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Abstract: Cladocera and copepoda fauna of Yesil Lake (Antalya, Turkey) and seasonal changes in population abundance.
In this survey, Cladocera and Copepoda fauna of Yesil Lake was studied between Agust 2001 and July 2003. Three species
belonging to Cladocera and four species belonging to Copepoda were determined. In addition, Seasonal changes in population
abundance of Cladocera and Copepoda species recorded from the studied lake were given. Most of Cladocera and Copepoda
species in Yesil Lake reached to maximum population abundance in the summer. But, abundance was low during autumn and
spring. It was determined that Cladocerans relatively were predominant group over copepods during studied period.
Key Words: Cladocera, Copepoda, abundance, Yesil Lake.
Özet: Bu çalışmada, Ağustos 2001-Temmuz 2003 yılları arasında Yeşil Göl’ün Cladocera ve Copepoda faunası incelenmiştir.
Cladocera’ya ait üç, Copepoda’ya ait dört tür belirlenmiştir. Ayrıca, çalışma alanından saptanan Cladocera ve Copepoda türlerinin
mevsimsel yoğunluk değişimleri de verilmiştir. Buna göre, Yeşil Göl’de Cladocera ve Copepoda türlerinin çoğu yaz aylarında
maksimum populasyon yoğunluklarına ulaşmışlardır. Fakat, ilkbahar ve sonbahar aylarında düşük seviyelerde seyretmiştir. Çalışma
süresince kladoserlerin, kopepodlara nazaran daha baskın grup olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cladocera, Copepoda, yoğunluk, Yeşil Göl.

Giriş
Günümüzde besin ihtiyacını karşılamada ve özellikle protein
açığını kapatmada, tatlısu balıkçılığı başta olmak üzere, su
ürünleri önemli bir yere sahiptir. Besin zincirinin birincil tüketici
basamağında yer alan zooplanktonik canlılar, bitkisel besinleri
hayvansal proteinlere dönüştürerek bir çok balık türünün
(planktivor ve genç bireyler) ve bir çok sucul canlının besin
kaynağını oluşturmaktadırlar (Güher, 1999). Su ekosisteminde
zooplanktonun temel gruplarından ikisini Cladocera ve
Copepoda oluşturur.
Türkiye içsularında yaşayan Cladocera ve Copepoda
türleri, 1940’lı yıllardan itibaren yerli ve yabancı araştırmacılar
tarafından yapılan pek çok araştırma ile ortaya koyulmaya
çalışılmıştır. Gündüz (1997), Türkiye iç sularında yaşayan
Cladocera türlerinin kapsamlı ilk listesini vermiştir. Daha sonra
Ustaoğlu (2004), Türkiye içsuları Cladocera, Copepoda ve
Rotifera’yı da kapsayan ilk kontrol listesini hazırlamıştır
(Bekleyen 2006).
Yeşil Göl, Antalya'nın batısında, Kaş ilçesinin sınırları
içerisinde yer alır (360 33’33” K, 290 36’59” D). Kaş'a 65 km
uzaklıkta yer alan Gömbe Yaylasının güneyinde 3024 m
yüksekliğindeki Akdağ'ın eteklerinde yer alan vejetasyonca
fakir bir göldür. Yeşil Göl deniz seviyesinden yaklaşık 1600 m.
yükseklikte yer almaktadır (Şekil 1).
Çalışma alanı ile ilgili olarak şu ana kadar yapılan
çalışmalar incelendiğinde, Toros dağları üzerindeki bazı dağ
göllerinin Oligochaeta (Annelida) faunasına katkı ile ilgili

