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1.PROJENİN TÜRKÇE ADI VE ÖZETİ 

SAKARYABAŞI-BATI GÖLETİ’NDE OT SAZANININ (Ctenopharyngodon idella Val. 
1844) SU BİTKİLERİ MÜCADELESİNDE KULLANIMI VE SU KALİTESİ, 
FİTOPLANKTON, ZOOPLANKTON VE BENTOSA ETKİLERİ 

 

Bu araştırmada Sakaryabaşı-Batı Göleti’ne, ot sazanı (Ctenopharyngodon idella Val.) 2 

adet/100 m2 oranında, ortalama 19,11±2,4 cm boyda ve 135,7±17,2 g ağırlıkta stoklanmış ve 

Mart-Kasım 2004 tarihleri arasında su bitkileri, su kalitesi, plankton, klorofil a ve bentosa 

etkileri araştırılmıştır. Kontrol amacıyla gölete 7x7x2 m boyutunda bir ağ kafes kurulmuş ve 

içine balık stoklanmamıştır. Su bitkisi örnekleri, kafes içinden ve dışından seçilen 8 

istasyondan, su ve plankton örnekleri ise kafes içi ve göletin en derin yerinde seçilen iki 

istasyondan alınmıştır. Bitki biyokütlesi, çözünmüş oksijen, pH, toplam sertlik, amonyum 

azotu, nitrat azotu, nitrit azotu, toplam fosfor derişimi, fitoplankton sayısı, klorofil a, 

zooplankton ve bentik fauna bolluğunun aylara ve istasyonlara göre değişimi istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur (p<0,01) ancak bu parametrelerin istasyonlara göre değişimi deneme 

başlangıcında önemli bulunmamıştır (p>0,05). Araştırma süresince Batı Göleti’nde kafes içini 

Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum submersum gibi bitki türleri tamamen kaplamış,  

kafes dışında ise ot sazanının öncelikli tercih ettiği su bitkilerinden Lemna trisulca, 

Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum’a rastlanmazken, Cladophora sp., 

Zygnema sp. ve Spirogyra sp. gibi flamentöz algler mevcudiyetlerini devam ettirmişlerdir. 

Batı Göleti’nde kafes içinde bitki biyokütlesi araştırma başlangıcına göre yaklaşık 7 kat 

artmıştır. Kafes dışında ise bitki biyokütlesi araştırma süresince yaklaşık 2,5 kat azalmıştır. 

Fitoplankton sayısı ve klorofil a derişimi kafes içinde yüksek bulunurken, zooplankton ve 

bentik fauna bolluğu kafes dışında daha yüksek olmuştur. Bu durum, su bitkilerinin ot sazanı 

tarafından elimine edilmesinden ve fitoplankton, zooplankton  ve bentik fauna topluluklarının 

mevsimsel farklılıkları ve bunlar arasındaki kompleks ilişkilerden kaynaklanmaktadır. 

 
Anahtar kelimeler: Ot sazanı, su bitkisi, su kalitesi, fitoplankton, klorofil a, zooplankton, 

bentos 
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2. PROJENİN İNGİLİZCE ADI VE ÖZETİ 

THE UTILIZATION OF GRASS CARP (Ctenopharyngodon idella Val. 1844) FOR 
AQUATIC PLANT CONTROL AND ITS EFFECTS ON WATER QUALITY, 
PHYTOPLANKTON, ZOOPLANKTON AND BENTHIC FAUNA IN 
SAKARYABAŞI-WESTERN POND 
 
In this study, grass carp were stocked at 2 grass carp/100 m2 rates with 19.11±2.4 cm in total 

length and 135.7±17.2 g in weight to the Sakaryabasi-Western Pond and investigated its 

effects on aquatic plants, water quality, plankton, chlorophyll a and benthos between March 

and November 2004. A net cage with a dimension of 7x7x2 m was placed to the pond as 

control (without fish).  Aquatic plant samples were taken from eight stations that were 

selected both inside and outside of the net cage. Water and plankton samples were taken from 

two stations, one was inside the cage the other was outside the cage. The differences 

according to stations and months of aquatic plant biomass, dissolved oxygen, pH, total 

hardness, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, total phosphorus, chlorophyll 

a, zooplankton and benthic fauna abundance were found statistically significant (p<0.01). But 

the differences of these parameters according to stations were found insignificant at the 

beginning of the research (p>0.05). During the research period, in Western Pond inside the 

cage was covered by the aquatic plants such as Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum 

submersum, in the outside the aquatic plants which were preferred primarily by grass carp 

such as Lemna trisulca, Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum disappeared. But 

filamentous algae, Cladophora sp.  Zygnema sp. and Spirogyra sp. were maintained in the 

pond. In Western Pond, the aquatic plant biomass increased 7 times inside the cage and 

decreased 2.5 times outside the cage at the end of the study period. While phytoplankton 

abundance and chlorophyll a concentration were found higher inside the cage, zooplankton 

and benthic fauna were found higher outside the cage. These resulted from the elimination of 

aquatic plants by grass carp, seasonal variations in phytoplankton, zooplankton and benthic 

fauna communities and also the complex relationships among them. 

  

Key words: Grass carp, aquatic plant, water quality, phytoplankton, chlorophyll a, 

zooplankton, benthos 
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2. AMAÇ VE KAPSAM 

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sakaryabaşı-Çifteler Balık Üretim ve Araştırma 

İstasyonu’na su sağlayan Batı Göleti’nde aşırı çoğalan su bitkileri görüntüyü ve en önemlisi 

su kalitesini etkilemektedir. Bu durum özellikle yaz aylarında kanal ve havuzların sık 

kirlenmesine neden olmakta, iş gücünü artırmakta ve suyun çözünmüş oksijen derişimini 

azaltmaktadır. Bu araştırmada, göletteki bitki biyokütlesi ve kompozisyonu belirlenecektir. Su 

bitkileri mücadelesi için stoklanacak ot sazanlarının bitki biyokütlesine etkilerinin ortaya 

konması amaçlanmıştır. Ayrıca ot sazanının su kalitesi, fitoplankton, klorofil a, zooplankton 

ve bentik organizmalar üzerine etkileri ortaya konacaktır. 

 

Su bitkileri, alglerle birlikte ilk üretimi gerçekleştirerek oksijen sağlama, besin zincirinde su 

canlılarının ve balıkların besinini oluşturma, onlara barınak sağlama açısından oldukça 

önemlidir (Atay 1987, Cirik ve Koru 1994, Altınayar vd. 1994).Ancak, su alanlarına konut, 

sanayii ve turizm gibi çeşitli kaynaklardan verilen atık sular, ortamdaki besin maddelerini 

artırarak, aşırı bitki oluşumuna neden olmaktadır (Atay 1987, Cirik ve Koru 1994, 

Opuszynski and Shireman 1995). Sulama ve drenaj kanallarında, su bitkilerinin aşırı artışı su 

yolları ulaşımında sorunlar yaratmakta, sudaki oksijen rejiminde büyük dalgalanmalara yol 

açmakta, balıkların hareket ve beslenmelerini kısıtlamakta, balıklar için zararlı parazitlerin ve 

diğer zararlı canlıların gelişmelerini teşvik etmekte ve avcılık tekniklerinin uygulanmasını 

sınırlamaktadır. Özellikle, yüzen bitkiler, sularda güneş ışığının derinlere ulaşmasına engel 

olarak, ortamın sıcaklığını düşürmekte fotosentez metabolizmasının  engellenmesine, oksijen 

üretiminin azalmasına, buna bağlı olarak da, su ürünleri üretiminin  düşmesine neden 

olmaktadır (Atay 1987, Altınayar vd. 1994). 

 

Sularda aşırı üreyen ve istenmeyen su bitkilerinin kontrolünde kullanılan mekanik ve 

kimyasal yöntemlerin maliyeti yüksek, sonuçları kısa sürelidir. Ot sazanının yaygın olarak 

kullanıldığı biyolojik yöntem ise; bu balığın su sıcaklığına bağlı olarak çok miktarda su 

bitkisini tüketme yeteneğine sahip olması, kendi doğal ortamı dışında ürememesi, dolayısıyla 

yerel türleri tehdit etmemesi ve oksijen ve pH gibi çevresel parametrelere toleranslı olması 

gibi avantajlarıyla, daha etkili, daha az masraflı ve uzun sürelidir (Baran ve Seçer 1979, 

Riemer 1984, Atay 1987, Çelikkale 1988, Erkakan ve Yerli 1988, Cirik ve Koru 1994, 

Altınayar ve ark. 1994). Ot sazanının ekosistem üzerindeki etkileri; stoklama oranına, 
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stoklama büyüklüğüne ve su bitkilerinin yoğunluğuna göre değişir (Opuszynski and Shireman 

1995).   

