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Amaç: Bu çalışmada Muğla kıyılarında Kasım 2010, Ağustos, Eylül ve Ekim 2011 tarihlerinde tespit 
edilen denizanası aşırı üremeleri irdelenmiştir. Bu aşırı üremelerin olası nedenleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Denizanalarının sayımı bir tekne üzerinde yapılmış, teknenin her iki 
tarafından 5’er metrelik genişlikte görülen denizanaları sayılmıştır. Denizanalarının metrekaredeki 
bollukları tespit edilmiştir. Ayrıca denizanası örnekleri bir kepçe yardımı ile alınmış ve çan çapları 
ile ağırlıkları ölçülmüştür. 

Bulgular: 2010 yılı Kasım ayında Fethiye Körfezi Ölüdeniz Lagününde Aurelia aurita türü 3 bir./
m2 bolluk değeri ile yığın oluşturmuştur. Ağustos ve Eylül 2011’de, Gökova Körfezi’nde çeşitli 
koylarda Cotylorhiza tuberculata su kolonunda sayılamayacak bolluklara ulaşmıştır. Yine 2011 yılı 
Ekim ayında Köyceğiz-Dalyan Lagünü içerisinde yer alan Sülüngür Gölü’nde Phyllorhiza punctata 
türü denizanası yüksek bollukta tespit edilmiştir. 

Sonuç: Ege Denizi ile Akdeniz arasında yer alan Muğla ili Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine (1124 
km) sahip şehridir. Pek çok körfez ve koydan oluşan kıyı şeridi denizanalarının yerleşmesi için uygun 
ortamlar oluşturmaktadır. Sülüngür Gölü kefal başta olmak üzere pekçok balık türü için önemli 
bir yumurtlama alanıdır. Bu sebeple P. punctata besin miktarının bol olduğu Sülüngür Gölü’nde 
aşırı üreme göstermiştir. Denizanalarının Muğla bölgesinde yıllık su sıcaklığı ortalamasının yüksek 
olması nedeniyle de aşırı üreme gösterdikleri düşünülmektedir. 
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Amaç: Bafa gölünde 2011 yılı Haziran ayında meydana gelen ani alg çoğalması incelenmiş ve bu 
çoğalmaya neden olan siyanobakterinin tayini gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bafa Gölünde gerçekleşen ani alg çoğalmasından örnekleme şişesi ile 
yüzey suyu örneği alınarak laboratuvar ortamında incelenmiştir. Örnek alınmadan önce Bafa 
Gölü’nün fiziksel parametreleri multi parameter cihazı ile ölçülmüştür. Mikroskobik incelemelerde 
ışık mikroskobu ve taramalı electron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. İncelemeler sırasında 
siyanobakterinin gaz vakuolleri, trikom şekli, vejetatif hücrelerin yapısı ve çapı, akinetler ve 
heterosistler gözönüne alınarak morfolojik tayin gerçekleştirilmiştir.


