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Özet
Melendiz çayý'nda seçilen 5 istasyonda epilitik diyatome florasýnýn kompozisyonu ve
yoðunluðunun mevsimsel deðiþimi araþtýrýlmýþtýr. Ayrýca akarsuyun sýcaklýk ve pH'ý
ölçülmüþ ve akarsuyun hýzýna baðlý olarak toplam organizmadaki deðiþim incelenmiþtir.
Mayýs ayý içerisinde artan hýz miktarýna baðlý olarak toplam organizma sayýsý düþmüþ,
Haziran ayýnda ise düþen hýz miktarýna baðlý olarak organizma sayýsý artmýþtýr. Çalýþma
sürecinde Cocconeis placentula var. euglypta, Navicula cryptocephala, Navicula tripunctata,
Cymbella ventricosa, Nitzschia amphibia ve Nitzschia palea Melendiz çayýnýn florasýnda
dominant türler olmuþtur.
Anahtar Kelimeler: Akarsu hýzý, epilitik diyatome, mevsimsel deðiþim.
Seasonal Changes of Epilithic(Aksaray-Ihlara) Diatoms of Melendiz
Stream and Effect of Speed of Waterflow on Total Organism
Abstract
The seasonal variation of the composition and concentration of epilitic diatom flora
was investigated at five chosen sampling stations in the Melendiz stream. In addition,
temperature and pH were measured and the variation of total organism numbers was
investigated in relation to speed of stream flow. The total organism numbers was high in
May due to the speed of stream, while decrease speed of stream caused to increase in total
organism number as do in June. In this study, Cocconeis placentula var. euglypta, Navicula
cryptocephala, Navicula tripunctata, Cymbella ventricosa, Nitzschia amphibia and Nitzschia palea
were dominant species in the flora of the stream Melendiz.
Keywords: Epilithic diatom, seasonal changes, speed of waterflow.

GÝRÝÞ
Dünyada akarsu sistemleri ile ilgili bir çok çalýþmalar vardýr. Akarsu sistemleri, akýþ yönleri boyunca
bir çok çevre koþularý ve topografik yer þekillerinden
geçerler. Buna baðlý olarak akarsu yataðý geniþleyebilir veya daralabilir. Yataðýn daralmasý akarsuyun akýþ hýzýný artýrýr, ayný zamanda yataðýn
geniþlemesi de akarsuyun hýzýný düþürür. Sadece
eðimden dolayý akarsuyun hýzý deðiþmez ayný
zamanda rüzgarýn yönü ve þiddeti de akarsuyun
hýzýný etkileyen önemli faktörlerdendir (Zhou ve
ark. 2006). Suyun devamlý bir þekilde akýþý ýrmak
tabanýnda jeolojik formasyona baðlý olarak
aþýndýrmayý meydana getirir. Çözünebilir taþlarýn
bulunduðu arazilerde akarsu bir yandan aþýndýrma
yaparken bir yandan da taþlar çöker. Sonuçta dar
derin ve dik duvarlý vadiler oluþur. Çalýþma alanýmýz
olan Ihlara vadisindeki Melendiz çayý da bu þekilde
oluþmuþ bir vadi çeþididir. Yeryüzünden 110 m dik
derinliðe sahip dar tabanlý Ihlara vadisi Orta
miyosenden itibaren þiddetli volkanik olaylarýn
etkisiyle oluþan, çok sayýda volkan konilerinin,
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kraterlerin, tüf örtülerinin ve lav akýntýlarýnýn yer
aldýðý 50 km uzunlukta ve ortalama 20 km geniþlikte
volkan alanýnýn içine girer (Beckman 1966) (Þekil
1).