 

Balıkların beslenme oranları ile su sıcaklığı arasında ilişki vardır ve aktif beslenme süresini 

belirlemek için su sıcaklığı özellikle önemlidir. Örneğin, 25-35oC’de günde canlı ağırlığının 

%100-120’si, 20oC’de %50-100’ü kadar bitki tüketir (Riemer 1984).  Ot sazanları öncelikli 

tercih ettikleri su bitkilerini çok çabuk tüketirler. Ot sazanının öncelikle Potamogeton, 

Ceratophyllum, Chara, Myriophyllum, Najas ve Lemna gibi bitkileri kontrol ettiği, 

Polygonum, Alisma, Ranunculus, Nasturtium gibi bitkileri ise daha sonra tüketmeye başladığı 

belirlenmiştir. Ot sazanının büyüklüğü bitki seçimini etkiler. Sert yapılı bitkileri büyük 

olanlar tüketebilirken, küçük balıklar tüketemez. Genellikle sert yapılı ve lifli su üstü 

bitkilerinin (Phragmites australis) ot sazanı tarafından tüketilmediği, ancak sazların (Typha 

turbi) ot sazanı tarafından biçildiği bildirilmiştir (Altınayar ve ark. 1994). Çifteler-

Sakaryabaşı Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonunda; su bitkileriyle kaplı 450 m2 

büyüklükte bir toprak havuza ot sazanı stoklanmış ve Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 

bitki yoğunluğunda azalma olduğu gözlenmiştir (Baran ve Seçer 1979). Bir başka çalışmada 

ise, ot sazanları 0,21 ve 0,30 hektarlık havuzlara stoklanmış, Potamogeton foliosus, 

Potamogeton crispus,  Myriophyllum verticillatum ve Chara sp. 40 gün sonunda tamamen 

tüketilmiştir (Lembi ve ark. 1979). 

 

Ot sazanı stoklanan bir gölde üç yıl sonunda su bitkilerinin yaş ağırlığının 2438 g/m2’den 211 

g/m2’e azaldığı, gölde nitrit ve nitrat önemli düzeyde azalırken inorganik fosfor değerlerinde 

önemli bir farklılık görülmediği, bir gölette ise su kalitesinde önemli değişiklikler 

saptanmadığı bildirilmiştir (Mitzner 1978, Kırkağaç ve Pulatsü 2001). Ot sazanının su 

kalitesinde neden olabileceği değişiklikleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda sıcaklık 

ve oksijen değerlerinin etkilenmediği belirtilmiştir. Su bitkilerinin eliminasyonundan sonra 

oksijen düzeyleri genellikle fitoplankton artışı ile korunmaktadır. Çok yıllık saha 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar su kalite parametrelerinin değişmediğini ortaya 

koymuştur (Opuszynski and Shireman 1995). Shireman ve ark. (1985), su kalite 

parametrelerinin ilk yıl gibi kısa sürelerde değişebileceğini ancak müteakip yıllarda stoklama 

öncesi değerlerine dönebileceğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte, su kalite parametrelerini 

tahmin etmek zordur ve olabilecek değişikliklerin kontrol altına alınan su bitkisi miktarından, 

dış kaynaklı besin maddesi yüklemesinden, su seviyesi dalgalanmalarından ve 

sedimentasyondan kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Opuszynski and Shireman 1995). 
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Ot sazanı yavru döneminde ilk besin olarak zooplanktonu almakta, daha sonraları bitki 

dışında besin tüketmemektedir. Dolayısıyla balığın bu beslenme alışkanlığı nedeniyle olası 

zooplankton kompozisyonu değişimine ot sazanının su bitkilerini ortamdan uzaklaştırması 

neden olabilmektedir. Ot sazanı tükettiği su bitkilerinin  % 50-75’ ini sindirebilmekte, besin 

elementlerini içeren bitki biyomasının bir bölümü dışkı formunda sediment yüzeyinde 

birikmekte ve bu materyalin dekompozisyonu ile su sütunu içerisine çözünmüş besin 

maddeleri bırakılmaktadır. Bu durum su kalitesini değiştirebilir, su ünitelerinde fitoplankton 

patlamalarına yol açabilir ve dolayısıyla zooplankton topluluklarının yapısını etkileyebilir. 

(Van Dyke and Sutton 1977, Chapman et al 1987, Richard ve Small 1984, Richard et al. 

1985, Chapman et al 1987, Kırkağaç ve Pulatsü 2001). Fitoplankton patlamalarının ortaya 

çıkışı elimine edilen bitki miktarına ve su ünitesinin trofik düzeyine göre değişir. Besin 

maddesince fakir göllerde çok miktarda su bitkisi uzaklaştırılmasına rağmen fitoplankton 

bolluğu çok az miktarda değişir. Besince zengin olan göllerde ise çok miktarda bulunan su 

bitkileri ile fitoplanktonda bulunur ve bitkiler uzaklaştırıldığında fitoplankton patlamaları 

ortaya çıkar (Opuszynski and Shireman 1995). Florida’da üç gölde yapılan araştırmada ot 

sazanının su bitkilerini tüketmesinin ortalama fitoplankton ve zooplankton bolluğunu önemli 

düzeyde artırdığı ve göllerde su bitkilerinin tüketilmesinden sonra mavi-yeşil alg ve diatom 

türlerinin baskın oldukları, zooplanktonun ise rotifer ve küçük Cladocera türlerine doğru 

değiştiği belirtilmiştir (Richard ve Small 1984, Richard et al. 1985). Shireman (1985), bitkili 

habitatların esasen littoral bölgede bulunan yoğun zooplankton populasyonunu barındırdığını, 

tür kompozisyonunun trofik düzeye bağlı olduğunu ve su bitkilerinin uzaklaştırıldığı 

durumlarda zooplankton topluluğunun pelajik türlere dönüştüğünü bildirmiştir. Ot sazanının 

zooplanktona ve bentik organizmalara etkilerinin incelendiği diğer çalışmalarda; su 

bitkilerinin tamamen yok edilmesi durumunda, öncelikle zooplankton biyokütlesinin ve tür 

sayılarının azaldığı, su bitkilerinin tamamen yok edilmediği durumlarda ise zooplankton ve 

bentik organizma miktarlarında artışlar olduğu ve bentik organizmaların tür 

kompozisyonunun substratta yaşayanlardan sedimentte yaşayan türlere değiştiği bildirilmiştir 

(Leslie and Kobylinski 1985, Altınayar vd. 1994). Bununla birlikte, Watkins ve ark. (1983) 

Florida’da bir gölde yaptıkları çalışmada bentik organizmaların bitkili bölgelerde bitkisiz 

bölgelere göre daha fazla bulunduğunu bildirmişlerdir.  

 

Ot sazanının, farklı oranlarda toprak havuzlarda stoklanarak, su bitki biyoması, su kalitesi, 

fitoplankton, zooplankton ve bentosa etkilerinin Mayıs ve Eylül ayları arasında incelendiği 
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çalışmada; ot sazanı stoklanmamış kontrol havuzunda bitki biyomasının diğer havuzlara göre 

1,4 kez arttığı, yoğun stoklanmış (600 adet/ha) havuzda ise bitki biyomasının diğer havuzlara 

göre (200 ve 400 adet/ha)  4 kat azaldığı saptanmıştır.En düşük nitrit, nitrat ve toplam fosfor 

değerleri ot sazanı bulunmayan kontrol havuzunda bulunurken, balıklı havuzlarda 

fitoplankton, zooplankton ve bentos bolluğunun yüksek bulunduğu bildirilmiştir (Kırkağaç ve 

Demir 2004).    

 

Ot sazanı ülkemize, 1972 yılında Devlet Su İşleri tarafından, sulama sistemlerinde kimyasal 

mücadele yerine biyolojik mücadelede kullanılmak ve besin maddesi olarak yararlanılmak 

amacıyla getirilmiş ve denemelere başlanmıştır. Ancak çalışmalar sistemli bir şekilde 

sürdürülememiştir  (Erkakan ve Yerli 1988, Altınayar ve ark. 1994). Çevre bilincinin 1980’li 

yıllarda gelişmeye başlamasıyla, kimyasal mücadelede kullanılmakta olan ilaçların çevresel 

etkilerinin daha iyi anlaşılması ve yasaklamaların ortaya çıkması, ot sazanı ile biyolojik 

mücadele çalışmalarını tekrar gündeme getirmiştir (Altınayar ve ark. 1994). 

