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Kocagöl (Muğla – Dalaman)’ün Fiziko-Kimyasal 
Özellikleri ve Balık Faunası

Bülent Yorulmaz, Mürüvvet Yılmaz, Gökhan Ütük, Fevzi Yılmaz
Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4800 Kötekli, Muğla, yorulmaz@mu.edu.tr

Amaç: Kocagöl, Muğla ili Dalaman İlçesi sınırları içinde yer almakta olup, acı su karakterinde 
bir yapıya sahiptir. Kocagöl ve bağlantılı göller, bir kanal vasıtası ile İncebel mevkiinde Tersakan 
Çay’ı ile birleşmekte ve Akdeniz’e dökülmektedir. Kocagöl, Kapukargın köyü sınırları içinde olup, 
köyün Güneydoğusu’na uzanmaktadır. Göle tabandan karışan birçok sıcak su kaynağı nedeni ile 
göl mineral açıdan zengin bir yapı kazanmıştır. Bu çalışma Kocagöl’ün fiziko-kimyasal özellikleri 
ve güncel balık faunasını ortaya çıkarmak, daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırmak amacı ile yürütülmüştür. 

Gereçler ve Metot: Gölde üç adet istasyon seçildi. Balık türlerini ve gölde balıkçılığın genel 
durumunu öğrenmek için köyde balıkçıların kefal avcılığında kullandıkları 40x40 mm göz 
açıklığında 200 m uzunlukta fanyalı ağ kullanıldı. Göle çıkmadan bir gün önce hava şartları 
uygunsa ağlar göle bırakılarak ertesi gün toplandı. Yılan balıkları fanyalı ağa girmediklerinden bir 
gün önceden göle bırakılan pinterlerden faydalanıldı. Yakalanan balıklar soğutucu özellikli kaplarla 
laboratuara getirilerek burada tür teşhisleri yapılmıştır. Fiziko-kimyasal parametrelerden çözünmüş 
oksijen miktarı, pH, ve elektriksel iletkenlik değerleri taşınabilir multimetre ile ölçülmüştür. Azot 
ve türevleri ile orto-fosfat miktarını ölçmek için araziden alınan su örneği laboratuara soğutucu 
özellikli kaplarla taşınarak, spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür.

Bulgular: Çeşitli avlanma teknikleri ile yapılan arazi çalışmaları sonucu Kocagöl’ün balık faunası 
Anguillidae, Mugilidae, Cyrinidae, Cichlidae ve Siluridae familyalarına ait, Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758), Liza aurata (Risso, 1810), Mugil cephalus Linnaeus, 1758, Carassius auratus 
(Linnaeus, 1758), Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Capoeta bergamae Karaman, 1969, 
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758), Silurus glanis Linnaeus, 1758 türlerinden oluşmaktadır. 
Yapılan fiziko-kimyasal değerlendirmeler sonucunda göl suyundaki çözünmüş oksijen miktarının 
4,6 mgL-1 ve 7,4 mgL-1 arasında, elektriksel iletkenliğinin 4300 µS ile 7600 µS arasında değiştiği 
belirlenmiştir. 

Sonuç: Daha önce yapılan araştırmalar incelendiğinde gölde Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), 
Liza aurata (Risso, 1810) ve Mugil cephalus Linnaeus, 1758 türleri verilmiştir. Carassius auratus 
(Linnaeus, 1758), Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Capoeta bergamae Karaman, 1969, 
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758), Silurus glanis Linnaeus, 1758 türleri bu çalışmada tespit 
edilmiştir. Göl suyunda aşırı bir kirlilik yükü tespit edilmemesine rağmen Kocagöl ve bağlantılı 
göllerin ekolojik statülerinin iyileştirilmesi ve yönetim modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Kocagöl, Balık faunası, Fiziko-kimyasal özelikler


