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ÖZ
Son yarım yüzyılda Karadeniz’de zooplankton kommunitelerinde önemli değişimler gözlenmiş, bazı türler
hemen hemen kaybolurken, bazı türler artış göstermiştir. Bu türlerden biri olan heterotrofik dinoflagellat
Noctiluca scintillans, dünya denizlerinde yaygın olarak dağılım göstermektedir. Büyük boyutu (>200 µm)
ve fagotrofik beslenme davranışı nedeniyle mesozooplankton içinde değerlendirilen Noctiluca scintillans
1970’lerden sonra Karadeniz’de mesozooplanktonun baskın katılımcılarından biri olmuştur. Bu çalışma ile
Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında Güneydoğu Karadeniz yüzey sularında Noctiluca scintillans populasyon yapısı ve mesozooplanktona olan katkısı araştırılmıştır. Yüzey sularında Noctiluca scintillans hücre bolluk değerleri en düşük yaz ayları, en yüksek Şubat-Mayıs periyodu olmak üzere 0-23357 hücre.m-3 arasında
değişmiş ve nehir ağzından açığa doğru artış eğilimi sergilemiştir. Örnekleme süresince Noctiluca scintillans
hücre çapı 352-629 µm ve hacmi 2.28x107-1.3x10 8 µm3 arasında değişmiştir. Toplam mesozooplankton bolluğu 10-24020 birey.m-3 arasında değişim göstermiştir. Örnekleme istasyonları arasında Noctiluca scintillans ve
mesozooplankton bolluğu bakımından istatistiksel olarak önemli farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Noctiluca scintillans toplam mesozooplanktona en düşük katkıyı yaz aylarında yaparken, Şubat-Mayıs periyodunda
toplam mesozoplanktona katkısı nehir ağzında %79±4, kıyı sularında ise %98±2 olarak belirlenmiştir. Çalışma,
bölgede Noctiluca scintillans’ın zooplanktonun hala önemli bir katılımcısı olduğunu doğrulamaktadır.
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During the last half century, significant changes have been observed in the zooplankton communities in
the Black Sea. While some species have almost disappeared, someother species have increased in number.
Noctiluca scintillans is a red-tide forming heterotrophic dinoflagellate, which is widely distributed in the
world’s oceans. Due to its large cell size (>200 μm) and phagotrophic feeding behavior, Noctiluca scintillans
is assessed within mesozooplankton communities. After the 1970s, Noctiluca scintillans became dominant
in the mesozooplankton community in the Black Sea. Between May 2015 and April 2016, the population
characteristics of Noctiluca scintillans and its contribution to mesozooplankton communities were investigated in surface waters in the southeastern Black Sea. The abundance of Noctiluca scintillans in surface
waters ranged between 0–23357 cells/m-3 with the lowest number found in the summer and the highest
number found from February to May. Abundance tended to increase from the river mouth toward open
waters. During the study, the cell diameter and volume of Noctiluca scintillans varied between 352–629 µm
and 2.28 x 107–1.3x10 8 µm3, respectively. The total mesozooplankton abundance ranged between 10–24020
individuals/m-3. There are no statistically significant differences in Noctiluca scintillans and mesozooplankton abundance between sampling stations (p>0.05). The contribution of Noctiluca scintillans to the mesozooplankton population was the lowest during summer, but from February to May, Noctiluca scintillans
comprised 79%±4% and 98%±2% of the total mesozooplankton population in the river mouth and coastal
waters, respectively. These results confirm that Noctiluca scintillans is still an important contributor of the
mesozoplankton community in the southeastern Black Sea.
Keywords: Noctiluca scintillans, heterotrophic dinoflagellate, mesozooplankton, Black Sea
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GİRİŞ

00’01’’ N; 40º10’33’’ E ) (5 deniz mili) sularında seçilen iki istasyonda Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir
(Şekil 1). Deniz suyuna ait sıcaklık, tuzluluk, iletkenlik parametreleri Sea bird SBE-19 Plus CTD prop kullanılarak, çözünmüş
oksijen konsantrasyonu ise CTD prop üzerinde yer alan SBE 63DO sensoru kullanılarak optik olarak yerinde ölçülmüştür. In-situ
floresan ölçümleri CTD üzerinde bulunan WETLAB flourometre
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz ekosisteminde ötrofikasyon, aşırı avlanma, kirlilik,
nütrient rejiminde değişimler, istilacı türlerin girişi ve iklimsel
değişimin etkisiyle son yarım yüzyılda değişimler gözlenmektedir
(Zaitsev, 1992; Beşiktepe ve ark., 1999; Kideys, 2002; Daskalov,
2002; Oğuz ve Gilbert, 2007; Oğuz ve ark., 2012). Bu değişimler
Karadeniz’de denizel besin zincirinin temelini oluşturan fitoplankton ve zooplankton komunitelerini ciddi şekilde etkilemiştir.
1970’lerden sonra zooplankton bolluğu, biyoması ve komunite
yapısında çok önemli değişimler gözlenmiş, bazı zooplankton
türleri ortadan kaybolurken, bazı türler de ortamda hâkimiyet
sağlamaya başlamıştır (Shiganova ve ark., 2008).

