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Bulgular: Mikroskobik incelemeler sonucunda Bafa Gölün’de ani alg çoğalmasına neden olan 
türün toksik siyanobakterilerden Nodularia spumigena olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile toksik Nodularia spumigena çoğalması Bafa Gölün’de ilk Türkiye’de 
ise ikinci kez belirlenmiştir.
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Günümüzde, nüfus yoğunluğundaki artış beraberinde fosil yakıta bağlı enerji ihtiyacını ve tüketimini 
de arttırmaktadır. Sonuç olarak atmosferde sera gazlarının birikimi artmakta ve iklim değişikliği 
gibi küresel problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle bilim adamları alternatif ve yenilenebilir 
enerji arayışlarına hız vermektedirler. Bu kaynaklardan bir tanesi de, yaşayan ya da yakın zamanda 
yaşamış biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması 
olarak tanımlanan biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerji çeşitleri olarak biyodizel, biyoyakıt 
(biyoenerji) biyoetanol, biyomatanol (biyogaz), biyohidrojen sayılabilir. Alternatif biyokütle 
kaynağı olarak kanalizasyon, tarımsal ve endüstriyel atıklar, yenilebilir ve yenilemeyen yağ, bitkiler 
(mısır, şeker kamışı, soya fasülyesi, palmiye) kullanılırken, son yıllarda mikroalglerden biyokütle 
eldesi önem kazanmıştır. Mikroalglerin hammadde olarak seçilmesinin birçok sebebi vardır. Hızlı 
büyüyüp kolay üretilmesi, yüksek yağ içeriğine sahip olmaları, tarımsal bitkiler gibi endüstriler 
arasında rekabete girmemesi, çeşitli çevre koşullarına kolay adapte olmaları, fazla CO

2
 miktarını 

uzaklaştırması ve sera gazlarını azaltması bu sebepler arasındadır.

Dünyada algal biyodizel üretimi alanında Avrupa ülkeleri arasında rekabet olup çok yüksek 
miktarlarda yatırımlar yapılmaktadır. Ülkemizde de bu alanda çalışmalar başlamış ve sanayi-
üniversite işbirlikleriyle devam etmektedir.
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Amaç: Büyük Menderes Nehir sistemi üzerinde yer alan Adıgüzel Baraj Gölü’nde dağılım gösteren 
rotifer türlerinin saptanması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Baraj gölünde seçilen 4 istasyondan Ocak 2007-Ocak 2008 tarihleri 
arasında aylık olarak horizontal çekimlerle plankton örnekleri toplanmıştır. Bunun için 55 µm göz 


