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Alg Kültürü 
Algal Culture 

Aynur OPIAL (*) 

Alglerin iki türlü kültürü yap ı l ır. Bunlardan birisi, e şeyli üre-
meyle çoğalanlarda olduğu şekildedir. E ğer alg, Fucus serratus 
Linn, gibi dioik ise; e şeysel organlar, yani anteridiyum ve oogoni-
yumlar tallus üzerinde olmay ıp, tallus uçlarının kal ı nlaşmas ı  ile 
meydana gelen küçük topuzcuklar, testi şeklindeki konseptakulum 
denilen çukurcuklar içinde bulunur ve tallusun alt yüzündedirler. 
Anteridiyum ve oogoniyumlar aras ında verimsiz, pek çok say ı da 
tüyler vard ı r (1). E ş eysiz üreme yapan Gracilaria verrucosa da ise 
üreme aplanosporlarla olur (2). 

MATERYAL ve METOD 

1967 y ı l ının Mart ay ında İ ngiltere'de Anglesay adas ındaki alg 
araş t ı rma istasyonunda üreme şekilleri farkl ı  olan iki algi nas ıl 
kültüre ald ığı m' aç ı klayacağı m. 

Ş imdi dioik bir alg olan Fucus serratus kültürünün nas ı l hazı r-
landığı nı  göreceğ iz : Önce arkegoniyum ve oogoniyumu olgunla ş -
mış  olan Fucus serratus'lar toplan ı r. Sonra bir petri kutusunda bu-
lunan deniz suyu içine konur ve binoküler alt ında di ş i algde yu-
murta hücreleri aran ır (Ş ek. 1 a). Yumurta hücreleri bulunduktan 
sonra birer birer pipetle çekilerek önceden haz ırlanan temiz lâmlar 
üzerine b ırakı l ır. Lâmlar, mikroskop alt ında incelenir. Yumurta 
hücreleri görüldükten sonra erkek bitki tallusunun spermatozoitle-
ri ta şı yan k ı sımdan küçük bir f ı rça ile spermatozoidler al ınıp, yu-
murta hücresinin kenar ına konur. Bu s ı rada spermatozoitlerin yu-
murta hücrelerinin etraf ını  sard ıkları  görülür (Ş ek. 1 b). Yani döl-
lenme olmak üzeredir. Sonra bu ş ekilde haz ı rlanan yirmi lâm ın üze- 
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rini petri kutular ı  ile kapat ıp 2 - 3 saat kadar döllenmenin olmas ı  
için beklenir. Bu zaman sonunda lâmlar ı  büyük bir çinko küvet içi-
ne eş it aral ı klarla yerle ş tirerek, üzerine devaml ı  olarak bir musluk-
tan deniz suyu ak ı tı lır. Suyun akışı , küvet içindeki suya, denizin 
normal hareketini verecek ş iddette olmal ıdır. Sonra çe ş itli zaman 
aralar ında lâmlar mikroskop alt ı nda incelenir (Ş ek. 1 c, d, e, f, g, 
h, i , j, k. 1, nı , n). İ nceleme an ında lâm üzerine arada s ırada 1- 2 
damla deniz suyu damlatmak onlar ın kurumamas ı  bak ımından 
faydal ı d ır. Kuruyan lâmlar ı  hemen kültürden ç ıkarmak gerekir. 
10 - 15 günde bir defa küvet temizlenmeli veya de ğ iş tirilmelidir. 
Aksi halde deniz suyu ile birlikte gelen tek hücreli organizmalar 
çok fazla ço ğalarak kültürü izlememize engel olur. 

n (4,5 aylı k) 

(Ş  e k 1 1 

Beş inci aydan sonra mikroskop alt ında incelemek gittikçe zor-
laşı r. Küçük Fucus'lar meydana gelir ve sonunda alg büyümeye ter-
kedilir (Ş ek. 2). Kültürde b ırak ı lır veya sahildeki kayal ıklar üze-
rine b ırakı larak türün geli şmesi sağ lanır. 

Fucus'un nal 	mal olarak denizin yalad ığı  kayal ıklar üzerinde 
yaş adığı  bilinmektedir (3). 
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Kültüre ba ş landığı  zaman haz ırlanan, üzerinde döllemni ş  di-
ğer iki tanesi de 15 m. denizin dibine kayalar aras ına iyice bağlana-
rak yerleş tirildi (Ş ek. 3). Bu i ş lem özel araçlar sayesinde yap ı labil-
mektedir. Derine konan lâmlar üzerinde bulunan algin ne kadar za-
man yaşadığı  incelendi. Kültüre al ınanlar ın günü gününe resmi çi-
zildiğ i için onlar ın gelişmeleri rahatça izlenebildi. Kültürdekileri, 
denizin 5 ve 15 m. derinliğ indeki lâmlarm hepsi 2.5 ay sonra mik-
roskop altında incelendi. Kültürdekiler çok fazla geli ş tiğ i halde, 
denizin 5. m. derinli ğ ine yerle ş tirilenlerin 15 - 20 gün, 15 m. 