çalışmada Yeşil Göl’den Pristinella bilobata (Bretscher, 1903)
saptanmıştır (Yıldız ve diğ. 2007). Yine aynı çalışma alanında
Malacostraca faunasının saptanması amacı ile incelenen 16
gölden biri olan Yeşil Göl’de Gammarus balcanicus
Schaferna, 1922 sucul böcek faunasına katkı amaçlı
çalışmada Yeşil Göl’de Tricoptera’dan Drusus annulatus
(Stephenson, 1837), ve Allogamus auricollis (Pictet, 1834)
saptanmıştır (Ustaoğlu ve diğ. 2004, Topkara ve diğ. 2009).
Çalışma alanı zooplanktonu ile ilgili olarak Ustaoğlu ve
arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 4 rotifer türüne ait
kayıt bulunmaktadır (Ustaoğlu ve diğ. 2005)
Bu çalışmanın amacı, Cladocera ve Copepoda ile ilgili
daha önce herhangi bir çalışmanın yapılmadığı Yeşil Göl’de
Cladocera ve Copepoda faunasını belirleyerek Türkiye
zooplankton faunasına katkı sağlamak ve saptanan türlerin
mevsimsel populasyon yoğunluklarını ele almaktır.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışma, Ağustos 2001-Temmuz 2003 tarihleri arasında
yapılmıştır. Su örnekleri, aylık olarak araştırma alanından
seçilen üç istasyondan alınmıştır. Plankton örneklerinin
alımında, 55 μm göz açıklığına sahip plankton kepçesi ile
kıyıdan çekim yapılmıştır. Kolektörde biriken plankton
örnekleri, 300 ml’lik kavanozlara boşaltılıp, % 4’lük
formaldehitte tespit edilmiştir.
Su örneklerinde mevcut olan Cladocera ve Copepoda
türlerinin sayım işlemi bir sayım kamarası kullanılarak inverted
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mikroskopta yapılmıştır. Sayım işlemleri Edmondson (1971)’e
göre yapılmıştır. Bunun için plankton şişeleri iyice
çalkalanarak homojen hale getirilmiş ve daha sonra bu
homojen karışım içerisinden örneklemeler yapılarak sayım
işlemi gerçekleştirilmiştir. Sayım için sadece ergin bireyler
sayılmıştır. Göl suyunda bulunan m3’deki toplam organizma
sayısı ise öncelikle kavanoz hacmine, daha sonra ise plankton
kepçesinden süzülen su hacmine göre belirlenmiştir. Her tür
için üç istasyonun ve iki yıllık verilerin ortalaması alınarak
türlerin yıllık populasyon yoğunluk değişimlerini gösteren
şekiller hazırlanmıştır. Kış aylarında hava koşullarından dolayı
örnek toplanamamıştır. Ayrıca örnekleme süresince çalışma
alanında su sıcaklığı da ölçülmüştür.
İncelenen Cladocera örneklerinin tanımlanmasında
Margaritora (1983), Negrea (1983), Scorfield ve Harding
(1966), Smirnov (1974, 1992, 1996)’den ve Copepoda
türlerinin tanımlanmasında Dussart (1967, 1969) ve Kiefer
(1978)’den yararlanılmıştır.

Şekil 1. Çalışma alanı ve örnekleme istasyonları.

Bulgular
Örnekleme süresince çalışma alanı su sıcaklığı 4.130C15.790C arasında değişmiştir. En yüksek Haziran-Eylül ayları
arasında (12.06 0C-15.79 0C), en düşük Mart ve Kasım
aylarında (4.130C, 8.2 0C) ölçülmüştür.
Yeşil Göl’de Ağustos 2001-Temmuz 2003 tarihleri
arasında alınan su örneklerinden Cladocera’ya ait üç tür,
Copepoda’ya ait dört tür olmak üzere toplam 7 tür
saptanmıştır. Bu türler:
PHYLUM : ARTHROPODA
Class : Crustacea
Subclass : Branchiopoda