Vadi içerisinden geçen bu akarsuyun aþýndýrma
etkisi ve hýzý bu bölgede yerleþmiþ olan epilitik alg
topluluklarýný da büyük oranda etkiler. Bu etki akýþ
hýzýna baðlý olarak diyatomelerin taþlar üzerine
tutunmasýný azaltabilir yada artýrabilir. Epilitik algler,
genellikle müsilajlý koloniler yada ipliksi formlar
þeklinde su içerisinde bulunan taþlarýn üzerinde
yaþayan canlý türleridir ve bu floranýn önemli bir
kýsmýný diatomeler meydana getirir (Altuner ve
Gürbüz 1991). Diyatomeler ekolojik çevre faktörü
deðiþimine karþý çok duyarlý organizmalardýr ve
sucul sistemlerde primer prodüktiviteyi belirlerler
(Pan ve ark. 1999). Diyatomeler; bulunduklarý habitat açýsýndan mikrobentik florayý farklý þekillerde
kullanýrlar (Moss 1980). Bu kullaným þekillerine
göre de epilitik diyatomeler taþlarýn üzerine
akýntýdan en az etkilenecek þekilde yerleþmesi ile
olur. Ayrýca, çevre deðiþkenleri ve su kalitesinin
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belirlenmesi ile ilgili olarak bir gözlem aracý (belirteç) olarak da bu organizmalar kullanýlýrlar (Prygiel
ve ark. 2002).
Bölge yarý kurak, çok soðuk alt Akdeniz biyoiklim katýna girmektedir. Kýþ mevsimi çok soðuk
olup en fazla yaðýþ ilkbaharda olmaktadýr. Yaz
mevsiminde ise bir veya iki ayý kurak geçmektedir.
51 yýllýk rasat süresince bölge yýllýk ortalama 347,4
mm yaðýþ almýþtýr. Bu yaðýþ miktarýnýn mevsimlere
göre daðýlýmý ise farklýdýr. Ýlkbaharda 128,2 mm, kýþ
mevsiminden 121,1 mm, sonbaharda 61,4 mm, yaz
mevsiminde ise 36,5 mm'dir. En yüksek sýcaklýk
ortalamasý Aðustos ayýnda 29,9ºC en düþük sýcaklýk
ortalamasý Ocak ayýnda -3,4ºC olarak belirlenmiþtir
(Akman 1990). Bu sýcaklýk farklarý da akarsuyun
debisini ve dolayýsý ile de akýþ hýzýný etkilemiþtir.
Bu çalýþma Ihlara vadisi boyunca Melendiz
Çayýndaki epilitik florayý oluþturan diyatomelerin
kompozisyonunu, mevsimlere göre deðiþen yoðunluðunu, diyatomelerin tür çeþitliliði ve akarsu
hýzýnýn toplam diatome sayýsý üzerindeki etkilerini
araþtýrmak amacýyla yapýlmýþtýr.
MATERYAL VE METOT
Örnekler suyun içinde bulunan taþlardan Nisan1992 ve Þubat-1994 tarihleri arasýnda belirli periyotlarda alýnmýþ, istasyonlardan toplanan bu taþlarýn
dýþ yüzeyinin kaygan olmasýna dikkat edilmiþtir.
Toplanan taþlar yine küçük küvetlere alýnarak
üzerlerine 100 mL su konup sert bir fýrçayla fýrçalanmýþtýr. Suyun içine geçmiþ olan diyatomeler
plastik kavanozlara veya torbalara konarak etiketlenmiþtir. Daha sonra geçici preparatlarla teþhis
edilip sayýlmýþ ve hazýr preparatlar yapýlmýþtýr. her
preparattan en az 100 diyatome kabuðu sayýlarak
iþtirak eden türlerin nispi bolluk dereceleri (%)
yüzde olarak hesaplanmýþtýr (Round 1953).
Daimi preparatlar için diyatomeler distile suda
dikkatlice yýkanarak beherlere alýnmýþ, fiksasyon
iþlemine tabi tutulacak organik maddeyi uzaklaþtýrmak için H2O2 (peroksit), karbonatlar için HCI
kimyasal maddeleri uygulanmýþtýr (Batterbee 1986).
Son olarak kapatma ortamý olan Pro-tex ve Entellan
ile daimi preparatlar haline getirilmiþ ve tanýmlanmýþtýr. Teþhis için Krammer and Lange Bertalot
(1991a, b, 1999a, b)' un eserlerinden faydalanýlmýþtýr.