Zooplankton örnekleri su yüzeyinden 09:00-15:00 saatleri
arasında 200 μm göz açıklığına ve 70 cm ağız açıklığına sahip
WP2 net ile 2 knot hızda 5 dk süre ile alınmıştır. Kepçe dışarıdan
nazikçe yıkanarak tüm örneğin kolektörde toplanması sağlanmış
ve örnekler %4’lük formaldehit ile fikse edilmiştir. Laboratuvarda
örnekler Stempel pipet ile alt örnekleme yapılarak Bogorov
sayım kamarasına aktarılmış ve ZEISS Stemi 508 stereo mikroskop altında ana taksonomik gruplara ayrılmışlardır (Copepoda,
Chaetognatha, Appendicularia, Cladocera, Scyphozoa, Ctenophora, Noctiluca). N. scintillans hücre çapının belirlenmesi
için 10-50 hücrenin fotoğrafları çekilmiş ve ölçümler (µm) resim
yazılımı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Hücrenin küresel olduğu
varsayımı yapılarak hacim hesaplanmıştır (Hillebrand ve ark.,
1999). Ana taksonomik gruplara ait hücre bollukları birey.m-3 ve
N.scintillans’a ait hücre bolluğu hücre.m-3 olarak hesaplanmıştır.
İstatistiksel analizlere başlamadan önce verilere logaritmik
dönüşüm yapılarak normal dağılım gösterip göstermedikleri test
edilmiştir. N.scintillans ile fiziksel ve biyolojik veriler arasındaki
ilişkinin anlaşılabilmesi için parametrik olmayan Spearman
Rank-Order korelasyonu gerçekleştirilmiştir. İstasyonlar arasında
N.scintillans ve mesozooplankton bolluğu bakımından farklılık
olup olmadığı one-way ANOVA ile test edilmiştir.

Bu türlerden biri olan heterotrofik dinoflagellat Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy ılıman ve tropikal bölgelerde yaygın olarak dağılım göstermektedir (Elbrachter ve Qi,
1998; Harrison ve ark., 2011). Hızlı üreme özellikleri ve beslenme
davranışı ile N. scintillans’ın miktarı kısa bir süre içinde hızla artarak, red-tide oluşturabilmekte ve plankton biyoması üzerinde
baskı kurabilmektedir (Tiselius ve Kiørboe, 1998). Büyük boyutlu
oluşu (>200 µm) ve fagotrofik beslenme davranışı dolayısı ile
mesozooplankton içerisinde değerlendirilmektedir. 1970’lerden
sonra Karadeniz ekosisteminde meydana gelen değişimlerle
birlikte N. scintillans sayıca yaklaşık 8-10 kat artış göstererek
zooplankton içinde önemli bir yere gelmiştir (Shiganova ve
ark., 2008). Karadeniz’in kuzey ve kuzeybatı kıta sahanlığında
N. scintillans miktarındaki artış ötröfikasyon ile ilişkilendirilmiştir
(Shiganova ve ark., 2008). N. scintillans Karadeniz’de genellikle Mayıs-Haziran periyodunda artış göstermekte ve çevresel
koşullardaki değişikliklerden ötürü, yaz aylarında Karadeniz’in üst
karışım tabakasında neredeyse ortadan kaybolmaktadır (Mikaelyan ve ark., 2014). Kuzeybatı Karadeniz’den Ekim-Kasım periyodunda da bolluk değerlerinde artışlar kaydedilmiştir (Velikova ve
Mihneva, 2005). Karadeniz’in güney kıyılarında ise Nisan-Mayıs
aylarında N. scintillans bolluğundaki artışlar rapor edilirken,
Temmuz-Ağustos veya Aralık aylarında da artışı gözlenmiştir
(Üstün, 2005). Güneydoğu Karadeniz’de yapılan çalışmalarda N.
scintillans’ın su kolonunda dağılımı rapor edilmiştir (Feyzioğlu
ve Sivri, 2003; Özdemir ve Ak, 2012; Yıldız ve Feyzioğlu, 2014).
Güneydoğu Karadeniz’den 2011 yılı Nisan ayı sonunda ilk kez
N. scintillans’ın neden olduğu red-tide vakası rapor edilmiştir
(Kopuz ve ark., 2014).