 

Bu araştırma ile Sakaryabaşı-Çifteler Ziraat Fakültesi Balık Üretim ve Araştırma 

İstasyonu’nda bulunan alabalık havuzlarına su sağlayan Batı Göleti’nde belli dönemlerde aşırı 

artış gösteren ve problem yaratan su bitkileri ile biyolojik mücadelede ot sazanının kullanımı 

amaçlanmıştır. Ayrıca ot sazanının Batı Göleti ekosistemine etkileri ortaya konmuştur. Elde 

edilen sonuçlar, Türkiye’de aynı probleme sahip olan diğer su ünitelerinde de bu balığın 

kullanımının yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır.   
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Araştırma yeri 

 

Sakaryabaşı 39o21o15o-39o21o37o kuzey enlemleri ile 31o02o 22o -31o 02o 59o doğu boylamları 

arasında yer almaktadır. Sakaryabaşı, Eskişehir’e 67 km, Çifteler ilçesine ise 2 km 

uzaklıktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 870 m’dir (Erençin ve Erençin 1978). 

Sakaryabaşı’nda iki kaynaktan doğan sular iki küçük karstik göl oluşturmaktadır (Şekil 3.1). 

Su hacmini artırmak amacıyla birer set çekildiğinden bu göllere gölet denilmektedir. 

Göletlerin suyu Sakarya Nehri’nin doğduğu kaynaklardan birini oluşturmakta ve Sakarya 

Nehri’ne karışmaktadır. Araştırmanın sürdürüleceği göletin yüzey alanı 0,92 ha’dır (Pulatsü et 

al. 2004). Göletin debisi ise 430 l/sn olarak ölçülmüştür. Göletin suyu Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Sakaryabaşı-Çifteler Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu’nda 

kullanılmaktadır.  

 

Şekil 3.1. Araştırma alanı  

 

3.2. Araştırmada Kullanılan Araç ve Gereçler 

 

Araştırma alanında ve laboratuarda aşağıda belirtilen gereçler kullanılmıştır: 

-Ruttner su alma aleti, 2 l su örneği alabilen, 

-Oksijenmetre, su sıcaklığı ve çözünmüş oksijeni ölçebilen, 

-Dijital pHmetre, tampon çözeltilerle kalibre edilen, 
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-Inverted mikroskop, 100x, 200x, 400x, 1000x büyütme yapabilen ve fotoğraf çekebilen 

-Spektrofotometre, 400-800 nm dalga boylarında okuma yapabilen, 

-Plankton kepçesi, 55 mikron göz açıklığında, Secchi diski, 20 cm çapında, 

-Hensen pipeti, 1 ml’lik, 

 -Hydrobios sayım çemberi, 1, 10, 20 ml hacminde, 

 -Ekman çamur alma aleti, 15x15 cm boyutlarında, 

 -Çamur elekleri, göz açıklıkları 210 ve 3360 µm arasında olan bir seri elek. 

 

 

3.3. Balık Temini ve Stoklanması 

 

Sakaryabaşı Batı Göleti’ne stoklanacak ot sazanı yavruları, DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Elazığ-

Keban Su Ürünleri Etüt ve Üretim İstasyonu’ndan Eylül 2003’de Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi imkanları ile temin edilmiştir. Yavrular burada biyolojik bitki mücadelesinde 

kullanılmak üzere kendilerini predatörlerinden koruyabilecek büyüklüğe kadar yetiştirilmiştir. 

Ot sazanlarının ortalama stoklama boyu ve ağırlığı sırasıyla 19,11 ± 2,4 cm ve 135,7 ± 17,2 g 

olmuştur. Ot sazanlarının stoklama boyunun belirlenmesinde Lembi ve ark. (1978)’nın 

predatörlerden korunabilmesi için belirttiği minimum boy esas alınmıştır. Stoklama oranı 2 

adet/ 100 m2 dir (Santha ve ark. 1991).  

 

3.4. Bitki örneklerinin alınması ve bitki biyokütlesinin belirlenmesi 

 

Gölete, ot sazanları stoklanmadan önce kontrol amacıyla boyutları 7m x 7m ve yüksekliği 2 m 

olan bir adet ağ kafes yerleştirilmiştir. Kafese ot sazanı stoklanmamış ve bitki biyokütlesinin 

gelişimi belirlenmiştir. Ot sazanları gölete stoklandıktan sonra bitki örnekleri, göletten çevrim 

alanı belirli olan bir burgu (0,2 m2) ile göleti temsil edecek şekilde kafes içinden 2 noktadan 

olmak üzere toplam sekiz noktadan iki tekerrürlü alınmış, etiketlenmiş, plastik torbalara 

konmuştur (Lembi ve ark. 1978). Bitkiler laboratuara getirildikten sonra lup, stereomikroskop 

ve binoküler mikroskop kullanılarak teşhisleri yapılmıştır (Prescott 1973, Casper ve Krausch 

1980, Lund ve ark. 1958). Bitkiler iyice süzüldükten sonra alt örnekler alınmış ve 1050C’da 

24 saat kurutulduktan sonra örneklerin birim alanda kuru ağırlığı tespit edilmiş, kuru ağırlık 

(g/m2) cinsinden göletin ortalama bitki biyokütlesi tahmin edilmiştir (Lembi ve ark. 1978). Ot 

sazanları stoklandıktan sonra araştırma süresince bitki örneklerinin alınmasına ve 

biyokütlesinin belirlenmesine aylık olarak devam edilmiştir.  
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3.5. Plankton ve Su Örneklerinin Alınması 

 

Batı Göleti’nden plankton ve su örnekleri Mart-Kasım 2004 tarihleri arasında aylık olarak 

alınmıştır. Fitoplankton, zooplankton ve su kalitesindeki değişimleri incelemek amacıyla 

göleti temsil edecek özellikte, biri gölette kafes içinde (1. istasyon), diğeri ise kafes dışında 

göletin en derin yerinden (2. istasyon) olmak üzere iki istasyon seçilmiş ve örnekler Ruttner 

su alma aletiyle alınmıştır. Planktonun kalitatif olarak incelenmesi amacıyla plankton 

kepçesiyle vertikal ve horizontal çekimler yapılmıştır.  

 

3.6.Suyun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Analizleri 

 

3.6.1. Su Sıcaklığı 

 

Su sıcaklığı, oksijenmetre probu ile ölçülmüştür. 

 

3.6.2. Çözünmüş oksijen 

 

Suyun çözünmüş oksijeni yerinde oksijenmetre ile ölçülmüştür. 

 

3.6.3. pH 

 

pH, alınan su örneklerinde pHmetre ile ölçülmüştür. 

 

3.6.4. Diğer kimyasal analizler 

 

Su örneklerinde, toplam sertlik titrimetrik olarak, , nitrat–azotu, nitrit-azotu, toplam fosfor 

analizleri ise spektrofotometrik olarak APHA (1975)’e göre yapılmıştır. 

3.7. Fitoplanktonun İncelenmesi 

 

Ruttner su alma aletiyle alınan su örnekleri, fitoplankton yoğunluğuna göre 10 veya 20 ml’lik 

plankton sayım çemberlerine konmuş, Lugol solüsyonu damlatılarak bir gece bekletildikten 

sonra fitoplankton sayımı inverted mikroskop yardımıyla yapılmıştır (Lund ve ark. 1958).  
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3.7.1. Fitoplanktonun taksonomik ayrımı  

 

-Diatomlar Lugol solüsyonu damlatılarak çöktürülen su örneklerinin eşit hacimde nitrik ve 

sülfürik asitle kaynatılması ve asitin yıkamayla giderilmesinden sonra binoküler mikroskopta 

incelenmiştir. 

-Bacillariophyceae türleri, Hustedt (1930), Huber-Pestalozzi (1942),  

-Chlorophyceae türleri, Prescott (1973), Lind ve Brook (1980), Komarek ve Fott (1983), 

-Cryptophyceae türleri, Huber-Pestalozzi (1950), 

-Cyanophyceae türleri, Huber-Pestalozzi (1938), Prescott (1973),  

-Dinophyceae türleri, Prescott (1973), Popovski ve Pfiester (1990)’e göre 

 teşhis edilmiştir. 

 

 

3.8. Klorofil a tayini 

 

Klorofil a tayini, bir litrelik su örneklerinin süzüldüğü WHATMAN GF/C kağıtlarının 3-4 

saat bekletildikten sonra parçalanması, bir gece 10 ml %90’lık asetonda bekletilmesi, 

santrifüjlenmesi ve ekstraktın optik yoğunluğunun 630, 645 ve 665 nm dalga boylarında 

spektrofotometrede okunmasıyla yapılmıştır (Strickland ve Parsons 1972).  