Order : Cladocera
Family: Macrothricidae
Subfamily: Macrothricinae
Macrothrix groenlandica Lilljeborg, 1900
Family: Chydoridae
Subfamily: Chydorinae
Chydorus sphaericus (O.F.Müller, 1776)
Subfamily: Aloninae
Alona rectangula Sars, 1862
Subclass : Copepoda
Order : Harpacticoida
Family: Canthocamptidae
Bryocamptus minutus (Claus, 1863)
Athyella crassa (Sars, 1863)
Order : Cyclopoida
Family: Cyclopidae
Subfamilya: Eucyclopinae Kiefer, 1927
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820)
Bugüne kadar çalışma alanında Cladocera ve
Copepoda’ya ait faunistik ve ekolojik herhangi bir araştırma
yapılmadığından, bu çalışma ile saptanan türler, ilk veriler
olarak değerlendirilmektedir.
Her iki yıla ait populasyon yoğunluklarında belirgin bir
farklılık olmadığından iki yıllık verilerin ortalaması alınarak
türlerin yıllık populasyon yoğunluk değişimlerini gösteren
şekiller hazırlanmıştır. Buna göre; çalışma süresince her ay
düzenli olarak alınan plankton örneklerinden saptanan toplam
Cladocera ve Copepoda yoğunluklarının aylara göre
dağılımları Şekil 2’de ve Cladocera türlerinin aylara göre
populasyon yoğunluk dağılımları Şekil 3’de ve Copepoda
türlerinin aylara göre populasyon yoğunluk dağılımları Şekil
4’de verilmiştir.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölgede yer alan Yeşil
Göl’de çalışma süresince saptanan toplam birey sayısı
Haziran ve Ekim ayları arasında yüksek değerlerde
kaydedilmiştir. Toplam birey sayıları ilkbahar aylarından
itibaren artmaya başlamakta ve Temmuz ayında en yüksek
düzeye ulaşmaktadır (1520 birey/m3) (Şekil 2). Birey
sayısında Ekim ayından itibaren görülen düşüş, Kasımda
daha da belirginleşmektedir (808 - 219 birey/m3) (Şekil 2).
Cladocera ve Copepoda’ya ait bireylerin toplam sayıları
karşılaştırıldığında, Cladocera’nın Mart ve Mayıs ayları
dışında diğer tüm aylarda dominant grup olduğu
görülmektedir. Mart ve Mayıs aylarında Copepoda baskın
grubu oluşturmuştur. Cladocera populasyon yoğunluğunun
Temmuz ayında 1030 birey/m3 ile en yüksek düzeye ulaştığı,
buna karşın Mart ayında 9 birey/m3 ile en düşük düzeyde
kaldığı saptanmıştır. En yüksek Copepoda populasyon
yoğunluğu, 516 birey/m3 ile Ağustos ayında, en düşük ise 64
birey/m3 ile Kasım ayında tespit edilmiştir (Şekil 2).
Çalışma süresince her ay gözlenen M. groenlandica
Haziran-Kasım ayları arasında yüksek populasyon
yoğunluklarına sahip olmasına rağmen (143 birey/m3 - 591
birey/m3), Mart-Mayıs aylarında düşük yoğunluklarda
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saptanmıştır (9 birey/m3 - 37 birey/m3). Türün en yüksek
populasyon yoğunluğu 591 birey/m3 ile Eylülde, en düşük
populasyon yoğunluğu 9 birey/m3 ile Mart ayında gözlenmiştir
(Şekil 3). Ayrıca M. groelandica, Mart ayında Cladocera’nın
tek temsilcisi olmuştur.

Şekil 2. Yeşil Göl’de aylara göre toplam Cladocera ve Copepoda yoğunluğu
(Ağustos 2001-Temmuz 2003; iki yıl ve üç istasyon ortalaması).

Çalışma alanından saptanan daimi türlerden C.
sphaericus Mart ayı hariç diğer tüm aylarda gözlenmiştir.
Ağustos ayına kadar yüksek populasyon yoğunluklarında
gözlemlenen C. sphaericus Temmuz ayında 485 birey/m3 ile
çalışma alanındaki tüm türler içerisinde en fazla birey sayısına
sahip olduğu saptanmıştır. En düşük populasyon yoğunluğu
12 birey/m3 ile Kasım ayında gözlenmiştir. Türün ilkbahar
aylarındaki populasyon yoğunluğunun (101 birey/m3-113
birey/m3) sonbahar aylarına (12 birey/m3 – 56 birey/m3)
nazaran daha yüksek olduğu saptanmıştır (Şekil 3).
Yoğunlukta Cladocera populasyonun küçük bir
bölümünü oluşturan A. rectangula, sayım yapılan dönem
içerisinde sadece Temmuz-Ekim ayları arasında gözlenmiş ve
54 birey/m3 ile Temmuz ayında en yüksek populasyon
yoğunluğuna ulaştığı saptanmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Yeşil Göl’de saptanan Cladocera türlerinin aylık populasyon
yoğunluğu (Ağustos 2001-Temmuz 2003; iki yıl ve üç istasyon ortalaması).