yerleş tirilenlerin ise 1.5 - 2 ay ya ş adıkları  görüldü. Çünkü 
bunların o andaki şekilleri kültürdekileri incelerken 15 - 20 günlük 
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ve 1.5 - 2 ayl ıkken çizilenlerin benzeri idi. Buradan algleri, normal 
yaş ama seviyesinin daha alt seviyelerinde ya ş atman ın imkâns ız ol-
duğu sonucuna var ı ldı . 

Deniz 
seviyesi 

Alg kültürü yapman ın başka bir ş eklide Gracilaria verrucosa 
(Huds) Paperfnın eş eysiz üremesinde oldu ğu gibidir. Bu algin 
eşeysiz üremesi aplanosporlarla olur. Nisan, May ı s aylar ında bu 
sporlar ı  taşı yan alg toplan ır ve sporlu k ı sımlar ortaya gelmek üze• 
re, bitki birer santimetre boyunda parçalara ayr ı l ı r. Her parça bir 
lâm üzerine konularak iyice ba ğ lan ı r veya üzerine küçük bir baget 
konarak alg parçac ıklar ını n Mm üzerinden ayr ı l ıp su yüzüne ç ık-
mamas ı  sağ lanır. Sonra bu lâmlar bir küvete yerle ş tirilerek, üzerin-
den devaml ı  deniz suyu ak ı tı l ır (Ş ek. 4). Fucus kültüründe olduğu 
gibi 10 - 15 günde bir küvet küçük organizmalar ın üremesini engel-
lemek için temizlenir veya de ğ iş tirilir (4). 

Sonra haz ı rlanan 'anı ların mikroskop alt ında ve çe ş itli zaman 
aralar ı nda devaml ı  kontrolları  yap ı l ır. Bu kültürün 15 gün içinde 
gösterdiğ i değ iş iklikleri şekil 5 de görüyoruz. Bundan sonra alg 
lâm lâmel aras ından ç ı karı larak denize b ı rak ı l ır ve burada geli şme-
sine devam eder. Derinlerde ya ş ayan bir alg olduğundan 5 - 15 m. 
derinliklerde gayet iyi geli şme gösterdiğ i, su yüzeyine yak ın seviye 
lerde ise 1 - 2 ay sonra öldüğü görülmüş tür. 
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SONUÇ 

Alglerin kültüre al ınmas ı  için baş lıca iki yol vard ır. Bunlardan 
biri monoik ve dioik olup e şeyli üreme yapanlar ıda olduğu gibi yu-
murta hücresinin yan ında Spermatozoidleri getirip döllenmeye yar-
d ım etmekle olur. Di ğer yol ise e ş eysiz üreme yapanlardaki gibi 
sporlu olan kı s ımları  kesip lâm üzerine sporlar ın düşmesini sağ la-
makla mümkündür. Ayrı ca algler normal ya ş ama seviyesinin daha 
alt ve daha üstünde uzun zaman ya ş ama olanaklar ını  kaybederler. 

ÖZET 

E ş eyli üreme yapan ve Dioik bir alg olan Fucus serratus Linn. ve 
aplanosporlarla e şeysiz üreme yapan Gracilaria verrucosa (Huds.) 
Papenf. n ın kültüre al ı nmas ı  üzerinde çal ışı lmış tı r. Fucus serratus 
3.5 ayl ı k Gracilaria verrucosa ise 15 günlük bir geli şme izlenimin-
den sonra denize b ırak ılmış , normal yaş ad ıkları  derinliklerin alt ı-
na veya üstüne deniz içine b ırak ı lan alglerde normal geli şme görül-
mediğ i ve bir müddet sonra öldü ğü, normal ya ş ama seviyesinde b ı -
rakı lan alglerin ise, s ıhhatli bir şekilde büyümeye devam ettiğ i iz-
lenmiş tir. 

SUMMARY 

A study has been undertaken to culture the Fucus serratus Linn. 
which is a dioic algae reproducing sexual as well as the Gracillaria 
verrucosa (Huds) Papenf, reproducing asexual. The Fucus serratus 
was returned to sea after a development observation of 3,5 months, 
while the same was applied to Gracilaria verrucosa after 15 days. 
It has seen observed that the algae returned to the sea either below 
of above to their normal depth of existance did not show any de-
velopment and died shortly. On the other hand those that were 
returned to their normal existance depth showed a healthy growth. 
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