Klorofil a derişimi; 

Klorofil a (mg/m3)= Ca x [v / (V x 1)] 

formülüyle hesaplanmıştır. 

Burada, 

Ca= 11,6 D665-1,31 D645-0,14 D630 

V= Süzülen suyun hacmi (l), 

v=Asetonun hacmi (ml), 

l= Spektrofotometre küvetinin eni (cm), 

D665, D645, D630= Ekstraktın 665, 645 ve 630 dalga boylarındaki optik yoğunlukları 

(nm)’dir. 
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3.9.  Zooplanktonun İncelenmesi 

 

Zooplankton örnekleri, %4’lük formaldehitle fikse edilmiş, bolluklarının belirlenmesi 

amacıyla ölçü silindirlerinde çöktürülmüş, dipte kalan kısım iyice karıştırılıp Hensen pipetiyle 

1 ml’lik alt örnekler sayım hücrelerine alınmıştır ve inverted mikroskop kullanılarak 

sayılmıştır (Edmondson and Winberg 1971, Mc. Cauley 1984, Wetzel and Likens 1991).  

 

3.9.1. Zooplanktonun taksonomik ayrımı 

 

Plankton kepçesiyle vertikal ve horizontal olarak alınan zooplankton örnekleri  formaldehitle 

fikse edilerek binoküler mikroskopta incelenmiştir. Zooplankton örnekleri; Rotifera, 

Copepoda ve Cladocera olmak üzere 3 grup altında ve cins düzeyinde teşhis edilmiştir 

(Edmondson 1959, Kolisko 1974, Koste 1978, Smith 2001). 

 

3.10. Bentos örneklerinin alınması ve incelenmesi 

 

Bentik örnekler göletten seçilecek iki istasyondan aylık olarak 15x15 cm boyutlarında Ekman 

çamur alma aleti ile tekerrürlü alınmıştır. Alınan çamur örnekleri göz açıklığı 210 ve 3360 µm 

arasında değişen bir seri elekten geçirilerek süzülmüştür. Toplanan organizmalar % 4’lük 

formaldehitte saklanmıştır. Bentik faunanın teşhisi stereomikroskop altında yapılmıştır 

(Edmondson 1959, Macan 1975). Bentik faunanın bolluğu adet/m² olarak belirlenmiştir. 

 

 

3.11. İstatistiki analizler 

 

İstatistiki analizlerde Minitab ve Mustat paket programları kullanılmıştır. Bitki biyokütlesi, su 

kalitesi, fitoplankton, klorofil a, zooplankton, bentik faunanın verilerinin istasyonlara ve 

aylara göre değişimlerinin değerlendirilmesinde varyans analizi (ANOVA) ve LSD testi (0,05 

önem seviyesinde) kullanılmıştır.    
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3. BULGULAR 

 

4.1. Ot sazanına ilişkin bulgular 

 

Sakaryabaşı-Çifteler Batı Göleti’ne ot sazanları Mart ayında stoklanmıştır. Deneme sonunda 

gölet boşaltılamadığından ve balıklar yakalanamadığından balıkların ulaştığı boy 

belirlenememiştir. 

 

4.2. Su Bitkilerine İlişkin Bulgular 

 

4.2.1 Su Bitkisi Türleri 

Batı Göleti’nde su içi bitkilerinden Potamogeton pectinatus L., Ceratophyllum submersum L., 

Myriophyllum aquaticum (Vellosa) Verdcourt türleri bulunmuştur (Çizelge 4.1). Yüzen su 

bitkilerinden Lemna trisulca L. teşhis edilmiştir ve gölet kıyılarının Phragmites australis 

(Cavanilles) Trinius et Steudel kümeleriyle çevrildiği gözlenmiştir. Gölet yüzeyinin yer yer 

flamentöz yeşil alglerden Cladophora sp, Zygnema sp. ve Spirogyra sp. ile kaplandığı 

belirlenmiştir. 

 

4.2.2 Su Bitkileri Biyokütlesi 

Batı Göleti’nde su bitkileri biyokütlesi 1. istasyonda 96±4 g kuru ağırlık/m2 ile 690±15 g kuru 

ağırlık/m2, 2.istasyonda ise 41±2 g kuru ağırlık/m2 ile 103±7 g kuru ağırlık/m2 arasında 

değişmiştir (Çizelge 4.2).  Bitki biyokütlesinin aylara ve istasyonlara göre değişimi önemli 

bulunmuştur (p<0,01). Bitki biyokütlesi kafes içinde deneme süresince artış göstermiş ve 

deneme başlangıcına göre yaklaşık 7 kat artmıştır ve istasyonlar arasındaki farklılık Mart ve 

Nisan ayları dışında istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Kafes dışında ise bitki 

biyokütlesi deneme süresince yaklaşık 2,5 kat azalmıştır. Potamogeton pectinatus, 

Ceratophyllum submersum bitki türleri kafes içini tamamen kaplamış ve su yüzeyine kadar 

ulaşmışlardır. Bu bitkilerinin ot sazanı stoklanmasını takiben kafes dışında azaldığı 

belirlenmiştir.     
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Çizelge 4.1. Batı Göleti’nde teşhis edilen fitoplankton, zooplankton, bentik fauna ve su bitkisi türleri 
FİTOPLANKTON  
Bacillariophyceae Cryptophyceae 

Amphora ovalis Kütz. Cryptomonas marssonnii Skuja 
Caloneis ventricosa (Ehr.) Meister Rhodomonas lacustris Pascher et Ruttner 
Cocconeis placentula Ehr. Dinophyceae 
Cyclotella Kützingiana Thwaites Ceratium hirundinella (O.F.M.) Dujardin 
C. Meneghiniana Kütz. Peridinium bipes Stein 
Cymbella asparea (Ehr.) Cleve  P. pusillum (Pen.) Lemm. 
C. cistula (Hemp.) Grun. P. Volzii Lemm. 
Cymatopleura solea (Breb.) W.Smith  
Epithemia turgida (Ehr.) Kütz. ZOOPLANKTON 
E. zebra (Ehr.) Kütz.  
Fragilaria virescens Ralfs Rotifera 
Gomphonema acuminatum Her. Ascomorpha sp. 
G. olivaceum (Lyngbye) Kütz.  Cephalodella gibba (Ehr.) 
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rahb. Colurella obtusa Gosse 
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. Lecane luna (O.F.M.) 
Navicula cryptocephala Kütz. Lepadella patella (O.F.M.) 
N. cuspitata Kütz. Monostyla bulla (Gosse) 
Nitzschia littoralis Grun. Mytilina mucronata O.F.M. 
N. palea (Kütz.) W. Smith  Testudinella sp. 

N. scalaris (Her.) W. Smith Squatinella mutica (Ehr.) 
N. sigmoidea (Ehr.) W. Smith Trichocerca sp. 
Pinnularia viridis (Nitszch.) Ehr. Cladocera 
Rhicosphaenia curvata (Kütz.) Grun. Chydorus sphaericus (O.F.M.) 
Surirella linearis W. Smith Copepoda 
Synedra acus Kütz. Cyclops sp. 
S. capitata Her.  
S. ulna (Nitzsch.) Ehr. BENTİK FAUNA 
Chlorophyceae  
Ankistrodesmus gracilis (Reinsch.) Kors. Gastropoda 
Ankyra Judayi (G.M.Smith) Fott Lymnaea sp. 
Botryococcus braunii Kütz. Planorbis sp. 
Coelastrum sphaericum Naeg. Valvata sp. 
Cosmarium depressum (Naeg.) Lund. Napaeus sp. 
Crucigenia tetrapedia (Kirch.)West et West Theodoxus sp. 
Eudorina elegans Ehr. Diptera 
Monoraphidium circinale (Nyg.) Nyg. Chironomid larvası 
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh.  
P. duplex Meyen SU BİTKİLERİ 

Planktosphaeria gelatinosa G.M.Smith  
Scenedesmus acutus Meyen Chlorophyta 
S. ecornis (Ehr.) Chod. Cladophora sp 
Staurastrum paradoxum Meyen West  Zygnema sp. 
Tetraedron minimum (A. Braun) Hansg. Spirogyra sp. 
Cyanophyceae Spermatophyta 
Anabaena affinis Lemm. Ceratophyllum submersum L. 
A. spiroides Klebahn  Lemna trisulca L. 
Chroococcus minutus (Kütz.) Naeg. Myriophyllum aquaticum (Vellosa) Verdcourt 
Gomphosphaeria aponina Kütz. Phragmites australis (Cavanilles) Trinius et Steudel 
Merismopedia tenuissima Lemm. Potamogeton pectinatus L. 
Oscillatoria tenuis Ag.  