Copepoda türlerinden E. serrulatus çalışma süresince
devamlı gözlemlenen baskın bir türdür. Bahar aylarında
sayıca artmaya başlayan bu türün populasyon yoğunluğu
özellikle Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde en yüksek
düzeye ulaşırken (453 birey/m3 - 472 birey/m3) en düşük
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populasyon yoğunluğu 64 birey/m3 ile Kasım ayında
gözlenmiştir (Şekil 4). M. fuscus türü nadir görülen türlerden
biri olup Temmuz- Eylül aylarında düşük yoğunlukta
gözlenmiştir (11 birey/m3 - 43 birey/m3) (Şekil 4).

Şekil 4. Yeşil Göl’de saptanan Copepoda türlerinin aylık populasyon
yoğunluğu (Ağustos 2001-Temmuz 2003; iki yıl ve üç istasyon ortalaması).

Çalışılan su sisteminde Copepoda türleri içerisinde
düşük populasyon yoğunluğuna sahip olan diğer iki tür B.
minutus ve A. crassa’dır. Bu türlerden A. crassa TemmuzEylül aylarında 11 birey/m3 - 54 birey/m3 değerlerinde
bulunmuştur. Temmuz ve Ağustos aylarında populasyon
yoğunluğu Eylül ayına nazaran daha yüksek saptanmıştır (41
birey/m3- 54 birey/m3) (Şekil 4).
En düşük populasyon yoğunluğuna sahip olan B.
minutus sadece yaz aylarında gözlenmiştir. Türün yıllık
populasyon yoğunluğu 8 birey/m3 -15 birey/m3 arasında
değişmektedir (Şekil 4).
Tartışma ve Sonuç
Yeşil Göl deniz seviyesinden 1600 m yükseklikte ve karasal
iklim şartlarının görüldüğü bir alanda yer almaktadır. Çalışma
süresi boyunca kış aylarında su sıcaklığı 0 ºC’nin altına
düştüğünden donmaktadır. Çalışma dönemi içerisinde kayıt
edilen su sıcaklık değerlerine göre, en düşük sıcaklık 4.13 ºC
ile Mart ayında ve en yüksek sıcaklık 15.79 ºC ile Ağustos
ayında kaydedilmiştir. Bu su sisteminde kış mevsimi hariç yaz
ve bahar aylarına ait su sıcaklık değerlerinin ılıman iklim
kuşağında yaşanan ilkbahar ya da sonbahar aylarında ölçülen
su sıcaklık değerlerine denk geldiği görülmüştür. Başka bir
ifade ile Yeşil Göl su sıcaklığı yönüyle İç Anadolu veya
Karadeniz bölgesinde ortalama yükseltilerde yer alan bir su
sistemi özelliği göstermektedir (Altındağ ve Özkurt 1998,
Gündüz 1984, Baysal ve Ünsal 1988). Yeşil Göl’de Cladocera
ve Copepoda komunite yoğunlukları Nisan ayından itibaren
artmaya başlamakta ve yaz aylarında en yüksek düzeye
ulaşmaktadır. Şekil 2-4 ele alındığında türlerin hemen hemen
hepsinin yaz aylarında maksimum populasyon yoğunluklarına
ulaştıkları görülmektedir. Populasyon yoğunluklarının yüksek
olduğu aylarda su sıcaklığı 12.06 ºC- 15.79 ºC arasında
kaydedilmişken diğer aylardaki su sıcaklık değerlerinin 12 ºC’
nin altına düşmesi ile populasyon yoğunluklarının da düştüğü
görülmüştür. Bu veriler su sıcaklığının, türlerin yaşam
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döngüsünü ve populasyon yoğunluklarını sınırlayıcı bir etkiye
sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü sıcaklık suların