Arazide, hýz ölçümü yapýlan istasyonlarda 3
metrelik bir mesafe belirlendi daha sonra ilk olarak
yüzey deki akýntý hýzý orta derinlikteki akýntý hýzý ve
son olarak da dibe yakýn bölgedeki akýntý hýzý
30

E. R. SIVACI, Þ. DERE
ölçüldü ve bu üç ölçümün ortalamasý alýndý. Akýntý
hýzý için ise küçük balonlar kullanýldý. Orta ve dip
derinlik hýzlarý için balonlara yoðunluklarý artýrýlmýþ
ve batmasýný saðlayacak sývýlar konuldu. Kronometre
yardýmý ile balanlarýn bu mesafeyi alma zamanlarý
ölçüldü. Arazide yapýlan su hýzý ölçümü aþaðýdaki
formülle hesaplanmýþtýr.
V (m/sn)= S/t
S: Alýnan Yol (metre)
t: Zaman (saniye)
V: Hýz (metre/saniye)
BULGULAR
Yapýlan arazi gezileri boyunca akarsuyun yataðýndan taþmasý olayý gözlenmemiþtir. Ancak Mayýs1993 ve Haziran-1993 tarihlerinde akarsuyun yataðýný iyice doldurduðu gözlenmiþtir. Akarsuyun I.
istasyondaki 24,5 m'lik geniþliði bu tarihlerde
ölçülmüþtür. Akarsuyun yataðýndan daralmasý ise
Eylül-1993 ve Aðustos-1993 tarihlerinde belirlenmiþtir. Arazide akarsuyun sýcaklýðý, her istasyonda
ayrý ayrý adi termometre, pH ise Orion (Model 250
A) marka pH metre ile ölçülmüþtür. Seçilen istasyonlarda araþtýrma süresince en düþük pH I.
istasyonda 7,22, II. istasyonda 7,43, III. istasyonda
7,54, IV. istasyonda 7,60, V. istasyonda 7,20 olmuþtur. En yüksek pH ise I. ve II. istasyonda 8,19, III
istasyonda 8,43, IV istasyonda 8,17, V istasyonda
8,23 olmuþtur. Bu verilere göre akarsuyun alkali
özellikte olduðunu söyleyebiliriz (Tablo 1).
Akarsuyun istasyon bölgelerinde yapýlan hýz
ölçümleri çok deðiþken deðerlere sahiptir. Yapýlan
hýz ölçümleri arazi þartlarýnýn uygun olmamasý
nedeni ile Nisan-1993 tarihinden itibaren baþlatýlmýþtýr. Bu ayda suyun en hýzlý aktýðý istasyon III.
istasyon olarak tespit edilmiþtir. Diðer istasyonlarda
ölçülen hýz ortalamalarý birbirlerine yakýn deðerlerde olmuþtur. Haziran-1993 tarihinde su hýzýnda
ani bir düþme meydana gelmiþ ve en fazla hýz I. ve
II. istasyonlarda tespit edilmiþ en düþük hýz ise 0,25
m/sn ile V. istasyonda belirlenmiþtir (Þekil 2)
(Tablo1). Temmuz-1993 tarihinden baþlayarak
Eylül-1993'e kadar su hýzý kademeli olarak azalma
göstermiþtir. Eylül-1993 tarihinde su hýzýnda belirli
bir artýþ meydana gelmiþ III. istasyonda 1,25 m/sn'ye
kadar yükselmiþtir. Ekim-1993 tarihinde su hýzýnda
azalma meydana gelmiþ ortalama olarak suyun hýzý
0,25 m/sn'ye kadar düþmüþtür. Akarsuyun hareketinden dolayý her beþ istasyonda ölçülen sýcaklýk
deðerleri istasyonlar arasýnda büyük farklarýn
oluþmasýný engellemiþtir. Ölçülen en yüksek sýcakNo: 64, 2007
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Þekil 1. Çalýþma alaný ve istasyonlarýn konumu.

