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PF–027

Muğla Kıyılarında Aşırı Üreme Gösteren Denizanaları

Nurçin Gülşahin, Ahmet Nuri Tarkan
Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 

ngulsahin@mu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada Muğla kıyılarında Kasım 2010, Ağustos, Eylül ve Ekim 2011 tarihlerinde tespit 
edilen denizanası aşırı üremeleri irdelenmiştir. Bu aşırı üremelerin olası nedenleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Denizanalarının sayımı bir tekne üzerinde yapılmış, teknenin her iki 
tarafından 5’er metrelik genişlikte görülen denizanaları sayılmıştır. Denizanalarının metrekaredeki 
bollukları tespit edilmiştir. Ayrıca denizanası örnekleri bir kepçe yardımı ile alınmış ve çan çapları 
ile ağırlıkları ölçülmüştür. 

Bulgular: 2010 yılı Kasım ayında Fethiye Körfezi Ölüdeniz Lagününde Aurelia aurita türü 3 bir./
m2 bolluk değeri ile yığın oluşturmuştur. Ağustos ve Eylül 2011’de, Gökova Körfezi’nde çeşitli 
koylarda Cotylorhiza tuberculata su kolonunda sayılamayacak bolluklara ulaşmıştır. Yine 2011 yılı 
Ekim ayında Köyceğiz-Dalyan Lagünü içerisinde yer alan Sülüngür Gölü’nde Phyllorhiza punctata 
türü denizanası yüksek bollukta tespit edilmiştir. 

Sonuç: Ege Denizi ile Akdeniz arasında yer alan Muğla ili Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine (1124 
km) sahip şehridir. Pek çok körfez ve koydan oluşan kıyı şeridi denizanalarının yerleşmesi için uygun 
ortamlar oluşturmaktadır. Sülüngür Gölü kefal başta olmak üzere pekçok balık türü için önemli 
bir yumurtlama alanıdır. Bu sebeple P. punctata besin miktarının bol olduğu Sülüngür Gölü’nde 
aşırı üreme göstermiştir. Denizanalarının Muğla bölgesinde yıllık su sıcaklığı ortalamasının yüksek 
olması nedeniyle de aşırı üreme gösterdikleri düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muğla, denizanası, Cotylorhiza tuberculata, Phyllorhiza punctata, Aurelia aurita
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Bafa Gölü’nde Ani Alg Çoğalmasına Neden Olan Nodularia 
spumigena Türünün Morfolojik Tayini

aKutsal Kesici, aİnci Tüney, bErol Kesici, aAtakan Sukatar
aEge Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, kutsalkesici@gmail.com

bSüleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Isparta

Amaç: Bafa gölünde 2011 yılı Haziran ayında meydana gelen ani alg çoğalması incelenmiş ve bu 
çoğalmaya neden olan siyanobakterinin tayini gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bafa Gölünde gerçekleşen ani alg çoğalmasından örnekleme şişesi ile 
yüzey suyu örneği alınarak laboratuvar ortamında incelenmiştir. Örnek alınmadan önce Bafa 
Gölü’nün fiziksel parametreleri multi parameter cihazı ile ölçülmüştür. Mikroskobik incelemelerde 
ışık mikroskobu ve taramalı electron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. İncelemeler sırasında 
siyanobakterinin gaz vakuolleri, trikom şekli, vejetatif hücrelerin yapısı ve çapı, akinetler ve 
heterosistler gözönüne alınarak morfolojik tayin gerçekleştirilmiştir.
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Bulgular: Mikroskobik incelemeler sonucunda Bafa Gölün’de ani alg çoğalmasına neden olan 
türün toksik siyanobakterilerden Nodularia spumigena olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile toksik Nodularia spumigena çoğalması Bafa Gölün’de ilk Türkiye’de 
ise ikinci kez belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nodularia spumigena, toksik siyanobakteri, Bafa Gölü
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Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi Eldesi

Ayşegül Kozak, İnci Tüney, Atakan Sukatar
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, kozakaysegul@gmail.com

Günümüzde, nüfus yoğunluğundaki artış beraberinde fosil yakıta bağlı enerji ihtiyacını ve tüketimini 
de arttırmaktadır. Sonuç olarak atmosferde sera gazlarının birikimi artmakta ve iklim değişikliği 
gibi küresel problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle bilim adamları alternatif ve yenilenebilir 
enerji arayışlarına hız vermektedirler. Bu kaynaklardan bir tanesi de, yaşayan ya da yakın zamanda 
yaşamış biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması 
olarak tanımlanan biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerji çeşitleri olarak biyodizel, biyoyakıt 
(biyoenerji) biyoetanol, biyomatanol (biyogaz), biyohidrojen sayılabilir. Alternatif biyokütle 
kaynağı olarak kanalizasyon, tarımsal ve endüstriyel atıklar, yenilebilir ve yenilemeyen yağ, bitkiler 
(mısır, şeker kamışı, soya fasülyesi, palmiye) kullanılırken, son yıllarda mikroalglerden biyokütle 
eldesi önem kazanmıştır. Mikroalglerin hammadde olarak seçilmesinin birçok sebebi vardır. Hızlı 
büyüyüp kolay üretilmesi, yüksek yağ içeriğine sahip olmaları, tarımsal bitkiler gibi endüstriler 
arasında rekabete girmemesi, çeşitli çevre koşullarına kolay adapte olmaları, fazla CO

2
 miktarını 

uzaklaştırması ve sera gazlarını azaltması bu sebepler arasındadır.

Dünyada algal biyodizel üretimi alanında Avrupa ülkeleri arasında rekabet olup çok yüksek 
miktarlarda yatırımlar yapılmaktadır. Ülkemizde de bu alanda çalışmalar başlamış ve sanayi-
üniversite işbirlikleriyle devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikrolag, biyokütle enerjisi
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Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer Kompozisyonu

Didem Özdemir Mis, M. Ruşen Ustaoğlu
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Bornova, İzmir, 

didem.ozdemirmis@ege.edu.tr

Amaç: Büyük Menderes Nehir sistemi üzerinde yer alan Adıgüzel Baraj Gölü’nde dağılım gösteren 
rotifer türlerinin saptanması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Baraj gölünde seçilen 4 istasyondan Ocak 2007-Ocak 2008 tarihleri 
arasında aylık olarak horizontal çekimlerle plankton örnekleri toplanmıştır. Bunun için 55 µm göz 


