Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1),34-41 (2018)

Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik Makroomurgasız Faunası Üzerine Bir Araştırma*
Esat Tarık TOPKARA**, Ayşe TAŞDEMİR, Seray YILDIZ
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, İzmir.
Geliş
Kabul

: 02.06.2017
: 11.08.2017
Araştırma Makalesi / Research Paper

**Sorumlu Yazar: esattopkara@gmail.com
E-Dergi ISSN: 1308 – 7517
Özet
Bu çalışmada, Karagöl (Denizköy-Dikili-İzmir)’ün bentik makroomurgasız faunası incelenmiştir.
Örneklemeler 2012-2013 yıllarında 4 mevsim yapılmıştır. Karagöl’deki araştırma sonuçlarına göre 4
Oligochaeta ve 13 Insecta taksonu tespit edilmiştir. Tespit edilen tüm taksonlar Karagöl için ilk kez
kaydedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Bentik, Makroomurgasız, Fauna, Karagöl, Dikili
A research on the macroinvertebrate fauna of the Lake Karagöl (Dikili-İzmir)
Abstract
In the current study, the benthic macroinvertebrate fauna of Karagöl Lake was investigated. Sampling was
carried out seasonaly in 2012 and 2013 and a total of 4 samplings were done. As a result of the study 4
Oligochaeta and 13 Insecta taxa were identified and all are new records for the lake.
Keywords: Bentic, Macroinvertebrate, Fauna, Karagöl Lake, Dikili
*Bu çalışma 2011/SÜF/037 nolu proje ile Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
tarafından desteklenmiştir.

GİRİŞ
Anadolu, Asya kıtasının en batı ucunda bulunan ve iki coğrafik boğazla kıtayı Avrupa
kıtasına bağlayan 3 tarafı denizlerle çevrili büyük bir yarımada şeklindedir. Epirojenik ve
orojenik hareketlerin etkisiyle oldukça engebeli coğrafik bir yapıya sahiptir.
Bu engebeli yapı içerisinde oluşan çukurlukların sularla dolması sonucu ise birçok göl
ve sulak alan meydana gelmiştir. Bu da özellikle izole ortamlarda, mikrohabitatlarda ve
yüksek dağ sularında biyolojik çeşitliliğin şekillenmesine neden olmuştur.
Günümüze kadar gölde Altınsaçlı ve Altınsaçlı, (2009)’nın yaptığı araştırma dışında
başka bir çalışmaya rastlanmamıştır.
İnsan etkilerinden büyük oranda uzak olan ve traktör dışında diğer kara taşıtlarıyla
ulaşımın imkânsız olduğu, gölün etrafında, az miktarda tarım arazisi ve hayvancılık
faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, ilkbahar aylarında göle doğa yürüyüşü grupları rağbet
göstermektedir.
Bu çalışma ile İzmir İli Dikili ilçesine bağlı Denizköy yakınlarında yer alan Karagöl’ün
bentik fauna elemanlarının saptanması amaçlanmıştır. Karagöl’ün littoral ve
profundalinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile gölün biyoçeşitliliğinin durumu
ortaya çıkarılmıştır.
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MATERYAL ve YÖNTEM
Karagöl (38°57'29"N 26°50'55"E) Batı Anadolu’da İzmir’in Dikili İlçesi sınırları
içerisinde yer alan denizde 430 m yüksekliktedir (Şekil 1). Karagöl yaklaşık 3,5 ha yüzey
alanına sahip küçük bir göldür olup, gölün volkanik faaliyetler sonucunda oluştuğu
bilinmektedir (Karacık vd., 2007).