lýklar; IV. istasyonda 19,4ºC, V. istasyonda 19,3ºC,
III. istasyonda 18,9ºC, II. istasyonda 17,8ºC, I. istasyonda 16,4ºC ile Haziranda kaydedilmiþtir olmuþtur. En düþük sýcaklýklar ise tüm istasyonlarda Ekim1993 ile Þubat 1994 tarihlerinde ölçülmüþ, 4,35,7ºC arasýnda daðýlým göstermiþtir (Tablo 1).
Arazi periyotlarý boyunca toplam 91 takson
kaydedilmiþtir (Tablo 2). Nisan-1992'de I. istasyonda toplam organizma sayýsý cm2'de 758 olup, ayný
istasyonda, Mayýs-1993 tarihinde ise toplam organizma sayýsýnda bir artýþ meydana gelerek cm2'de
1720 birey olmuþtur. Nitzschia spp. florada en baskýn
No: 64, 2007

genus olmuþ ve toplam organizmanýn %24'nü
oluþturmuþtur. Genusun önemli bir kýsmýný N.
palea ve N. amphibia türleri meydana getirmiþtir. Bu
türler istasyonlarda çok yoðun olarak görülmüþtür
(Tablo 2). Navicula genusu ise aðýrlýklý olarak tüm
istasyonlarda görülmüþtür. Florada yoðun olarak
yayýlým gösteren genus, diðer genuslardan daha
dominant olmuþtur (Þekil 3). Tüm istasyonlarda
çalýþma boyunca ortalama olarak toplam organizmanýn %19'unu oluþturmuþtur.
II. istasyonda Nisan-1992'den itibaren toplam
organizma sayýsý cm2'de 840 birey olup týpký ilk
31
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Þekil 2. Ýstasyonlara baðlý toplam organizma sayýsýnýn akarsuyun hýzýyla olan deðiþimi.

Þekil 3. Bazý dominant genuslarýn mevsimsel deðiþimi.

istasyonda olduðu gibi seyrini sürdürmüþtür. Genus
düzeyinde ayný þekilde Nitzschia aðýrlýklý olmuþ tür
düzeyi içerisinde N. palea baskýn olmuþtur. Ýstasyonun en fazla tür yoðunluðu yaz aylarýna karþýlýk
32

gelmiþ ve istasyonlar içerisinde en fazla populasyonun gözlendiði istasyon olmuþtur.
III. istasyonun Bahar aylarýndaki düþük seyreden
toplam organizma miktarý bir sonraki yýlda yükseliþe
No: 64, 2007
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Tablo 1. Ýstasyonlarýn bazý fiziksel parametreleri.

(-): Ölçüm yapýlmayan zamanlar.

geçmiþtir bu tarihlerde Navicula ve Nitzschia türleri
aðýrlýklý olarak kendilerini göstermiþtir. Özellikle
tüm istasyonlarda olduðu gibi N. palea ve N.
tripunctata türleri daha baskýn türler olmuþtur. Bu
türlerin baskýn olmasýndaki temel neden ise
anatomik yapýlarýnýn fusiform þeklinde olmasýndan
ve su akýntýsýndan daha az etkilenmiþ olmasýndan
kaynaklanmýþtýr. Çünkü bilindiði gibi disk yada oval
þekilli diatom genuslarýnýn akarsu içerisindeki
tutunma ve bulunma miktarlarý daha zayýftýr. Yüzey
alaný büyüdükçe akýntý þiddetinin etkisi bu yüzeyleri
daha çok etkilemektedir.
Nisan-1992'de IV. istasyonun toplam organizma
sayýsý cm2'de 1120 olmuþ, Nisan-1993'de ise toplam
organizmada artýþ meydana gelerek cm2'de 1936
bireye çýkmýþtýr. V. Ýstasyonda Nisan-1992 tarihinde
toplam organizma cm2'de 710 olmuþ, Nisan-1993
tarihinde ise toplam organizma cm2'de 463 birey
olarak kaydedilmiþtir.