BULGULAR VE TARTIŞMA
Hidrografi
Örnekleme istasyonları, 2001 yılından bu yana birçok araştırmaya
konu olmuştur ve hidrografik koşulları iyi bilinmektedir (Ağırbaş,
2010; Kopuz, 2012; Ağırbaş ve ark., 2015). Çalışma bölgesinde yüzey suyu sıcaklığı en düşük (9,7 ˚C) Şubat ve en yüksek (28,2˚C) Ağustos ayında kaydedilmiştir (Şekil 2). Nehir ağzı
sularında tuzluluk yüzeyde ‰15,82-18,05, kıyı sularında ise ‰1718 arasında değişen tuzluluk değerleri (Şekil 2), derinliğe bağlı
artış göstermiştir. Çalışma bölgesi tuzluluk ve sıcaklık bakımından
bölgede yürütülmüş önceki çalışmalarla uyum içeresindedir
(Ağırbaş, 2010; Kopuz, 2012). Çözünmüş oksijen konsantrasyonu
nehir ağzı istasyonu yüzey sularında 7,43 (Ocak)-8,57 mg.l-1 (Temmuz), kıyı istasyonunda ise 7,06 (Şubat)- 8,77 mg.l-1 (Ocak) arasında
değişim göstermiştir. Örnekleme süresince yüzey sularında en
yüksek klorofil-a değerleri nehir ağzı istasyonunda tespit edilmiş
ve kıyıdan açığa doğru azalma eğilimi göstermiştir. Nehir ağzı
istasyonunda yüzey klorofil-a değerleri 0,50 (Mayıs)-3,90 µg.l-1
(Ekim) ve kıyı istasyonunda ise 0,28 (Haziran)-3,43 µg.l-1 (Ekim)
arasında değişim göstermiştir (Şekil 2). Güneydoğu Karadeniz’de
2009-2010 periyodunda yüzey suyu klorofil-a değerleri kıyısal
bölgede ortalama 1,97 µg l-1 olarak tespit etmiştir (Ağırbaş, 2010).
Aynı bölgede Ekim 2010- Aralık 2011 tarihleri arasında yapılan
bir başka çalışmada ise yüzey klorofil-a değerleri 0,17-2,21 µg l-1
arasında rapor edilmiştir (Kopuz, 2012). Bu çalışma esnasında
ölçülen yüzey klorofil-a değerleri Ağırbaş (2010) tarafından rapor

Karadeniz ekosisteminde gerçekleşen dramatik değişimler
süresince artış göstererek mesozooplanktonun baskın
katılımcılarından biri haline gelen ve pelajik besin zincirinin
önemli bileşenlerinden biri olan N.scintillans’ın izlenmesi önem
arz etmektedir. Bu çalışma ile Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri
arasında balıkçılık bakımından önemli bir alanı temsil eden
Güneydoğu Karadeniz yüzey sularında N.scintillans’a ait hücre
bolluğu (hücre.m3), çapı (µm) ve hacminin (µm3) aylık olarak
değişimi araştırılmıştır. Ayrıca N.scintillans’ın mesozooplanktona
katkısı belirlenmiş ve çevre ile etkileşimi değerlendirilmiştir.

MATERYAL VE METOT
Örneklemeler dar bir kıta sahanlığı ile karakterize olan Güneydoğu
Karadeniz’de, nehir ağzı (40º 55’14’’ N; 40º11’31’’ E) ve kıyı (41º
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edilen değerlerle benzerlik sergilerken, Kopuz (2012) tarafından
rapor edilen değerlere göre yüksek bulunmuştur. Son yıllarda
Güneydoğu Karadeniz’de klorofil-a’nın iklimsel değişime bağlı
olarak dalgalanmalar gösterdiği bildirilmiştir (Ağırbaş ve ark.,
2015). Karadeniz kıyısal bölgesi nehir girdileri ve özellikle siklonik
sırt akıntısı ve bununla ilişkili meso-ölçekli girdaplar, filament ve
cephelerin etkisiyle oldukça dinamik bir yapı sergilemektedir.
Her ne kadar klorofil-a fitoplankton biyomasının bir göstergesi
olarak kullanılsa da, klorofil-a konsantrasyonu ışık, besin elementi
konsantrasyonu ve tür kompozisyonu gibi faktörlerin etkisi ile
değişim gösterebilmektedir.