Şekil 1. Karagöl’de çalışma yapılan istasyonlar

Gölde üç farklı noktasından örnekleme çalışmaları yürütülmüştür. Birinci istasyon
derinliğinin 8-9 m arasında değiştiği ve ikinci istasyon gölün orta kesimine yakın olup
derinliği 7,70-10 m arasında değiştiği son olarak da üçüncü istasyonun gölün kuzey
kesiminde sığ ve organik atıkça zengin yumuşak bir zemine sahip olduğu derinliğinin de
4,5-5,8 m olduğu tespit edilmiştir. Her üç istasyonda köklü sucul makrofitlerin
bulunmadığı ancak karasal bitkilerin gölün içlerine kadar sokulmuş ve kurumuş dal
parçalarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Bentik organizmaların örneklenmesinde, iki farklı yöntem uygulanmıştır. İlk yöntem
olarak, göl çanağını dolduran su kütlesinin açıklarından ve 3 farklı noktadan Ekman
çamur alma aleti (15x15 cm) ile çamur örnekleri alınmıştır. Bentik materyal %4’lük
formalin çözeltisi ile tespit edildikten sonra laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda
çamur örnekleri 0,5 mm göz açıklığındaki eleklerden tazyikli çeşme suyu ile elenmiş ve
ayıklanmıştır. Elde edilmiş olan bentik omurgasız örnekleri alt gruplara ayrıldıktan sonra
etiketlenerek içerisinde %70’lik alkol olan küçük şişelere alınmıştır.
Alt gruplara ayrılan örneklerin incelenmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir:
-Oligochaeta örneklerinin CMCP-10 ile preparasyonu yapıldıktan sonra
stereomikroskop ve binoküler mikroskop kullanılarak tür tayinleri gerçekleştirilmiştir.
-Chironomidae örnekleri Euparal ile kalıcı preparat haline getirilmiş ve daha sonra
binoküler mikroskop altında incelenerek tür tayinleri gerçekleştirilmiştir.
-Chaoborid örnekleri stereo mikroskop altında incelenmiş ve daha sonra Euparal ile
kafa parçalarının kalıcı preparatları yapılmıştır.
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Diğer bir örnekleme yöntemiyle de gölün kıyı kesimlerinden 0,5 mm göz açıklığındaki
bentik el kepçesi yardımı ile sucul Coleoptera ve sucul yarı-sucul Hemiptera örnekleri
toplanmış ve %4’lük formalin çözeltisinde tespit edilmiştir. Laboratuvarda tatlısudan
geçirilen ve formaldehit kalıntılarından temizlenen örneklerin üst kısımları, öncelikle
üzerinde bulunan tortu ve çamur kalıntılarından arındırılmak için ince uçlu bir fırça
yardımıyla temizlenmiştir. Temizlenen örneklerin sistematik açıdan önemli olan
aedeagoforları stereo mikroskop altında diseksiyon iğneleri yardımı ile çıkarılmıştır.
Çıkarılan aedeagoforlar (genital organları) etrafındaki kas dokusunu temizlemek amacıyla
içerisinde %30’luk Laktik asit bulunan küçük petri kapları içerisinde konmuş ve burada 12 saat bekletildikten sonra incelemeye alınmıştır.
Bentik omurgasızların tür tayinlerinde takip edilen kaynaklar aşağıdaki gibidir:
Oligochaeta örneklerinin taksonomik incelenmesinde, Brinkhurst ve Jamieson (1971),
Timm (1999), Timm ve Veldhuijzen van Zanten (2002)’in eserlerinden yararlanılmıştır.
Chironomidae örneklerinin taksonomik incelenmesinde, Johannsen (1937), Cranston
(1982), Şahin (1984, 1991), Klink ve Moller Pillot (2003)’tan yararlanılmıştır.
Chaoboridae familyasının tayininde Saether (1972) ve Balvay (1977)’dan yararlanılmıştır.
Coleoptera örneklerinin taksonomik incelenmesinde, Hansen (1987), Nilsson ve
Holmen (1995), Jäch (1991)’ın eserlerinden yararlanılmıştır.
Hemiptera örneklerinin taksonomik incelenmesinde, Jansson (1986), Savage
(1989)’den yararlanılmıştır.
İncelenen örnekler etiketlenip Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi’nde
(ESFM) muhafaza altına alınmıştır.
Kantitatif analizlerde ise tespit edilen bentik grupların m2’ deki birey sayıları esas
alınmıştır.
BULGULAR
Karagöl (Dikili-İzmir)’de kıyıdan ve gölün açıklarından yapılan örneklemeler
sonucunda, gölün bentozunda Oligocheata’dan 4 takson, Diptera’dan (Chironomid,
Chaoborid) 4 takson, Coleoptera’dan 6 takson ve Hemiptera’dan 3 takson olmak üzere
toplam 17 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonların sistematik durumları aşağıdaki
gibidir:
Filum: Annelida
Klasis: Clitellata
Subklasis: Oligochaeta
Ordo: Tubificida
Familya: Naididae
Subfamilya: Tubificinae
Tubifex tubifex (Müller, 1774)
Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901)
Potamothrix bedoti (Piguet, 1913)
Ordo: Enchytraeida
Familya: Enchytraeidae
Henlea perpusilla Friend, 1911
Filum: Arthropoda
Klasis: Insecta
Ordo : Diptera
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Familya: Chironomidae
Subfamilya : Chironominae
Chironomus (Chironomus) plumosus (Linnaeus, 1758)
Glyptotendipes (Caulochironomus) imbecilis (Walker, 1856)
Polypedilum (Polypedilum) nubifer (Skuse, 1889)
Familya : Chaoboridae
Chaoborus (Chaoborus) flavicans (Meigen, 1830)
Ordo: Coleoptera
Familya: Dytiscidae
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)
Agabus nebulosus (Forster, 1771)
Agabus conspersus (Marsham, 1802)
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825)
Familya: Hydrophilidae
Helochares sp.
Famila: Hydraenidae
Ochthebius (s.str.) lividipennis Peyron, 1885
Ordo: Hemiptera
Familya: Notonectidae
Notonecta marmorea viridis Delcourt, 1909
Familya: Corixidae
Corixa affinis Leach, 1817
Sigara (V.) lateralis (Leach, 1817)
Karagöl’de profundal faunayı oluşturan (Oligochaeta, Chironomidae, Chaoboridae)
toplam 3 grup saptanmıştır. Kantitatif analizler sonucunda, metrekarede ortalama 3288
birey tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Karagöl’ün dip fauna elemanlarının örnekleme tarihlerine göre populasyon dağılımı
(B.S./m2: metrekaredeki birey sayısı).
Oligochaeta
AYLAR