Mayýs-1993, V. istasyonun bahar periyodu içindeki organizma sayýsýnýn en fazla arttýðý tarih olup
birey sayýsý cm2'de 1176'ya çýkmýþtýr (Þekil 2). Yaz
aylarýnda I. istasyonda Haziran-1993 tarihinde ise
toplam organizma cm2'de 3482 birey olmuþtur
Temmuz-1992 tarihinde toplam organizma cm2'de
I. istasyonda 1240, II. istasyonda 946 ve III.
istasyonda 2114 birey olmuþ, Temmuz-1993
tarihine gelindiðinde, I. istasyonda toplam organizma cm2'de 2254 organizmaya çýkmýþtýr. IV. istasyonda Temmuz-1992'de, toplam organizma cm2'de
986 birey olmuþ, Temmuz-1993 tarihinde ise
toplam organizma cm2'de 1490 bireye ulaþmýþtýr.
Aðustos-1993 tarihinde toplam organizma azalarak
cm2'de 1417 bireye düþmüþtür. V. istasyonda toplam
No: 64, 2007

organizma Temmuz-1992 tarihinde cm2'de 1012
birey olarak tespit edilmiþtir. Temmuz-1993 tarihinde ise cm2'deki toplam organizma 2410 bireye
yükselmiþ, Aðustos-1993 tarihinde ise toplam
organizma cm2'de 1420 bireye gerilemiþtir (Þekil 2).
Sonbahar aylarýnda, tüm istasyonlarda yaz periyoduna göre düþüþler yaþanmýþ fakat ekim ayý
içerisinde belirli oranda toplam orðanizma artýþlarý
gözlenmiþtir (Þekil 2).
TARTIÞMA VE SONUÇ
Floralardaki genuslarýn dominantlýðýný belirleyen faktörlerden birisi de su akýþ hýzýdýr. Özellikle
akýntýnýn fazla olmasý, sedimanlarýn üzerine tespit
olan diyatomelerin cm2'deki miktarýnýn azalmasýna
neden olduðunu düþünmekteyiz. Örneðin, II.
istasyonun epilitik florasýnda Mayýs-1993 tarihinde
cm2'deki organizma sayýsý 2300 iken suyun hýzý 2,5
m/sn olmuþ, Haziran-1993 tarihinde ise hýz 1
m/sn’ye düþerken toplam organizma sayýsý artarak
cm2'de 3900 bireye yükselmiþtir. Buna benzer
durumlar hemen hemen tüm floralarda gözlenmiþtir. Mevsime baðlý olarak Mayýs-1993 ile
Haziran-1993 tarihinde su hýzýnýn düþmesiyle
beraber, toplam organizmanýn artýðýný çalýþmalarýmýz sýrasýnda gözlenmiþtir (Þekil 2). Ancak
Temmuz ve Aðustos 1993'deki su hýzýndaki azalma
(0,25-0,2 m/sn) toplam organizma miktarýný
yükseltmemiþtir. Antoine ve Benson-Evans (1982)
adlý araþtýrýcýlarýn yapmýþ olduklarý çalýþmalarda alg
populasyon yoðunluðunun yüksek su hýzýna baðlý
olarak azaldýðýný göstermiþ olmalarý da bizim
araþtýrmalarýmýz boyunca belirli dönemlerdeki (Mayýs-Haziran 1993) yaptýðýmýz gözlemleri doðrular
nitelikte olmuþtur. Diðer dönemlerde ise akýþ
33
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Tablo 2. Melendiz Çayý'nýn epilitik diatom türleri.
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hýzýndan çok sýcaklýk ve besin miktarý gibi baþka
unsurlarýn belirleyici olduðunu düþünmekteyiz.
Araþtýrmamýzda, N. cryptocephala, N. tripunctata, C.
