye

inmi tir. III. istasyonun Ocak-1994 itibari ile toplam organizma say
birey olmu tur. ubat-1994

tarihinde toplam organizma say

cm2’de 2167

514 bireye gerilemi tir.

IV. istasyonun Ocak-1994 tarihindeki toplam organizmas cm2’de 1430 birey olmu ,
ubat-1994 tarihinde ise cm2’deki toplam organizma say

482 bireye inmi tir. V.

istasyonun toplam organizmas Ocak-1994 tarihinde cm2’de 1680 birey olup,
1994 tarihindeki toplam organizma say

ubat-

di er istasyonlarda oldu u gibi h zla dü erek

cm2’de 468 bireye kadar inmi tir.

Tart ma ve Sonuç
Melendiz çay nda, Achnanthes, Amphora ve Navicula genuslar na ait türler
epipelik diyatome floras nda dominant olmu lard r. Yurdumuzda çal lan, nehir ve
göllerde benzer durumlar tespit edilmi tir [12]. Melendiz Çay nda epipelik diyatome
floras n toplam organizma say nda mevsimsel olarak gözlenen azal p ço almalar ,
çevre faktörlerinden, su s cakl , su ak

h , suda kar

parçac klar n olu turdu u bulan kl k ve

k

iddetinin de

haldeki cans z kat
imine ba

olmu tur.

Ara rmam zda, Meridion circulare Agardh., Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun.,
Cymbella ventricosa Agardh, Gomphonema parvulum Kütz., Gomphonema angustatum
(Kütz.) Rabh., Cymbella sinuata Greg., Cocconeis placentula Ehr.Cleve, Rhoicosphenia
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curvata (Kütz.) Grun., Diatoma vulgare Bory., Navicula cryptocephala Kütz., Amphora
ovalis Kütz. gibi türler s kl kla görülmü tür.
Cymbella ventricosa Agardh. ve Nitzschia palea (Kütz.) W.Smith, türleri yayg n
olarak florada gözlenmi tir. Round alkali özellik gösteren sularda yukar da belirtilen
türleri yo un olarak gözlenmi

oldu unu ifade etmi tir [13]. Ayr ca yurdumuz

akarsular nda yap lan çal malarda da alkali özellik ta yan sularda bu türleri, Meram
Çay nda [3], Samsun- ncesu Deresinde [14], Porsuk Çay nda [4] da bol olarak
rastlanm

r. Ayr ca Melendiz Çay nda, Round [13]’un belirtti i ve tolerans s

çok

geni olan ve asidik sularda artan, Furustulia, Pinnularia ve Surirella genuslar na az
say da rastlanm
Yap lan
mevsimsel de
ve k

r.
ara rmalar

sonucunda

Melendiz

Çay n,

epipelik,

floras n

im ve populasyon yo unlu u ilkbahar sonu ve yaz ba nda artm , yaz

sonlar nda ise azalm

r. Avustralya’daki bir çok rmakla yap lan günümüz

çal malar nda da benzer sonuçlar elde edilmi tir [15]. Akarsuyun devaml ak
olmas , ya

halinde

lar ve Ihlara Kasabas ndan akarsuya bo alt lan at k sular, floralardaki

diyatome say

n düzensiz azal p ço almas na neden olmu tur.
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ekil 1. Örnek alma istasyonlar ve Melendiz Çay ’n n konumu
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Tablo 1. Melendiz çay ’n n epipelik diyatomeleri
CENTRALES
Cyclotella meneghiniana Kütz.

N. disjuncta Hust.

C. ocellata Pant.

N. exigua (W. Gregory) Grun.

C. striata (Kütz.) Grun.

N. hustedtii Krasske

Melosira varians C.A. Agardh.

N. lanceolata (C.Agardh) Ehr.

PENNALES

N. microcephala Grun.

Achnanthidium deflexum (C. W. Reimer) J. C. Kingston N. minima Grun.
Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grun.