B.S./m2

%

Chironomidae
B.S./m2

%

Chaoboridae
B.S./m2

%

Toplam
B.S./m2

%

Mart 2012

238

6,3

104

2,7

3457

91,0

3799

29

Haziran

416

32,6

237

18,6

623

48,8

1276

10

Ekim

1128

21,3

460

8,7

3709

71,0

5297

40

Ocak 2013

209

7,5

237

8,5

2329

84,0

2775

21

Ortalama

1991

15,0

1038

8,0

10118

77,0

13147/4=3288

100

En kalabalık grubu oluşturan Chaoboridae familyası ortalama 2530 birey/m2,
Oligochaeta familyası ortalama 498 birey/m2 ile dominanttır. Bunu izleyen Chironomidae
grubu ortalama 260 birey/m2 ile temsil edilmektedir.
Bentik makroomurgasızların mevsimsel dağılımı dikkate alındığında, Sonbahar ayında
(Ekim 2012) %40’lık oranla maksimuma ulaştığı dikkati çekmektedir. Öte yandan,
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%10’luk bulunma oranı ile en düşük yaz mevsiminde (Haziran 2012)
makroomurgasızlara rastlanıldığı tespit edilmiştir (Tablo 1).
İstasyonlar bazında düşünüldüğünde, metrekaredeki ortalama birey sayısı
hesaplamaları ve bunun yüzde olarak ifade edilmesi sonucunda, en verimli istasyonun
%48 ile 2. istasyon olduğu ve bunu %43 ile 1. istasyonun izlediği tespit edilmiştir.
İstasyon 3 ise %9’luk oranla en fakir istasyon olarak saptanmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Bentik makroomurgasızların ilgili gruplarının istasyonlara göre yüzde dağılımı (grup içi)
ve her bir grubun istasyonlardaki yüzde dağılımı (gruplararası).
İstasyonlar

