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Mogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Nehri (Kızılırmak) 
Mavi-Yeşil Algleri Üzerine İncelemeler
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Amaç: Üç farklı habitattan (Mogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Irmağı) aylık olarak toplanılan 
örneklerde mavi-yeşil alg (Cyanobacteria) türlerinin tespiti, taksonomik ve ekolojik açıdan 
değerlendirilmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanını oluşturan Mogan Gölü ve Beytepe Göleti için örnekler 
aylık olarak alınmaktadır. Delice Nehri’nden ise Mayıs 2007-Mayıs 2008 arasında aylık olarak 
toplanılmış olan fitoplankton örnekleri incelenmektedir. Fitoplanktonik organizmaları tespit 
etmek amacıyla 33-44 µm por açıklığında, 60 cm. çapında ve 1.5 m. uzunluğunda plankton 
kepçesi ile horizontal olarak ve Patala örnekleme aleti ile direkt su numunesi alınıp 33-44 µm por 
açıklığındaki elekten süzülerek vertikal örnekleme yapılmaktadır. Örneklemeler yapılırken suyun 
fiziksel parametreleri de (sıcaklık, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, pH, tuzluluk) su ölçüm 
cihazıyla (Consort C933) belirlenmektedir. Ayrıca tatlısu alglerinin sucul ortamlarda çok farklı 
habitatları işgal etmiş olmalarından dolayı (bitkilerin ve taşların üzerinde ve dip kısımda sedimene 
bağlı olarak) bitkilerin, taşların ve sedimentin yüzeyinden kazıma yapılmak suretiyle örnek alımı 
da yapılmaktadır. Plankton numunelerinin bir kısmı % 4’lük formaldehit ve diğer bir kısmı da lugol 
ile tamponlanarak fikse edilmiştir. Laboratuara getirilen örneklerden geçici preparatlar hazırlanarak 
teşhis işlemleri yapılmış ve örneklerin fotoğrafları çekilmiştir. Sonuç olarak üç farklı habitata 
bulunabilecek mavi-yeşil algler belirlenerek türler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Delice Irmağı’nda daha önce yapılan çalışmalarda 11 tane Cyanobacteria türü tespit 
edilmiştir. Bu türler, Chrooccoccus turgidus, Oscillatoria major, Merismopedia elegans, 
Merismopedia glauca, Microcystis aeruginosa, phormidium formosum, Oscillatoria princeps, 
Phormidium ambiguum, Leptolyngbya notata, Plectonema wollei, Spirulina nordstedtii. Mogan 
Göl’ünde yapılan çalışmalarda ise toplamda 18 adet tür tanımlanmıştır Bu türler, Dolichospermum 
affine, , Dolichospermum flosaquae, Anabaena sp., Dolichospermum spiroides, Anabaenopsis 
elenkini, Aphanocapsa incerta, Chroococcus minimus, Chroococcus sp. , Merismopedia glauca, 
Merismopedia minima, Merismopedia tenuissima, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria limosa, 
Oscillatoria tenuis, Phormidium formosum, Pseudanabaena limnetica, Pseuduanabeana sp., 
Spirulina major, Spirulina nordstedtii. Örnekleme çalışmaları henüz tamamlanmadığından, çalışma 
sonucunda tür sayısının daha fazla olacağı düşünülmektedir. 

Sonuç: Tespit edilen türlerin büyük bir kısmı daha önce yapılmış olan çalışmalarda da tespit edilmiş 
türlerdir.

Anahtar Kelimeler: Mavi- yeşil alg, Mogan Gölü, Beytepe Göleti, Delice Irmağı.

Teşekkür: Örneklerin bir kısmı H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi 0701601006 nolu proje 
kapsamında toplanılmıştır.