arasında değişmiştir (Şekil 3). Örnekleme istasyonları arasında
N.scintillans’ın bolluğu bakımından istatistiksel olarak önemli
bir farklılık bulunmamıştır (ANOVA, p>0,05). Dünya genelinde
olduğu gibi (Harrison, 2011) Karadeniz’de de N.scintillans hücre

Noctiluca scintillans popülasyon yapısı
Güneydoğu Karadeniz’de çalışma süresince yüzey sularında
N.scintillans hücre bolluk değerleri en düşük yaz ayları, en
yüksek Şubat-Mayıs periyodu olmak üzere 0-23357 hücre.m-3

Şekil 3. a, b.
Figure 3. a, b.
Şekil 1.
Çalışma bölgesi ve örnekleme istasyonları
Figure 1. Study area and sampling stations in the Black Sea

Şekil 2. a, b.
Figure 2. a, b.

Örnekleme istasyonlarına ait yüzey suyu
sıcaklık (ºC), tuzluluk (‰) ve klorofil-a (µg.l-1)
değerleri (A: nehir ağzı, B: kıyı)
Sea surface temperature (ºC) (black line),
salinity (‰) (orange line) and chlorophyll- a
(green line) at the sampling stations (A:
river mouth, B: coastal)

Şekil 4. a, b.
Figure 4. a, b.
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Noctiluca scintillans’ın örnekleme
istasyonları yüzey sularında dağılımı (A:
nehir ağzı, B: kıyı)
Surface distribution of Noctiluca scintillans
at the sampling stations (A: river mouth, B:
coastal)

Çalışma süresince örnekleme istasyonlarında
Noctiluca scintillans hücre çapı (A) ve hacminin
(B) değişimi
Changes on cell diameter (A) and volume (B)
of Noctiluca scintillans at the sampling stations
during study
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üzerine çıktığı yaz aylarında tespit edilmiştir. Dünya genelinde
N.scintillans’ın neden olduğu red-tide vakaları sıklıkla rapor edilmektedir (Harrison ve ark., 2011). Güneydoğu Karadeniz’den
N.scintillans’ın neden olduğu red-tide ilk kez 2011’de bildirilmiş
ve hücre sayısının 1x106 hücre.l-1 ulaştığı rapor edilmiştir (Kopuz
ve ark., 2014). Bu çalışma esnasında N. scintillans’ın oluşturduğu
bir red-tide vakasına rastlanılmamıştır.

Şekil 5. a, b.

Figure 5. a, b.

Örnekleme süresince yüzey sularında N.scintillans hücre çapı
nehir ağzı istasyonunda 352-629 µm (ortalama 486±78 µm), kıyı
istasyonunda ise 405-581 µm (ortalama 494±67 µm) arasında
değişim göstermiştir (Şekil 4a). Karadeniz’de uzun yıllara dayalı
değerlendirme sonucunda N.scintillans‘a ait hücre çapı 401600 µm arasında rapor edilirken (Mikaelyan ve ark., 2014),
Karadeniz’den ilk kez rapor edilen red-tide vakasında 425809 µm arasında tespit edilmiştir (Kopuz ve ark., 2014). Büyük
boyutlu hücrelerin red-tide öncesinde ve esnasında bölünmek üzere olan hücreler olduğu bildirilmiştir (Kopuz ve ark.,
2014). Genel olarak değerlendirildiğinde Mayıs 2015-Nisan
2016 periyodunda bölgede N.scintillans 500 µm’den küçük
hücreler (ortalama 490±72 µm) ile temsil edilmiştir. Bulunan
değerler Karadeniz’in kuzey sahillerinden Mikaelyan ve ark.
(2014) tarafından rapor edilen değerlere benzer olup, red-tide
esnasında bulunan değerlere göre düşük bulunmuştur (Kopuz
ve ark., 2014). Küçük boyutlu hücreler (340-450 µm) iyi beslenen
ve hızlı büyüyen hücreleri temsil ederken, büyük boyutlu hücrelerin (450-1200 µm) yetersiz koşullar altındaki durumu temsil
ettiği rapor edilmiştir (Murray ve Suthers, 1999; Dela-Cruz ve
ark., 2008). Bu çalışma süresince bulunan değerlerin bölgede
sağlıklı büyüyen bir N. scintillans popülasyonunun göstergesi
olduğu düşünülmektedir. N.scintillans’ın hücrelerinin küresel
olduğu varsayılarak çap kullanılarak hesaplanan hücre hacmi
değerleri ise nehir ağzı istasyonunda 2.28x107-1.3x108 µm3 (ortalama 6.4x107±3x107 µm3), kıyı istasyonunda ise istasyonunda
2.4x107-1.03x108 µm3 (ortalama 6.6x107±2.5x107 µm3) arasında
değişim göstermiştir (Şekil 4b).