Chironomidae
2

%(B.S./m )

Chaoboridae
2

% %(B.S./m )

%

Oligochaeta

Toplam

2

%(B.S./m ) %

B.S./m2

%

1

80

14

46

82

9

4

5663

43

2

13

3

48

77

64

20

6266

48

3

7

6

6

50

27

44

1218

9

Toplam

1038

8

10118

77

1991

15

13147

100

Tablo 2 incelendiğinde bentik faunada, Chaoboridae bireylerinin %77’ lik bir payla
bariz bir şekilde baskın olduğu dikkati çekmektedir.
Tespit edilen taksonların mevsimsel dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Bentik makroomurgasız gruplarının mevsimlere göre dağılımı (+: Var, -: Yok)
TESPİT EDİLEN TÜRLER

İLKBAHAR

YAZ

SONBAHAR

KIŞ

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

-

-

-

+
+
-

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+

+

+

+

+

-

-

+
+
+
+

-

-

+

-

OLIGOCHAETA
Naididae
Tubifex tubifex
Potamothrix hammoniensis
Potamothrix bedoti
Enchytraeidae
Henlea perpusilla
INSECTA
Chironomidae
Chironomus plumosus
Glyptotendipes imbecillis
Polypedilum nubifer
Chaoboridae
Chaoborus flavicans
Coleoptera
Dytiscidae
Hydroporus pubescens
Agabus nebulosus
Agabus conspersus
Rhantus suturalis
Hydrophilidae
Helochares sp.
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Hydraenidae
Ochthebius (s.str.) lividipennis
Hemiptera
Notonectidae
Notonecta marmorea viridis
Corixidae
Corixa affinis
Sigara (V.) lateralis

