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ÖZET

Bu çalýþmada Akçay'da tespit edilen epilitik diyatomelerin mevsimsel deðiþimleri
Haziran 2001 ile Eylül 2002 tarihleri arasýnda incelenmiþtir. Her preparat üzerinde
yaklaþýk 200 kabuk sayýlnuþ, materyallerin baskýnlýk deðeri açýsýndantanýmlanmasý
[ I] tarafýndan verilen metoda göre yapýlnuþtýr. Buna göre, bir takson örneklernede var,
ancak sayýmda çýkmanuþ ise "0,1" deðerini alnuþtýr. Daha sonra komunitede yer alan
herbir türün yüzdesi hesaplannuþtýr. Komunitede bir türün sýklýk deðeri % ýo dan
fazla ise "dominant", % 1 -ýo arasýnda ise "mevcut" ve % 1 den az ise "bulunur"
olarak isimlendirilmiþtir. Bu çalýþmada da taksonlarýn baskýnlýk deðeri % 5 -ýo
arasýndaise "mevcut" ve % ýo dan fazla ise "dominant" olarak tanýmlannuþtýr.

Yapýlan araþtýrmasonucunda toplaýn 75 diyatome taksonu tespit edilmiþtir. Bu
taksonlardan sýrasýyla; Cymbella affinis Kützing (% 17,40) ve Achnanthes
minutissimaKützing (% 1.6,06)nýnpopulasyonda"dominant" , Denticula elegans
Kützing (% 9,82), Gomphonemaolivaceum (Lyngbya)Kützing (% 9,04), Diatome
vulgare Bory (% 7,20), Meridion circulare var. constricta Van Heurck (% 5,76),
Gomphonemaparvulum Kützing (% 5,44), Synedra ulna (Nitszh) Ehrenberg (%
5,24), Navicula exigua (Greg)Müller (% 5,19)nýnise "mevcut" durumdaolduðu ve
bu taksonlarýntoplaýnbaskýnlýðýnýn
% 81,15olduðu tespitedilmiþtir.

GÝRÝþ
Canlýlýðýn devamý açýsýndanönemli olan su; bütün canlý organizmalann yapýsýna
girmesi, metabolik olaylar için en baþta gelen hayat maddesi özelliði taþýmasýve
sucul organizmalar için yaþama ortamý oluþturmasý nedeniyle insanoðlunun daima
dikkatini çekmiþtir.
Dünyanýn % 71 i sularla kaplý olup, bunun da % 97,4 ü deniz suyudur. Geriye kalan
% 2,6 lýk oran ise karalardaki toplam su potansiyelidir. Bu miktarýn da ancak % 0,3
lük kýsmý "kullanýlabilir" tatlýsu potansiyelidir. Bu potansiyel ise toplam 214 ülke
tarafýndan paylaþýlmaktadýr[2]. Bu kaynaklarýn ne denli sýnýrlýolduðu ve korunmasý
gerektiði gerçeði gözardýedilmemelidir.
Ulkeler sýnýrlarý içindeki akarsularýn su kalitesini izleme ve yüksek tutmak
durumundadýrlar. Populasyon yapýsý ve büyüklüðünü gösteren alg komunitesi,
özellikle diyatomeler, su habitatýnýn deðiþiminin iyi bir indikatörüdür [3, 4, 5, 6].
Algler, kirlilik vb olaylara karþý hassastýrve sucul ekosistemdeki kirlilik durumunun
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