Phormidium sp.  

Pseudoanabaena Schmidlei Jaag  
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Çizelge 4.2. Batı Göleti’nin istasyonlarda bitki biyokütlesi, fitoplankton sayısı, klorofil a derişimi, zooplankton ve bentik fauna bolluğunun aylara göre değişimi 

Bitki biyokütlesi 

(g-kuru ağ./m2) 

Fitoplankton 

(adet/ml) 

Klorofil a 

(mg/m3) 

Zooplankton 
 

(adet/l) 

Bentik fauna 

(adet/m2) 

Aylar 

Kafes içi Kafes dışı 1.İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1.İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1.İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1.İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

Mart 96a I±4 103a A±7 100a C ±1 97a E±3 1,51a G±0,03 1,46a CD±0,01 4a EF ±1 3a F±0 481a H±11 496a I±21 

Nisan 110aH ±8 98 a A±5 110a C±1 100a E±1 1,67a G±0,01 1,58a CD ±0,03 2a F±0 5a F±1 503b G±1 522a H±17 

Mayıs 135a G±4 87 b B±10 175a B±3 141b D±2 3,01aF±0,02 1,45b CD ±0,03 6a DEF±2 18a E±4 617b F±3 780a G±7 

Haziran 170a F±9 80b C±8 263a A±8 183b B±6 9,80a A±0,08 2,54b B±0,08 8b BCD±1 33a CD±3 650b E±3 922a F±23 

Temmuz 210a E±6 68 b D±6 249a A±8 176b B±6 8,38a B±0,16 1,97b C±0,08 16b A±4 41a BC±6 693b D±4 1015a E±28 

Ağustos 330a D±20 55b E±3 296a A±2 197b A±20 7,65a C±0,09 4,44b A±0,21 12b AB±3 46a AB±9 716b C±15 1130a D±14 

Eylül 519a C±27 51b EF±4 279a A±26 102b E±2 5,53a D±0,01 2,51b B±0,01 10bBCD±1 52a A±6 732b B±11 1340a C±41 

Ekim 641a B±18 48b F±5 255a A±3 167b C±6 4,50a E±0,01 1,88b C±0,00 8b BCD±3 39a BC±3 780b A±13 1573a B±58 

Kasım 690a A±15 41b G±2 57a D±3 45a F±4 0,90a H±0,01 0,55b E±0,01 5b EF±1 27a DE±4 740b B±24 1927a A±36 

*a,b Her bir parametre için aynı satırda farklı üslü harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p<0,05) 
*A B C D E F G H I Aynı sütunda farklı üslü harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p< 0,05).  
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4.3. Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

4.3.1. Su sıcaklığı 

Ortalama su sıcaklığı  deneme süresince  13±1oC ile 24±1oC arasında değişmiş en yüksek 

değer Ağustos ayında,  en düşük değer ise Kasım ayında ölçülmüştür. Su sıcaklığının deneme 

süresince istasyonlara göre değişimi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). 

 

4.3.2. Çözünmüş oksijen 

 Batı Göleti’nde ortalama çözünmüş oksijen değeri 6,6±0,2 ile 8,7±0,4 mg/L arasında 

değişmiştir (Çizelge 4.3). Çözünmüş oksijen konsantrasyonları bakımından istasyonlar 

arasındaki farklılıklar Ağustos, Ekim ve Kasım ayları dışında istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur (p>0,01). Kafes dışında en yüksek değer Ağustos ayında, kafes içinde ise Ekim 

ayında ölçülmüştür ve bu değerlerin diğer aylarda ki çözünmüş oksijen derişimlerinden farkı 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p< 0,01). 

 

4.3.3. pH 

 Batı Göleti’nde ortalama pH değeri 7,05±0,2 ile 7,75±0,1 arasında değişmiştir (Çizelge 4.3). 

Deneme süresince pH değerlerinin değişimi istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). 

Kafes içinde en yüksek pH değeri Temmuz ayında, kafes dışında ise Temmuz, Eylül ve kasım 

aylarında ölçülmüş ve bu farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,05).  

 

4.3.4.Toplam sertlik ve kalsiyum sertliği  

Havuzlarda, ortalama toplam sertlik değerleri 45,5±0,6 ile 54,9±0,9 FSo  arasında değişmiştir 

(Çizelge 4.3). Deneme süresince ortalama toplam sertlik değerlerinin istasyonlar arasında 

gösterdikleri farklılıklar önemli bulunmazken (p>0,01), aylara göre farklılıklar önemli 

bulunmuştur (p<0,05).  
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Çizelge 4.3. Batı Göleti’nin istasyonlarda çözünmüş oksijen, pH, toplam sertlik değerlerinin aylara göre değişimi 

Çözünmüş oksijen 

(mg/l) 

pH Toplam sertlik  

(FSo) 

Aylar 

1.İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1.İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1.İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

Mart 7,1a EF±0,14 7,05a D±0,7 7,2a D ±0,1 7,45a BC±0,07 51,2a B±0,4 50,8a A±1,8 

Nisan 7,45a D ±0,07 7,65a BC±0,07 7,45a BC±0,0 7,40a BC±0,0 48,8a DE±0,9 48,5a AB±0,9 

Mayıs 7,1a EF±0,14 7,45 a C±0,07 7,55a ABC±0,1 7,50 a AB±0,14 49,5 a BC±0,7 50,4a AB±0,4 

Haziran 7,1a EF±0,10 7,0a D±0,3 7,45a BC±0,1 7,50a AB±0,0 48,5a DE±0,7 51,0a A±1,4 

Temmuz       8,1a C±0,1 7,8 a B±0,01 7,70a A±0,14 7,7a A±0,14 47a E±1,4 50a AB±1,4 

Ağustos 7,3a DE±0,14 8,45b A±0,7 7,10a D±0,1 7,05a D±0,1 50,6a BC±2,9 50,1a AB±0,8 

Eylül 7a F±0,0 6,6a E±0,2 7,65a AB±0,1 7,75a A±0,1 54,9a A±0,9 51,8a A±0,2 

Ekim 8,7a A±0,4 7,45b C±0,07 7,35a C±0,1 7,30a C±0,1 51,2 a B±2,1 47,7a BC±1,0 

Kasım 8,4a B±0,4 7,6b BC±0,1 7,65a AB±0,1 7,75a A±0,1 49,35 a BC±0,6 45,5a C±0,6 

*a,b Her bir parametre için aynı satırda farklı üslü harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p<0,05) 
*A B C D E F  Aynı sütunda farklı üslü harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p< 0,05).  
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4.3.5. Amonyak azotu, nitrat azotu, nitrit azotu ve toplam fosfor derişimi 

Amonyak azotu derişiminin, 0,050±0,00 ile 0,189±0,00 mg/L arasında değiştiği, aylara ve 

istasyonlara göre değişimin önemli olduğu bulunmuştur (p<0,01) (Çizelge 4.4). Amonyak 

azotu değerlerinin istasyonlara göre değişimi, Mart, Mayıs ve Kasım ayları dışında istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). 1. istasyonda en yüksek amonyak azotu derişimi Ekim 

ayında ölçülmüş ve daha sonra azalma göstermiştir. 2. istasyonda ise Haziran ayında en 

yüksek değerine ulaşmış ve tekrar azalmıştır. 

 

Nitrat azotu derişimi, 0,323±0,007 ile 0,736±0,007 mg/l arasında değişmiştir (Çizelge 4.4). 

Nitrat azotunun istasyonlara ve aylara göre değişimlerinde gözlenen farklılık istatistiki olarak 

önemlidir (p<0,01). Nitrat azotunun istasyonlara göre değişimi Haziran, Temmuz, Ağustos, 

Eylül ve Ekim aylarında önemli bulunmuş (p<0,05), en yüksek değer Ekim ayında kafes 

içinde ölçülmüştür. Nitrat azotu değerleri deneme başlangıcından itibaren artış göstermiş ve 

en yüksek değerine Ekim ayında ulaşmıştır.  