-

-

+

-

+

-

-

-

+
+

-

-

-

Karagöl, Insecta klasisi içerisinde yer alan Coleoptera ve Hemiptera tür çeşitliliği ve
birey sayıları açısından oldukça fakir bir göl olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen türler
Türkiye’de daha önceki yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda değişik lokalitelerden
bildirilmiş türlerdir. Dytiskidlere ait H. pubescens, A. nebulosus ve A. conspersus türlerine
sadece kış periyodunda rastlanırken, R. suturalis kış ve ilkbahar periyodunda gölden tespit
edilmiştir.
Hydrofilid ve hydraenid taksonları ise sadece sonbahar periyodunda gölden tespit
edilen Coleoptera üyeleri olmuştur. Hemiptera taksonlarına ise göldeki ilkbahar
örneklemelerinde rastlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma sonucunda, gölün profundal bölgesinde Oligochaeta’dan 4 ve Diptera’dan
4 olmak üzere toplam 8 tür tespit edilmiştir.
Gölün littoral kesiminde ise en fazla Coleoptera (6 takson) daha sonra da Hemiptera (3
takson) ordolarına ait toplam 9 takson saptanmıştır.
Gölde yapılan kıyı bentik örnekleri sayılmamış olup, buradan tespit edilen örnekler,
hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Karagöl’ün zemininde ortalama olarak metrekarede 3288 birey bulunmuştur. Bu
organizmaların %77’sini Chaoboridae, %15’ini Oligochaeta ve %8’ini Chironomidae
larvaları oluşturmaktadır.
Chaoboridae bireylerinin %77’lik bir payla bariz bir şekilde baskın olduğu dikkati
çekmektedir. Bu durum gölün trofi yapısının ötrofik olduğunu göstermektedir. Zira bu
familyaya ait türler (gölde sadece Chaoborus flavicans türü mevcuttur) ötrof göllerin
indikatör türleridir (Geldiay ve Tareen, 1972).
Chironomidae familyası kantitaif açıdan az olmasına rağmen, bu familyaya ait
Chironomus plumosus ve Polypedilum nubifer türlerinin bulunması da gölün ötrof yapıda
olduğunu göstermektedir (Rosenberg ve Resh, 1993).
Oligoketlerden Tubifex tubifex, Potamothrix hammoniensis türleri yapılan dört arazi
(mevsimlik) çalışmasında da tespit edilmiştir. Kozmopolit özellik gösteren Tubifex tubifex
türü organik madde bakımından zengin habitatlardan oligotrofik habitatlara kadar
bulunabilir (Timm, 1970). Kasprzak (1984), oligoket kommünitesinde özellikle
Potamothrix hammoniensis türünün gölün trofi düzeyinin değerlendirilmesinde çok büyük
bir öneme sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu tür, negatif çevresel koşullara (özellikle
düşük oksijen konstrasyonlarına) diğer tubificid naididlerden çok daha fazla dayanıklılık
göstermektedir.
Gölün kıyı kesimleri ve bitkilerin arasından yapılan örneklemelerde rastlanılan
Coleoptera ve Hemiptera üyeleri ve bunlar hakkındaki ekolojik bilgiler şu şekilde
sıralanabilir:
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Agabus nebulosus yumuşak zemine sahip gölcük, su birikintisi, havuz, sığ sulak
alanlarda, açıkta veya suya düşmüş karasal bitkilerin yaprakları arasında bulunur. Bu tür
acısu ortamlarına da adaptasyon gösterebilir (Nilsson ve Holmen, 1995).
Agabus conspersus, durgun tatlısu ortamlarında bulunabildiği gibi acısu karakterindeki
durgun suların littoralinde de rastlanabilen bir türdür (Nilsson ve Holmen, 1995).
Corixidler genelde durgun sulardan geniş göllere, yavaş akan derelerde büyük
sayılarda bulunabilirler. Ayrıca, birçoğu tatlısuları tercih etmesine karşın acısularda
dağılım gösteren türleri de vardır. Karagöl’den tespit ettiğimiz corixid türleri tatlısuda
dağılım gösterirler. Savage (1989) Corixa affinis’in daha çok küçük göl ya da gölcüklerde
dağılım gösterdiğini bildirmiştir. Ayrıca, Sigara lateralis’in de yine benzer ortamları
tercih ettiği hatta organik maddece zengin ya da çok fazla su bitkilerinin kapladığı alanları
daha çok tercih ettiğini bildirmiştir.
Savage (1989) Notonecta marmorea viridis’in küçük gölcük ya da göllerde ve ayrıca
organik maddece zengin habitat seçimine gittiğini bildirmiştir.
Ochthebius (s.str.) lividipennis türü ailenin diğer üyeleri gibi küçük çaplı bir su
birikintisinden büyük boyutlardaki su kütlelerine ve hatta nemli kumlar da dahil olmak
üzere bu yapıların durgun ve yumuşak zeminli kesimlerinde bulunabilir (Jach vd., 2005).
Sonuç olarak bentik makroomurgasız faunası araştırmasına göre, Karagöl’de ötrofiyi
temsil eden türlerin (Chaoborus flavicans, Chironomus plumosus, Polypedilum nubifer,
Tubifex tubifex ve Potamothrix hammoniensis) tespit edilmesi, gölün ötrofik yapıda
olduğunu göstermektedir.
Karagöl’deki bentik makroomurgasız canlıları üzerine yaptığımız bu çalışma esnasında
gölde nektonik form olarak Cyprinidae ailesine mensup balıkların varlığı da tarafımızdan
tespit edilmiştir.
Karagöl’e ulaşımın normal araçlarla mümkün olmaması göl ve çevresindeki insan
etkisini minimize etmektedir. Göl, boş zamanlarını doğa sporlarına adamış aktivistlerin
sıkça kullanabilecekleri güzel bir yürüyüş ve gündelik vakit geçirilebilecek güzel bir
ortama sahiptir. Ayrıca, gölün mevcut balık faunası korunmak şartıyla rekreasyonel
amaçlı balık avcılığı yaptırılıp göle ve çevresine cazibe kazandırılabilir.
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