Noctiluca scintillans’ın örnekleme
istasyonları yüzey sularında
mesozooplanktona katkısı (%) (A: nehir
ağzı, B: kıyı)
Contribution of Noctiluca scintillans to
mesozooplankton at the sampling stations
(A: river mouth, B: coastal)

sayısındaki artışın ilkbahar aylarında gerçekleştiği bilinmektedir
(Nikishina ve ark., 2011; Özdemir ve Ak, 2012; Mikaelyan ve ark.,
2014; Kopuz ve ark., 2014). Bulgaristan kıyılarında N.scintillans
popülasyonunun Nisan ayında artmaya başlayıp Haziran ve
Temmuz aylarında en yüksek değerlere ulaştığı (yaklaşık 10000
hücre.m-3) rapor edilmiştir (Shiganova ve ark., 2008). Kuzeydoğumerkez Karadeniz ve Kuzey Adriyatik Denizi’nde N.scintillans
popülasyonların karşılaştırıldığı çalışmada, 2008-2012 yılları
arasında en yüksek hücre bolluğu Mayıs’ta ve Haziran’ın ilk
yarısında tespit edilmiş ve 1x103-25x103 hücre.m-3 arasında
değişmiştir (Mikaelyan ve ark., 2014). Güneydoğu Karadeniz’de
Ekim 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arasında yürütülen bir çalışmada
N.scintillans hücre bolluğu 5-3753 hücre.m-3 arasında değişmiş
ve en yüksek bolluk değerleri Mayıs ayında rapor edilmiştir (Özdemir ve Ak, 2012). Çalışma süresince her iki örnekleme istasyonunda Şubat ayı ile birlikte bolluk değerlerinde ciddi artışlar
görülmüş ve nehir ağzı istasyonunda en yüksek bolluk değerleri
(806 hücre.m-3) Mart 2016’da, kıyı istasyonunda ise Mayıs 2015
(12776 hücre.m-3) ve Şubat 2016’da (23357 hücre.m-3) tespit
edilmiştir. Hücre bolluk değerleri ve en yüksek değerlere ulaştığı
dönem Karadeniz’de yapılan çalışmalarla uyum içerisindedir (Nikishina ve ark., 2011; Özdemir ve Ak, 2012; Mikaelyan ve ark.,
2014). N. scintillans’ın su sıcaklığının 25 ˚C üzerine çıktığı dönemlerde büyüme hızının ciddi şeklide düşmesi dolayısıyla çok
düşük bolluk değerleri sergilediği rapor edilmiştir (Tada ve ark.,
2004). Mikaelyan ve ark., (2014) tarafından yapılan çalışmada da
beslenme ve çevresel koşullardaki değişikliklere bağlı olarak yaz
aylarında N. scintillans’ın Karadeniz’de üst karışım tabakasından
neredeyse kaybolduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde bu çalışmada
da en düşük hücre yoğunluğu (0-29 hücre.m-3) su sıcaklığının 25 ˚C