 

Deneme süresince nitrit azotu, 0,004±0,001 ile 0,013±0,01 mg/l arasında değişmiştir (Çizelge 

4.4). Nitrit azotunun istasyonlara ve aylara göre değişimlerinde gözlenen farklılık istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). Nitrit azotunun istasyonlara göre değişimi Haziran, 

Ağustos ve Ekim aylarında önemli bulunmuş (p<0,05), en yüksek değer kafes içinde Ağustos 

ayında, 2. istasyonda ise Mart ayında ölçülmüştür. Deneme süresince 2. istasyonda nitrit azotu 

derişiminde bir azalma gözlenirken, kafes içinde Ağustos ayına kadar bir artış gözlenmiş, 

daha sonra nitrit azotu değerleri azalmıştır.  

 

Deneme süresince toplam fosfor derişimi, 0,030±0,00 ve 0,085±0,001 mg/L arasında 

değişmiştir (Çizelge 4.4). Toplam fosfor değerlerinin istasyonlara ve aylara göre değişimi 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). Toplam fosfor derişiminin istasyonlara göre 

değişimi, Nisan, Mayıs, Ağustos ve Eylül aylarında önemli bulunmuş, yaz aylarında toplam 

fosfor derişiminin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.4. Batı Göleti’nin istasyonlarda amonyak azotu, nitrit azotu , nitrat azotu, toplam fosfor derişimlerinin aylara göre değişimi 

NH3-N 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

TF 

(mg/l) 

Aylar 

1. İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1. İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1. İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

1. İstasyon 

(Kafes içi) 

2.İstasyon 

(Kafes dışı) 

Mart 0,070a G ±0,003 0,079a F ±0,002 0,323a H ±0,007 0,351a G  ±0,008 0,009a B ±0,001 0,010a A ±0,00 0,030aC ±0,00 0,035a C ±0,00 

Nisan 0,090a E ±0,00 0,078b F ±0,00 0,403a G ±0,005 0,405a F ±0,007 0,008a C ±0,00 0,007a CD ±0,001 0,050a B ±0,001 0,040b C ±0,002 

Mayıs 0,080a F ±0,001 0,086a E±0,001 0,509a DE±0,005 0,504a D±0,004 0,008a C±0,001 0,009a B±0,001 0,070a A±0,001 0,050b BC±0,00 

Haziran 0,071b G±0,00 0,189a A ±0,00 0,518b D±0,001 0,550a C±0,007 0,010a B±0,001 0,008b BC±0,00 0,066a A±0,001 0,070a AB±0,00 

Temmuz 0,166b B±0,001 0,185a A±0,001 0,596a C±0,001 0,475b E±0,001 0,008a C±0,00 0,008a BC±0,001 0,070a A±0,00 0,063a AB±0,001 

Ağustos 0,109b D±0,001 0,151a B±0,00 0,465a F±0,001 0,398b F±0,001 0,013a A±0,001 0,006b DE±0,00 0,071b A±0,001 0,080a A±0,00 

Eylül 0,134b C±0,001 0,144a C±0,001 0,702a B±0,005 0,595b B±0,001 0,008a C±0,00 0,007a CD±0,001 0,060b AB±0,00 0,085a A±0,001 

Ekim 0,176a A±0,00 0,137b D±0,003 0,736a A±0,007 0,699b A±0,00 0,006a D±0,00 0,004b F±0,001 0,060a AB±0,00 0,077a A±0,00 

Kasım 0,050a H±0,00 0,057a G±0,001 0,505a D±0,007 0,501a D±0,005 0,007a CD±0,001 0,005a E±0,00 0,050a B±0,00 0,050a BC±0,00 

*a,b Her bir parametre için aynı satırda farklı üslü harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p<0,05) 
*A B C D E F G H I Aynı sütunda farklı üslü harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p< 0,05).  
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4.4. Fitoplanktona İlişkin Bulgular 

 

4.4.1. Fitoplankton türleri 

Batı Göleti’nde deneme süresince Bacillariophyceae’ye ait 27, Chlorophyceae’ye ait 15, 

Cryptophyceae’ye ait 2, Cyanophyceae’ye ait 8, Dinophyceae’ye ait 4 ve olmak üzere 56 

fitoplankton türü teşhis edilmiştir (Çizelge 4.1). Tür sayısı açısından en zengin sınıf 

Bacillariophyceae’dir. Diatomlar özellikle kafes içerisinde çok yüksek sayılara ulaşmışlardır. 

Bununda su bitkilerinin yapraklarına tutunan türlerin suya karışmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

4.4.2.Fitoplankton bolluğu ve komposizyonu 

Fitoplankton kompozisyonunda her iki istasyonda da Bacillariophyceae türleri hakim 

olmuştur (Şekil 4.1). Batı Göleti’nde fitoplankton sayısı 45±4 ile 296±2 adet/ml arasında 

değişmiştir (Çizelge 4.2). Fitoplankton sayısının aylara ve istasyonlara göre değişimi 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). Fitoplankton sayısının istasyonlara göre 

değişimi Mart, Nisan ve Kasım ayları dışında önemlidir. Fitoplankton sayısının 1. istasyonda 

2. istasyona göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Kafes içinde Haziran, Temmuz, Ağustos, 

Eylül ve Ekim aylarında artmış ve en yüksek değerine Ağustos ayında ulaşmıştır. 2. 

istasyonda en yüksek değerine Ağustos ayında ulaşmış daha sonra sayıca azalmıştır. 
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Şekil 4.1. Batı Göleti’nde fitoplankton kompozisyonunun aylara göre yüzde değişimi a. Kafes 

içi b. Kafes dışı   
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4.4.3.  Klorofil a 

Batı Göleti’nde klorofil a derişimi 0,55±0,01 mg/m3 ile 9,80±0,08 mg/m3 arasında değişim 

göstermiştir (Çizelge 4.2). Klorofil a derişiminin aylara göre değişimi istatistiki olarak önemli 

bulunmuş, istasyonlara göre farklılıkları ise Mart, Nisan ayları dışında önemli bulunmuştur 

(p<0,01). Klorofil a kafes içinde en yüksek değerine Haziran ayında ulaşırken 2.istasyonda en 

yüksek değerine Ağustos ayında ulaşmıştır. 

 

4.5 Zooplanktona İlişkin Bulgular 

 

4.5.1. Zooplankton türleri 

Batı Göleti’nde zooplankton topluluğu Rotifera, Cladocera, Copepoda olmak üzere 3 grupta 

incelenmiş, Rotifera’dan 10 tür, Cladocera’dan 1 tür, Copepoda’dan 1 cins teşhis edilmiştir 

(Çizelge 4.1). Deneme süresince egemen grup Rotifera olmuştur. Cladocera sadece Chydorus 

sphaericus ile temsil edilirken, Copepoda’dan Cyclops sp. türünün çoğunlukla nauplii’ne 

rastlanmıştır.  

 

4.5.2. Zooplankton bolluğu ve komposizyonu 

Batı Göleti’nde zooplankton bolluğu deneme süresince 2±0 ile 52±6 adet/l arasında 

değişmiştir (Çizelge 4.2). Zooplankton bolluğunun aylara ve istasyonlara göre değişimi 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p<0,01). Zooplankton bolluğunun istasyonlara göre 

değişimi Mart, Nisan Mayıs aylarında önemsiz olmuştur. Deneme süresince zooplankton 

bolluğu kafes içinden alınan örneklerde 2. istasyona göre daha düşük bulunmuştur. Kafes 

içinden alınan örneklerde en yüksek zooplankton değerine Temmuz ayında ulaşılırken, kafes 

dışından alınan örneklerde Eylül ayında ulaşılmıştır. Daha sonra her iki deneme grubunda da 

azalma gözlenmiştir. Zooplankton kompozisyonunda ise Rotifera hakim olmuş (Şekil 4.2 ve 

4.3), kafes içinden alınan örneklerde Mayıs, Haziran, Ekim aylarında Cladocera’ya 

rastlanırken, 2. istasyonda Haziran ve Eylül aylarında bulunmuştur. Copepoda  2.istasyonda 

oransal olarak daha fazla bulunmuştur. 
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Şekil  4.2. Batı Göleti’nde kafes içinden alınan örneklerde zooplankton kompozisyonu (%) 

 

Şekil  4.3. Batı Göleti’nde kafes dışından alınan örneklerde zooplankton kompozisyonu (%) 

 

 4.6 Bentik Faunaya İlişkin Bulgular 

 

4.6.1. Bentik fauna türleri 

Bentik fauna topluluğu, Gastropoda ve Diptera takımına ait bireylerden oluşmuştur (Çizelge 

4.1).  

