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 Bu çalışmada,  Denizli ili sınırlarında 
bulunan Gökpınar Çayı’na 3 ay boyunca yaprak 
paketleri bırakılıp, bırakılan yaprak paketleri her iki 
haftada bir toplanarak laboratuar ortamına 
getirilmiştir. Toplanan yaprak paketlerinde bentik 
omurgasız koloni oluşumları incelenmiş ve 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu işlem çalışma 
süresince iki kez tekrar edilmiştir. Yaprak paketleri 
çayın etrafında doğal olarak bulunan; meşe, söğüt, 
taze çınar, kuru çınar, çınar dal parçaları, çam 
iğnesi ve çam kozalağı şeklinde hazırlanmıştır. 
Çalışmada, 2 tür yalnızca meşede, 1 tür yalnızca 
söğütte, 2 tür yalnızca kuru çınarda, 3 tür yalnızca 
taze çınarda, 1 tür yalnızca çam iğnesinde, 2 tür 
yalnızca meşe ve kozalakta, 3 tür yalnızca doğal 
ortam ve kozalakta, 2 tür tüm paketlerde ve doğal 
ortamda ve 28 tür yalnızca doğal ortamda 
kaydedilmiştir. Bu çalışma süresince bentik 
omurgasızlarına ait toplam 89 tür tespit edilmiştir. 
Tespit edilen bireylerden 2034 birey doğal ortamda, 
2201 birey taze çınarda, 765 birey söğütte, 660 
birey meşede, 616 birey çam iğnesinde, 570 kuru 
çınarda ve 373 birey çınar dal parçalarında olmak 
üzere toplamda 7219 birey tespit edilmiştir. 
Türlerin dağılımındaki etkili olabilecek muhtemel 
besin ve habitat tercihleri tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Gökpınar Çayı, habitat, besin 
tercihi, akıntı hızı, Denizli  
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 Karakaya Baraj Gölü su kalitesini, 
zooplankton kompozisyonu ile değerlendirebilmek 
amacı ile alan çalışması, Ekim 2005-Kasım 2006 
tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilmiştir. 
Gölün limnolojik yapısının yanı sıra, yerleşim 
alanlarının göle olan etkisini saptayabilecek şekilde 

6 (ist1-ist6) örnekleme noktası seçilmiştir. 
Örnekleme noktalarından toplanan zooplankton 
taksonları teşhis edilmiş ve su kalitesi ile ilişkisi 
belirlenmiştir. 
 Karakaya Baraj Gölü zooplanktonik 
türlerinin örnekleme noktalarına ve çevresel 
değişkenlere bağlı olarak dağılımlarını belirlemek 
amacıyla Kanonik Uyum Analizi (CCA) yöntemi 
ile incelenmiştir. Zooplankton yoğunluğu, tür 
değişkeni; NO2--N, NO3-N, NH4+-N, PO4-3-P, 
sertlik, ÇO., pH, EC ve sıcaklık ise çevresel 
değişkenler olarak kullanılmıştır. Normal dağılım 
göstermeyen değişkenlerin logaritmik 
transformasyonları alınmıştır. UPGMA Analizi ile 
örnekleme noktalarının zooplankton taksonlarına 
göre benzerlikleri belirlenmiştir. CCA ve UPGMA 
analizlerine göre ist.2, ist.3, ist.5 ve ist.6 örnekleme 
noktalarının kendi aralarında, ist.1 ve ist.4 
örnekleme noktalarının ise kendi aralarında benzer 
olduğu görülmüştür. 
 Sucul canlıların saprobik düzeyi, trofik 
düzeyi etkileyen önemli bir faktör olduğu için 
Karakaya Baraj Gölü’nde bulunan zooplanktonik 
türlerin saprobik düzeyi incelenmiştir. Buna göre 
bu türlerin genellikle β-mezosaprobik ve 
oligosaprobik- β-mezosaprobik düzeyde yer aldığı 
görülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Zooplankton, su kalitesi, 
kanonik uyum analizi, Karakaya Baraj Gölü   
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Salamandra cinsinin üyeleri dünyada; 

Avrupa, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da 
(Steinfartz et al., 2000), Türkiye’de ise Erzincan, 
Bitlis, Adana, Mersin, Hatay illerinde ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Baran, 2005)  
yayılış göstermektedir. Bu türe ait bir çok lokal 
varyant bilinmesine rağmen, tür ve alttürlerin 
durumu kesinleşememiştir. Filogenetik analizler 
sonucu bu cinse ait, 5-13 milyon yıl önce ayrılarak 
oluşan, altı temel monofiletik grup (S. salamandra, 
S. algira, S. imfraimmaculata, S. corsica, S. atra, S. 
lanzai) olduğu tespit edilmiştir (Steinfartz et al., 
2000). 

Birçok türün biyocoğrafyasında 
populasyon yapılarının, Kuvaterner Dönemi’ndeki 
(1.7- 0.01 milyon yıl önce) tekrarlı buzul 
dönemlerinin oluşmasına neden olan iklimsel 