N. nivalis Ehrenberg

Amphora ovalis ( Kütz.) Kütz.

N. protracta Grun. Cleve

A. ovalis var. pediculus Kütz.

N. pupula var. elliptica Hust.

A. perpusilla ( Grun.) Grun.

N. rostellata Kütz.

A. venata Kütz.

N. schönfeldii Hust.

Anomoeoneis follis (Ehr.) Cleve

N. tripunctata (O.F.Müll.) Bory.

Caloneis amphisbaena (Bory.) Cleve

N. veneta Kütz.

C. bacillum (Grun.) Mereschkowky

N. verecunda Hust.

C. silicula (Ehr.) Cleve

Nitzschia acicularis (Kütz.) W.Smith

Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz.

N. amphibia Grun.

C. arcus var. amphioxys (Rabh.)

N. capitellata Hust.

Cocconeis disculus (Schum.) Cléve

N. commutata Grun.

C. pediculus Ehr.

N. debilis (Arnott) Grunow

C. placentula var euglypta (Ehr.)Cleve

N. dissipata (Kütz.) Grun.

Cymatopleura elliptica (Breb.) W.Smith

N. fonticola Grun.

C. solea (Breb.) W.Smith

N. frustulum Kütz. Grun.

Cymbella affinis Kütz.

N. gandersheimiensis Krasske

C. cistula (Hemprich & Ehrenberg) O. Kirchner

N. linearis (C.Agardh) W.Smith

C. falaisensis (Grun.) Kra. & Lange-Berta.

N. obtusa W.Smith

C. sinuata Greg.

N. palea (Kütz.) W.Smith

C. turgida W.Gregory

N. pusilla Grunow

C. ventricosa C. Agardh

N. recta Hantzsch

Diatoma anceps (Ehr.) Grun.

N. sigmoidea (Ehr.) W.Smith

D. vulgare Bory.

N. sinuata (W.Smith) Grun.

Diatoma vulgare var. productum Grunow

N. sublinearis Hust.

Epithemia argus (Ehr.)Kütz.

N. thermalis Kütz.

Fragillaria construens var. subsalina Hust.

N. thermalis var. minor Hilse

F.ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot

N. tryblionella Hantzsch

F. virescens Ralfs

N. vermicularis (Kütz.) Hantzsch.

Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabh.

Petroneis humerosa (Brébisson ex W. Smith)
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Stickle & Mann

G. olivaceum (Hornemann) Brébisson

Pinnularia borealis Ehr.

G. olivaceum var. calcareum Cleve

P. molaris Grunow Cleve

G. parvulum (Kütz.) Kütz.

P. sublinearis Grunow Cleve

G. ventricosum Gregory

P. subsolaris (Grun.) Cleve

Gyrosigma acuminatum (Kütz.)Rabenhorst

P. viridis (Nitzsch) Ehr.

G. balticum (Ehr.) Rabh.

P. viridis var sudetica (Hilse) Hust.

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.

Pseudostaurosira brevistriata (Grun.)D.M. Wil.& F.E.Round

H. virgata (Roper) Grun.

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. ex Raben.

Meridion circulare (Greville) C. Agardh.

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky

Navicula. atomus (Kütz.) Grunow

Stauroneis anceps f. gracilis Rabenhorst

N. capitata Ehrenberg

Surirella angusta Kütz.

N. cincta (Ehr.) Ralfs

S. ovalis Brebisson

N. contempta Krasske

S. ovata Kütz. Rabenhorst

N. cryptocephala Kütz.

S. ovata var. salina W.Smith

N. cryptocephala var. intermedia Grun.

S. rumpens var. meneghiniana Grun.

N. cuspidata ( Kütz.) Kütz.

Tryblionella acuta (Cleve) D.G. Mann

N. dicephala (Ehr.) W.Smith

Tryblionella hungarica (Grun.) D.G. Mann
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