 

4.6.2. Bentik fauna bolluğu ve komposizyonu 

Batı Göleti’nde bentik fauna bolluğu, deneme süresince 481±11 ile 1927±36 adet/m2 arasında 

değişmiştir (Çizelge 4.2). Bentik fauna bolluğunun istasyonlara ve aylara göre değişimi 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur(p<0,01). Bentik fauna bolluğunun istasyonlara göre 

değişimi sadece Mart ayında önemli olmamış, aylara göre değişimi ise kafes içinden alınan 
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örneklerde Eylül ve Kasım aylarında istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p<0,01).   

Bentik fauna bolluğunda deneme başlangıcından itibaren her iki istasyonda da deneme sonuna 

kadar artış gözlenmiştir. İstasyonların bentik fauna kompozisyonunda Gastropoda üyeleri 

hakim olmuş, Diptera üyeleri her iki istasyonda  %1-3 arasında değişen oranlarda 

bulunmuşlardır. 
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5. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

Sakaryabaşı-Batı Göleti’nde aşırı bitki gelişiminin önemli bir nedeni suyun sert oluşudur. 

Gölette aşırı gelişen su bitkileri ve algler (özellikle Cladophora) kireçli suları tercih 

etmektedirler. Toplam sertlik değerleri göletin çok sert sular sınıfına (>350 mg CaCO3/l) 

girdiğini göstermektedir (Fox 1992, Yaramaz 1992). Batı Göleti’nde su bitkileri biyokütlesi 

açısından Mart ve Nisan ayından sonra istasyonlar arası farklılıklar istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (p<0,01). Batı Göleti’nde ot sazanlarının bulunmadığı kafes içinde deneme 

süresince bitki biyokütlesi artış göstermiş ve deneme başlangıcına göre yaklaşık 7 kat 

artmıştır. Kafes dışında örnek alınan noktalarda ise bitki biyokütlesi deneme süresince 

yaklaşık 2,5 kat azalmıştır. Su bitkilerinin ot sazanı stoklanmasını takiben kafes dışında 

azaldığı belirlenmiştir. Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum submersum bitki türleri kafes 

içini tamamen kaplamış ve su yüzeyine kadar ulaşmışlardır. Mart ayından itibaren kafes 

dışında ot sazanının öncelikli tercih ettiği su bitkilerinden Lemna trisulca’nın yanısıra 

Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum’a rastlanmazken, Cladophora sp, 

Zygnema sp ve Spirogyra sp gibi flamentöz algler mevcudiyetlerini devam ettirmişlerdir. Ot 

sazanları göletin kıyısında bulunan Phragmites australis bitkisini sert yapısı nedeniyle 

tüketememiştir. Altınayar ve ark. (1994), lifli Phragmites australis bitkisinin ot sazanı 

tarafından tüketilmediğini bildirmişlerdir. Baran ve Seçer (1979), Çifteler-Sakaryabaşı’nda ot 

sazanı ile stoklanmış bir toprak havuzda bitki mücadelesinde Temmuz, Ağustos ve Eylül 

aylarında bitki yoğunluklarında azalma olduğunu gözlemişlerdir. Çifteler- Sakaryabaşı’nda 

Mayıs-Eylül 2000 tarihlerinde 200-400 adet/ha ot sazanı stoklama oranında toprak havuzlarda 

bitki biyokütlesi 2,5 kat azalma göstermiştir (Kırkağaç and Demir 2004). Bu sonuçlar 

araştırma sonuçlarıyla uyum göstermektedir. Bu araştırmada deneme süresince su sıcaklığı, 

13-24oC arasında değişmiştir. Ot sazanının biyolojik mücadeledeki başarısında su sıcaklığının 

etkili olduğu ve başarılı bir bitki mücadelesi için su sıcaklıklarının yılda en az 30 yada 60 gün 

süre ile, 20oC’nin üzerinde olması gerektiği, en uygun beslenme sıcaklıklarının 21o-26oC 

olduğu bildirilmiştir (Baran ve Seçer 1979, Altınayar ve ark. 1994).   

 

Amonyum azotu, nitrat azotu, nitrit azotu ve toplam fosfor derişimleri, deneme başlangıcında 

(Mart ayı), istasyonlar arasında önemli farklılık göstermemiştir (p>0,05). Ancak daha sonraki 

aylarda besin maddeleri derişiminde istasyonlar arası bazı farklılıklar görülmüştür. Kasım 

ayında ise besin maddeleri derişiminin istasyonlar arası farklılığı önemsiz bulunmuştur.1. 

istasyonda en yüksek amonyak azotu derişimi Ekim ayında ölçülmüş ve daha sonra azalma 
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göstermiştir. 2. istasyonda ise Haziran ayında en yüksek değerine ulaşmış ve tekrar azalmıştır. 

Deneme süresince 2. istasyonda nitrit azotu derişiminde bir azalma gözlenirken, kafes içinde 

Ağustos ayına kadar bir artış gözlenmiş, daha sonra nitrit azotu değerleri azalmıştır. Nitrat 

azotunun istasyonlara göre değişimi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 

önemli bulunmuş (p<0,05), en yüksek değer Ekim ayında kafes içinde ölçülmüştür. Nitrat 

azotu değerleri 2. istasyonda da deneme başlangıcından itibaren artış göstermiş ve en yüksek 

değerine Ekim ayında ulaşmıştır. Toplam fosfor değerlerinin istasyonlara ve aylara göre 

değişimi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). Toplam fosfor derişiminin 

istasyonlara göre değişimi, Nisan, Mayıs, Ağustos ve Eylül aylarında önemli bulunmuş, yaz 

aylarında toplam fosfor derişiminin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ot sazanının tükettiği 

bitkilerdeki besin maddelerinin önemli bir kısmını bünyesinde tuttuğu bildirilmiştir (Lembi et 

al.1978, Kırkağaç ve Pulatsü 2001, Kırkağaç ve Demir 2004). Bununla birlikte, Shireman ve 

Smith (1983), ot sazanı stoklanan bir gölde stoklama öncesine göre besin maddelerinde ve 

fitoplankton yoğunluğunda artış saptamışlardır. Batı Göleti’nde istasyonlar arasındaki besin 

maddeleri derişimindeki farklılıkların kafes içinde yoğun bitki gelişimi, ölen su bitkilerinin 

dekompozisyonu, su sıcaklığı ve buna bağlı değişimler, balığın su bitkilerini tüketmesi yanı 

sıra fitoplankton, zooplankton ve bentik fauna topluluklarının mevsimsel farklılıkları ve 

bunlar arasındaki kompleks ilişkilerden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.  

 

Batı Göleti’nde fitoplankton sayısının deneme başlangıcında (Mart ve Nisan ayları) 

istasyonlar arasındaki farklılıkları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). 

Fitoplankton sayısı mevsimsel bir değişim göstermiş, en yüksek değerine Ağustos ayında 

ulaşmış ve Kasım ayına kadar aylık değerler kafes içinden alınan örneklerde daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durumun kafes içerisinde yoğun bitki gelişiminin bir sonucu olduğu 

düşünülmektedir. Batı Göleti fitoplankton sayısı açısından oldukça fakirdir, fitoplankton 

kompozisyonu incelendiğinde diatomların baskın olduğu görülmektedir. Kafes içinde 

fitoplankton sayısının yüksekliği su bitkilerinin yapraklarında epifitik olarak bulunan ve örnek 

alırken suya karışan diatomlardan kaynaklanabilir. Makrofit ve fitoplankton arasında ters bir 

ilişki olduğu ve makrofitlerin fitoplankton gelişimini önlediği bildirilmektedir (Wetzel 1983). 

Ancak deneme süresince ağ kafesin göz açıklıkları zamanla tıkanmış ve su akımının 

azalmasıyla bitki gelişimi için daha uygun, besince daha zengin bir ortam oluşmuştur. Bu 

durum aynı zamanda fitoplankton gelişimini teşvik etmiştir. Bu araştırmada fitoplankton 

sayısı Batı Göleti’nde 2001-2002 yılında yapılan bir çalışmaya göre (Demir ve Kırkağaç 

2003) daha yüksek bulunmuştur. Bulgularımıza ve daha önce yapılan araştırma sonuçlarına 
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göre gölet oligotrofik besin düzeyindedir ve ot sazanı stoklanması ile fitoplankton sayısında 

bir artış olduğu gözlenmesine rağmen fitoplankton patlamaları oluşmamıştır. Bu sonuç 

Opuszynski ve Shireman (1995) tarafından bildirilen değerlendirme ile uyumludur. 