biyolojik yapısı ve fiziko-kimyasal değişimini doğrudan
etkileyen fiziksel bir faktördür. Planktonlar üzerinde su
sıcaklığının etkili olduğu bilinmektedir. Bu yüzden su
sıcaklığının yüksek ve güneşlenme süresinin fazla olduğu
dönemlerde plankton miktarında artış görülmektedir (Baysal
ve Ünsal 1988).
Sert fiziksel koşullara maruz kalan Yeşil Göl gibi, yüksek
dağ göllerinde başta planktonik organizmalar olmak üzere
besin ağındaki tüm canlıların komunite yapısını ve biyomasını,
sadece sıcaklık faktörü değil, iklim dalgalanması, kısa süren
üreme-büyüme dönemi ve yüksek güneş ışığı (U.V) gibi
faktörler de etkilemektedir (Carillo, ve diğ. 2002; Simona ve
diğ. 1999, Moralez-Baquerol, ve diğ. 1992).
Simona ve diğ. (1999) Güney Alp’lerde yer alan bir dağ
gölünün mevsimsel plankton dinamiğini saptamak amaçlı
yaptıkları çalışmada fitoplanktona nazaran zooplankton tür
sayısının oldukça az olduğu (3 Rotifera, 1 Copepoda ve 1
Cladocera) saptanmıştır. Larson ve diğ. (2007) tarafından
yapılan benzer bir çalışmada krater göl Oregon’un
zooplankton populasyonlarının yoğunluk ve dağılımı
araştırılmış ve zooplankton sayısı 10 Rotifera ve 2 Cladocera
ile sınırlı kalmıştır. Yapılan her iki çalışmada da zooplankton
tür sayısı ve yoğunluğu üzerine, biyotik etmenlere nazaran
abiyotik etmenlerin daha etkili olduğu görülmüştür. Ancak,
Larson ve diğ. (2007) tarafından yapılan çalışmada zaman
zaman Kokanee salmon balığının artması Daphnia’nın
predasyonla ya da diaposa girmesiyle ya da her iki durumun
gerçekleşmesiyle ortadan kaybolmasında önemli rol
oynadığını bildirmişlerdir. Çalışma alanımızda doğal ya da
balıklandırma ile yaşayan balık türleri bulunmamakta ve
dolayısıyla böyle bir etkiye maruz kalmamaktadır.
Yüksek zonda olmayan Hann ve Zrum (1997) Delta
bataklığında (Kanada) iki su sisteminde littoral
mikrokrustaselerin komunite yapıları ve mevsimsel tür
yoğunluklarını araştırmak amacıyla yapmış oldukları
çalışmada da, balık türlerinin olmadığı sadece omurgasız
avcıların bulunduğu su sistemindeki Cladocera yoğunluğunun
hem balık hem de omurgasız avcıların bulunduğu su
sistemine göre daha yüksek olduğunu kaydetmişlerdir.
Aygen ve diğ (2009) çalışma alanımızın doğusunda
kalan 2060 m. yükseklikte yer alan Eğri Göl’ün zooplankton
kompozisyonu ve bolluğu ile ilgili yapmış oldukları çalışmada
30 Rotifera, 8 Cladocera ve 3 Copepoda olmak üzere toplam
41 tür saptamışlardır. Oligotrofik özelliklere sahip olduğu
bildirilen bu gölde çalışma alanımız türlerinden A. rectangula
ve C. sphaericus türlerine rastlanılmıştır. Eğri Göl’de Rotifera
türlerinin baskın olduğu, bunu Cladocera ve Copepoda’nın
takip ettiği görülmüştür. Bu dağ gölünde olduğu gibi çalışma
alanımızda da çalışılan periyod boyunca baskın grubun
Cladocera olduğu tespit edilmiştir.
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