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Teşekkür: Bu çalışmada kullanılan türlerin izolasyonu, “Denizel Kaynaklı Bioaktif Bileşiklerin 
Araştırılması: Buluştan Sürdürülebilir Üretime ve Endüstriel Uygulamalara (MAREX)” isimli 
Avrupa Birliği 7 çerçeve projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Keçi Gölü (Bolu)’nün Rotifera faunasını belirlemek ve 
bazı su kalite parametreleri ile mevsimsel değişimini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında Keçi Gölü’nden seçilen 3 istasyondan 
örnekleme yapılmıştır. Rotifer örnekleri 55 µ göz aralığına sahip Hensen tipi plankton kepçesi ile 
vertikal ve horizontal olarak alınıp, 250 ml’lik plastik şişelere konulmuş ve % 4’lük formaldehit ile 
tespit edilmiştir. İstasyonlardaki sıcaklık, hidrojen iyon konsantrasyonu (pH), elektriksel iletkenlik 
(EC) ve çözünmüş oksijen miktarı gibi suyun bazı fiziko-kimyasal parametreleri ise arazi çalışması 
sırasında yerinde ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışma süresince Rotifera şubesinden 11 familyaya ait 31 tür teşhis edilmiştir. Tür 
çeşitliliği en fazla 17 tür ile yaz mevsiminde, en az 11 tür ile kış mevsiminde bulunmuştur. Göldeki 
Rotifera türlerinin toplam sayısal değeri 76.762.760 B/m3 olarak hesaplanmıştır. Popülasyon 
yoğunluğu en fazla ilkbahar mevsiminde, en düşük olarak yaz mevsiminde bulunmuştur. Rotifera 
grubunun göldeki ortalama değeri ise 19.190.690 B/m3’tür. Ölçülen fiziko-kimyasal parametre 
değerleri ortalama, EC 470 µS/cm, çözünmüş oksijen miktarı 9,35 mg/L, sıcaklık 11,42 °C ve pH 
değeri ise 8,11 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Tespit edilen türlerin tamamı Keçi Gölü için yeni kayıt olarak verilmiştir. Rotifer türlerinin 
mevsimsel dağılımına bakıldığında tür çeşitliliği en yüksek seviyeye yazın ulaşırken, popülasyon 
yoğunluğu ilkbahar döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Sıcaklık artışına paralel olarak tür 
çeşitliliğinin artması sıcaklık ve rotifer türleri arasında pozitif bir ilişkinin varlığını göstermiştir. 
Bunun yanı sıra kış mevsiminde rastlanan türlerinin yaz mevsiminde de varlığı rotifer türlerinin 
sıcaklığa toleranslarının yüksek olduğunu göstermiştir.
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