ventricosa, N. amphibia, N. palea gibi türler sýklýkla
görülmüþtür. Bu türlerin sýklýkla görülmesinin
nedeni Melendiz Çayýnýn hýzlý akan akarsu özelliði
gösterdiðinden dolayý olabilir. Margelef (1960), hýzlý
akan Avrupa nehirlerinde yapmýþ olduðu çalýþmalar
sonucunda yukarýda belirtilen türleri tespit etmiþ
olmasý, bizim araþtýrmalarýmýzla paralellik göstermektedir. III. istasyonun epilitik floralarýndaki
diyatomelerin artmasý suyun akýþ hýzýna baðlý
olmuþtur. Akarsuyun en derin bölgesinde bulunan
V. istasyonda fazla artýþlar akýþ hýzýnýn yavaþlamasýndan kaynaklanmýþtýr. Hynes (1974) tarafýndan
bazý alg türlerinin su akýþ hýzýnýn yavaþ olduðu dip
kýsým, taþlarýn etrafý ve nehir kenarlarý boyunca
dominant olduðu (Cocconeis, Cyclotella ve Campylodiscus genusuna ait türler gibi), bazý türlerin de
(Navicula, Achnanthes ve Nitzschia genusuna ait türler
gibi) suyun hýzlý aktýðý bölgelerde daha yaygýn
olduðunu saptamýþlardýr. Bu görüþ bizim çalýþmamýzla da uygunluk göstermiþtir. Ayrýca Cymbella
türleri Aðustos ve Ekim 1993 tarihinde hiç gözlenmemiþtir.
Amphora ovalis, Cocconeis placentula var. euglypta,
Cymbella minuta, Surirella ovata ve Synedra ulna gibi
türleri Aras (Altuner 1988), Meram (Yýldýz 1984,
1985), Porsuk (Yýldýz, 1987), Kýzýlýrmak (Yýldýz ve
Özkýran 1991), Çubuk (Yýldýz ve Özkýran 1994),
Karasu (Fýrat) (Altuner ve Gürbüz 1991), Ýncesu
(Gönülol ve Arslan 1992), Þana (Kolaylý ve ark.
1998), Sera (Þahin 1998), Aksu (Ertan ve Morko-
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yunlu 1998) göllerinde ve nehirlerinde bol olarak
gözlemlemiþlerdir. Ayrýca yurdumuz akarsularýnda
yapýlan çalýþmalarda da alkalik özellik taþýyan sularda
bu türleri Karasu (Fýrat) Nehrinde, (Altuner ve
Gürbüz 1991), Meram Çayýn'da (Yýldýz 1984, 1985),
Samsun-Ýncesu Deresinde (Gönülol ve Arslan
1992), Porsuk Çayýn'da (Yýldýz 1987) da bol olarak
rastlanmýþtýr. Ayrýca Melendiz Çayýn'da, Round
(1971)'un belirttiði ve tolerans sýnýrý çok geniþ olan
ve asidik sularda artan, Frustulia, Pinnularia ve
Surirella genuslarýna az sayýda rastlanmýþtýr.
Ýstasyonlarýn tüm floralarýndaki organizma sayýlarý
su sýcaklýðýna baðlý olarak yaz baþýnda artýþ
göstermiþtir. Haziran-1993'de sýcaklýðýn diyatomelerin geliþimi için optimum düzeye çýkmasýyla
beraber organizma sayýsýnda artýþ olmuþtur. Benzer
durum Esho ve Benson-Evans (1984) tarafýndan
yapýlan araþtýrmada Ýngiltere'deki Ely Nehrin'de
belirtilmiþtir. Yurdumuzda Altuner ve Gürbüz
(1991)'ün Karasu (Fýrat) Nehri ile ilgili yapmýþ
olduklarý çalýþmada da benzer sonuçlar elde
etmiþlerdir. Yaz ortalarýnda florada diyatome sayýsý
hýzla düþmeye baþlamýþtýr. Bunun nedeni ise
Haziran-1993 tarihindeki diyatome sayýsýnýn ani
artýþý, bunlarla beslenen zooplankton artýþýný teþvik
etmesinden dolayý olduðunu düþündürmektedir.
Melendiz Çayý'nýn, epilitik floralarýn tümünde
mevsimsel deðiþim ve populasyon yoðunluðu bahar
sonu ve yaz baþýnda artmýþ, yaz ve kýþ sonlarýnda ise
azalmýþtýr. Bunun baþlýca nedeni ise akarsuyun
sürekli þekilde debisinin ve taþýdýðý su miktarýnýn
mevsimsel deðiþiminden ileri geldiði düþünülebilir.
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