 

Klorofil a derişimlerinin istasyonlar arasındaki farklılıkları Mart, Nisan aylarında istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). Cooke ve ark (1986), bitki mücadelesinde kullanmak 

üzere bir gölete stokladıkları ot sazanlarının klorofil a derişimini değiştirmediğini 

bildirmişlerdir. Bazı çalışmalarda ise ot sazanı stoklanan havuzlarda kontrole göre klorofil a 

derişiminde artış olduğu belirtilmiştir (Lembi et al.1978, Kırkağaç ve Demir 2004). Ot sazanı 

stoklanan Batı Göleti’nde ise klorofil a derişiminde 2001-2002 yıllarına göre  (Demir ve 

Kırkağaç 2003) hafif bir artış olduğu belirlenmiştir. Kafes içinde seçilen istasyonda klorofil a 

derişimleri belirgin şekilde yüksek olmasına rağmen bunun kafesin ağ gözünün tıkanması ve 

makrofit artışı ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Zooplankton bolluğunun aylara ve istasyonlara göre değişimi istatistiki açıdan önemli 

bulunurken (p<0,01), istasyonlara göre değişimi ise Mart, Nisan Mayıs aylarında önemsiz 

bulunmuştur. Deneme süresince zooplankton bolluğu kafes içinden alınan örneklerde 2. 

istasyona göre daha düşük olmuştur. Deneme süresince zooplanktonda Rotifera %90 

civarında hakim olmuş, bunu Copepoda ve Cladocera izlemiştir. Richard ve ark. (1985), ot 

sazanı stokladıkları bir gölde zooplankton kompozisyonunun baskın olan Copepod ve 

Cladocera türlerinden Rotifera ve daha küçük Cladocera türlerine doğru değiştiğini, Kırkağaç 

ve Pulatsü (2001), Alaplı göletinde ot sazanı stoklamadan önce büyük Cladocera üyelerinden 

Diaphanosoma ve Ceriodaphnia bulunurken, ot sazanı stoklamadan sonra bunların yerini 

Bosmina longirostris ve zooplankton kompozisyonunun %95’ini oluşturan Rotifera türlerinin 

aldığını bildirmişlerdir. Bu araştırmada zooplankton kompozisyonu açısından istasyonlar 

arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. Ot sazanı zooplankton tüketecek büyüklükte 

olmadığı için, zooplankton kompozisyonunu doğrudan etkilememiştir. Ot sazanının yavru 

döneminde zooplanktonu esas besin kaynağı olarak kullanmakla birlikte yavru döneminden 

sonra, ortamda bitki bulunmasa dahi zooplankton tüketmediği ve zooplankton 

kompozisyonunu etkilemediği bildirilmiştir (Van Dyke and Sutton 1977). Zooplankton tür 

sayısındaki değişimler bakımından, istasyonlar arasında fark bulunmamıştır. Deneme 

süresince tür sayısındaki değişimler süksasyondan etkilenmiştir. Batı Göleti’nde ot sazanı 

stoklandıktan sonra balığın su bitkilerinin tüketmesinden dolayı artan besin maddeleri ve 

fitoplankton sayısının, zooplankton bolluğunu etkilediği düşünülmektedir. Bununla birlikte, 
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Batı Göleti plankton açısından fakir olup, bunun en önemli nedeni gölette su değişim 

süresinin kısa olmasıdır (Demir ve Kırkağaç 2003). 

  

Bentik fauna bolluğunun deneme başlangıcında istasyonlar ve aylar arasındaki değişimi 

önemsiz iken, deneme süresince kafes içinden alınan örneklerde (1. istasyon) daha yüksek 

olmuştur. Bentik fauna bolluğunda deneme sonuna kadar her iki istasyonda artış gözlenmiştir. 

Bentik fauna kompozisyonunda Gastropoda üyeleri hakim olurken, Diptera üyeleri % 1-3 

arasında değişen oranlarda bulunmuşlardır. Ot sazanı stoklanan göllerde bentik fauna 

bolluğunun arttığı bildirilmiştir (Bain 1993). Batı Göleti’nde balığın bitki tüketimi nedeniyle 

canlılar arası ilişkilerin değişmesine bağlı olarak bentik fauna gelişiminin arttığı 

düşünülmektedir.  

 

Batı Göleti’nde ot sazanı bitki biyokütlesini doğrudan etkilemiştir. Deneme süresince bitki 

biyokütlesinde belirgin bir azalma olduğu gözlenmiştir. Gölette fitoplankton, zooplankton ve 

bentik fauna bolluğunda artışlar belirlenmiştir. Ot sazanının diğer canlılar üzerine olan 

etkileri, bitki yoğunluğu ve kompozisyonunun değişiminden kaynaklanan sekonder etkilerdir. 

Ot sazanının göllere bitki mücadelesi amacıyla stoklanmasında akvatik ekosistemde besin 

maddelerini tüketen, balık ve diğer organizmalara besin ve habitat teşkil eden su bitkilerinin 

yok edilmesinin etkileri çok dikkatli değerlendirilmelidir. Bu araştırmada Batı Göleti’nde ot 

sazanı stoklamanın kısa dönemli etkileri incelenmiştir. Gölette sonraki yıllarda oluşabilecek 

ekolojik değişimler izlenmelidir.  
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7. EK 

7.1. Mali Bilanço ve Açıklaması 

 

Fasıl Fasıl adı Malzeme Adet Toplam Fiyat 

400 Tüketim mal 

ve malzemeleri 

Kimyasal mad. 

Formaldehit (Merck) 2,5 l 

Aseton (Merck)  2,5 l 

Whatman GF/C filtre kağıdı 

                                    TOPLAM 

Kafes 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

449.580.000 

310.360.000 

 

600 Makine ve 

Teçhizat 

Hassas terazi, 0,01 g hassasiyette 1 1.935.200.000 

                        GİDER TOPLAMI 

GELİR TOPLAMI 

KALAN 

2.695.140.000 

3.820.000.000 

1.124.860.000 
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ÖNSÖZ 

 

‘Sakaryabaşı-Doğu Göleti’nde ot sazanının su bitkileri mücadelesinde kullanımı, su 

kalitesi, fitoplankton, zooplankton ve bentosa etkileri’ konulu araştırma projesi kapsamında, 

ot sazanları Çifteler Belediyesi’nin imkanları ile DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir-Ürkmez Su 

Ürünleri Etüt ve Üretim İstasyonundan Çifteler-Sakaryabaşı Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu’na getirilmiştir.  

Ot sazanları gölete stoklanacak büyüklüğe gelene kadar toprak havuzlarda beslenmiş ve 

Mayıs 2003’te Doğu Göleti’ne stoklanmıştır. Ayrıca Doğu Göleti’ne bitki gelişimini izlemek 

amacıyla balıkların giremeyeceği iki adet ağ kafes yerleştirilmiştir. Su, bitki, plankton ve 

bentos örnekleri Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında alınmıştır. Ağustos ayı 

sonunda Çifteler belediye başkanı yeniden başkanlığa aday olması nedeniyle sorumsuzca 

göleti temizlemeye karar vermiş ve haber vermeden boşaltarak denemeyi bozmuştur.  

Aynı mevkide bulunan Doğu Göleti ile benzer morfometrik özellikler gösteren ve 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunun su kaynağı olan 

Batı Göleti’nde de aşırı su bitkisi gelişimi gözlenmiştir. Bu durum özellikle yaz aylarında 

kanal ve havuzlarda kirlenmeye neden olmakta, işgücünü artırmakta ve suyun çözünmüş 

oksijen derişimini düşürmektedir. Bu nedenle Batı Göleti’nde su bitkileriyle mücadelenin 

gerekli olduğu düşünülmüş, araştırmanın aynı deneme planı çerçevesinde su bitkileri 

açısından problemli olan Batı Göleti’ne uygulanmasına ve proje adının ‘Sakaryabaşı-Batı 

Göleti’nde ot sazanının su bitkileri mücadelesinde kullanımı, su kalitesi, fitoplankton, 

zooplankton ve bentosa etkileri’ olarak değiştirilmesine ilişkin önerimiz Uzmanlar Grubu’na 

sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bu amaçla kullanılacak ot sazanları DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 

Elazığ Keban Su ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilmiştir.  

Projenin devam etmesi yönünde destek olan Uzmanlar Grubu’na, arazi çalışmalarında 

yardımlarını esirgemeyen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Balık Üretim ve Araştırma 

İstasyonu Müdürü Ziraat Y. Mühendisi Mevlüt Kındır’a, laboratuar çalışmalarında yardımcı 

olan Ar. Gör. Akasya Akçora Topçu’ya teşekkürlerimizi sunarız.  