Çalışma esnasında N. scintillans bolluğu sıcaklık ve tuzluluk ile
istatistiksel olarak önemli bir ilişki sergilememiştir. N. scintillans
artışında potansiyel besin artışının büyük etkisi olduğu (Harrison ve
ark., 2011), özellikle diatom bloomları esnasında N. scintillans’ın
sayıca artış gösterdiği bilinmektedir (Dela-Cruz vd., 2008; Kopuz ve
ark., 2014). Yapılan bir çok çalışmada N. scintillans ile fitoplankton
biyomasının bir göstergesi olarak kabul edilen klorofil-a arasında
istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunurken (Kopuz ve ark.,
2014; Tsai ve ark., 2018 ), diğer bir çok çalışmada ise N. scintillans
bolluğu ile klorofil-a arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki
bulunmamıştır (Huang ve Qi, 1997; Tada ve ark., 2004; Özdemir
ve ark., 2017). Bu çalışma esnasında da örnekleme istasyonlarında
N.scintillans ile klorofil-a arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki
bulunamamıştır. N.scintillans bakteriden, fitoplankton, protozoa,
kopepod ve nauplileri, metazoa yumurta ve larvalarına kadar geniş
bir av aralığı üzerinden beslenebilmektedir (Elbrachter ve Qi, 1998;
Nikishina ve ark., 2011). Bu çalışmada N.scintillans ile klorofil-a
arasındaki ilişki yıl genelinde değerlendirildiğinden, N.scintillans
bolluğunun yalnızca kısa süreli fitoplankton artışlarına bağlı olarak
değil, ortamda mevcut diğer av kompozisyonuna bağlı olarak da
değiştiği düşünülmektedir.
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Noctiluca scintillans’ın mesozooplanktona katılımı
Çalışma bölgesi yüzey sularında mesozooplankton 7’si Copepoda, 3’ü Cladocera, 1’i Chaetognatha, 1’i Appendicularia, 1’i Ctenophora, 1’i Cnidaria ve 1’i Dinoflagellata’ya (N. scintillans) ait
toplam 15 tür tarafından temsil edilmiştir. Toplam mesozooplankton bolluğu (Noctiluca dahil) nehir ağzı yüzey sularında 10-6021
birey.m-3, kıyı sularında ise 12-24020 birey.m-3 arasında değişim
göstermiştir. N.scintillans’ın mesozooplanktona katkısı nehir
ağzı yüzey sularında %0-83, kıyı sularında ise %0-99 arasında
değişmiştir (Şekil 5). N.scintillans toplam mesozooplanktona her
iki istasyonda da en düşük katkıyı (<%3) yaz aylarında yaparken,
aynı dönemde Cladocera baskın grup olmuştur (>%65). N.
scintillans’ın toplam mesozooplanktona en yüksek katkısı nehir
ağzı istasyonunda Mayıs 2015 (%83) ve Nisan 2016’da (%81), kıyı
istasyonunda ise Mayıs 2015 (%99) ve Şubat-Nisan 2016 (%96)
periyodunda gözlenmiştir (Şekil 5).
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Karadeniz komisyonunun raporunda, N.scintillans’ın Karadeniz
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ve 1980 sonlarına kadar olan dönemde %90’dan fazla olmuştur.
Türkiye kıyılarında 1999-2005 yıllarında Bulgaristan kıyılarına oranla daha küçük değerlerde katkı yaparak zooplanktonun %70’ini
oluşturmuştur. Romanya kıyılarında 2002 yılında N.scintillans’ın toplam zooplanktona %98 oranla katılım gösterdiği bildirilmiştir (Shiganova ve ark., 2008). Özdemir ve Ak (2012) tarafından Güneydoğu
Karadeniz’de yürütülen çalışmada N.scintillans’ın hücre bolluğunun
en yüksek olduğu Mayıs ayında toplam zooplanktona katkısının
%90’nın üzerinde olduğu bildirilmiştir. Güneydoğu Karadeniz’de
yürütülen bu çalışmada da Karadeniz’de yapılan çalışmalarla uyum
içerisinde N.scintillans mesozooplanktonun önemli bir katılımcısı
olmuştur ve mesozooplanktona en yüksek katkısı (%99), Özdemir ve
Ak (2012) tarafından rapor edildiği şekilde sayıca en yüksek olduğu
dönem olan Mayıs ayında gerçekleştirmiştir.

DEĞERLENDİRME
Güneydoğu Karadeniz’de N.scintillans’ın popülasyon yapısı
Karadeniz’de daha önce yapılmış çalışmalarla uyum içerisindedir. Beklendiği üzere yüzey sularında ilkbahar periyodunda artış
göstererek zooplanktonun önemli bir katılımcısı olmuş, ancak
güçlü termal tabakalaşma periyodunda yüzey sularında neredeyse
bulunamamıştır. Karadeniz’de mesozoplankton içinde bu denli
baskın olan N.scintillans, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’nin “İyi
Çevresel Durum” göstergelerinden ‘Besin Ağı’ amaçları kapsamında
Karadeniz pelajik ekosisteminde indikatör bir tür olarak göz önünde
bulundurulmalıdır. Karadeniz pelajik besin zincirinde gerçekten besinsel kör uç olup olmadığı ve besin zincirindeki rolünün anlaşılması
gerçekçi karbon döngüsü yaklaşımları için önem arz etmektedir.
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