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Özet : Bu çal›flmada Tuz Gölü’nde yaflayan Artemia salina (L., 1758)’n›n 1995 y›l›nda yo¤unlu¤u ve populasyon yap›s›nda meydana
gelen de¤iflimler, kuflak say›s›, üreme karekteristikleri ve üreme dönemi saptanm›fl, belirlenen istasyonlarda göl suyunun baz› fiziksel
parametreleri düzenli olarak tespit edilmifltir.
Tuz Gölü’nde A. salina’n›n gölün do¤u yakas›nda yer alan Devekona¤› ve Çalören aras›ndaki 10 km’lik k›y› fleridi boyunca yay›l›m
gösterdi¤i, 1995 y›l›nda üreme döneminin nisan-temmuz aylar› aras›nda oldu¤u ve A. salina populasyonunun iki kuflak ile temsil
edildi¤i gözlenmifltir. Tuz Gölü’nde A. salina populasyonun yaln›zca difli bireylerden meydana geldi¤i ve partenogenetik olarak ovipar
tarzda üredi¤i tespit edilmifltir. Ancak 1995 y›l›nda haziran ay›nda yakalanan bireylerin çok az bir k›sm›n›n ise partenogenetik tarzda
ovovivipar olarak üredi¤i gözlenmifltir.
Anahtar Sözcükler : Tuz Gölü, Artemia salina, yo¤unluk, populasyon yap›s›

Some Biological Characteristics of Artemia salina (L., 1758) in Tuz Lake
Abstract : In this study, the periodic changes in density and population structure, the generation number, reproduction characteristic
and reproduction period of Artemia salina (L., 1758) living in Tuz Lake in 1995 have been investigated. Some physical parameters
of lake water at the certain stations have been determined.
It has been observed that A. salina is distributed near the coastline of 10 kilometers between the stations Devekona¤› and Çalören
in the east side of Tuz Lake. Its reproduction period was between April-July and A. salina population consisted two generation in
1995. It has been detected that A. salina population in Tuz Lake consist only female individuals and reproduces oviparity as a
parthenogenetic. But it is noticed that a small part of the individuals caught in June was reproduced ovoviviparity in 1995.
Key Words : Tuz Lake, Artemia salina, abundance, population structure

Girifl

Artemia salina Crustacea alt flubesi, Branchiopoda s›n›f›, Anostraca tak›m›na ba¤l› primitif kabuklular aras›nda
yer almaktad›r. ‹lk kez Seale (1933), Gross (1937) ve
Rollefsen (1939) yumurtadan yeni ç›kan Artemia naupliuslar›n›n bal›k larvalar› için mükemmel bir besin kayna¤›
oldu¤unu tespit etmifller, bundan sonra larval kültürlerde
naupliuslar›n kullan›m› son derece yayg›nlaflm›flt›r (1).
A s›n›f› sulak alanlar içerisinde yer alan Tuz Gölü tuz
üretiminin yan›s›ra flamingo (Phoenicopterus ruber), suna (Tadorna tadorna), batakl›k k›rlang›c› (Glaerola prancticola), mart› (Larus sp.) gibi su kufllar›n›n konaklama ve
kuluçka alan›d›r (2). Bunun yan› s›ra Tuz Gölü, günümüzde dünya kültür bal›kç›l›¤›nda en yayg›n canl› yem olarak
kullan›lan Artemia’y› do¤al stok halinde bulundurmas› ne-

deniyle biyolojik aç›dan da son derece önemli bir konumdad›r. Tuz Gölü’nde konaklayan ve kuluçkaya yatan su
kufllar›n›n besin zincirinde Artemia vazgeçilmez bir halkay› oluflturmakta ve bu kufl türleri Artemia ile beslenmektedirler.
Ülkemizde özellikle Ayval›k ve ‹zmir Çamalt› Tuzlalar›nda yay›l›m gösteren Artemia populasyonlar› üzerinde
biyolojik verileri içeren çal›flmalar yap›lm›flt›r. Uysal
(1973) Çamalt› Tuzlalar›nda bulunan Artemia‘da do¤al
beta gross aktivitesinin tespiti ve ortam›n ekolojik koflullar›n›n mevsimsel varyasyonlar› konusunda (3), Koray
(1980) ‹zmir Çamalt› Tuzlas› Artemia bireylerinin büyümesi üzerinde ortam tuzlulu¤unun etkileri konusunda (4),
Uçal ve Ergen (1994) ise Çamalt› ve Ayval›k Tuzlalar›nda
Artemia‘n›n yumurta ve larval büyüme yönünden karfl›lafl-
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t›r›lmas› konusunda çal›flmalar yapm›fllard›r (5). Do¤al bir
stok oluflturmas›na karfl›n bugüne de¤in Tuz Gölü’nde yaflayan Artemia salina’n›n biyolojisi ile ilgili bir çal›flma yap›lmam›flt›r.
Çal›flma Alan›n›n Tan›m›
Tuz Gölü tektonik kökenli bir göldür (6) ve yaklafl›k
olarak 16.000 km2’lik bir beslenme havzas›na sahiptir
(7). Tuz Gölü’nün yüzey alan› mevsimlere ba¤l› olarak
1200-1960 km2 aras›nda de¤iflmekle birlikte ortalama
olarak 1600 km2’dir (8).
Tuz Gölü havzas› ‹ç Anadolu bölgesinin en az ya¤›fl
alan bölümü olup y›ll›k ya¤›fl miktar› ortalama olarak 300
mm’dir. Tuz Gölü’ne sular›n› direkt olarak boflaltan iki
önemli akarsu bulunmaktad›r. Bunlar Ulu›rmak ve Peçeneközü’ dür. Peçeneközü sular›n› kuzey-do¤uda fiereflikoçhisar’dan, Ulu›rmak ise güney-do¤uda Aksaray bölgesinden göle boflaltmaktad›r. Konya ovas›ndaki DS‹ Drenaj
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Kanal›, Konya ilinin evsel ve sanayi art›klar›n› tafl›mas› nedeniyle gölde kirlilik artmaya bafllam›flt›r (8).
Tuz Gölü iki farkl› bölgeden meydana gelmifltir. Do¤uda fiereflikoçhisar’›n güneyinde ‹nceburundan güneye
do¤ru uzanan ve üzerinde baz› adac›klar›n da yer ald›¤› bir
eflik anagöl ile derin bölgeyi birbirinden ay›rmaktad›r. ‹ki
bölge aras›nda suyun bileflimi yönünden oldukça büyük
farkl›l›klar vard›r (7).

Materyal ve Metod
1. Fiziksel Parametrelerin Saptanmas›
Tuz Gölü’nde yap›lan alan çal›flmalar›nda öncelikle A.
salina yay›l›m gösterdi¤i bölgeler tespit edilmifltir. Bu canl›n›n yay›l›m gösterdi¤i ve göstermedi¤i alanlar aras›ndaki
fiziki koflullar›n karfl›laflt›r›lmas› amac›yla A.salina’n›n bulunmad›¤› bölgelerde dahil olmak üzere toplam 6 istas-
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yonda alan çal›flmas› yap›lm›flt›r (fiekil 1.). Tuz Gölü’nde
arazi çal›flmalar›n›n gerçeklefltirildi¤i dönem süresince, göl
suyunun baz› fiziksel özelliklerini saptamak amac›yla çözünmüfl oksijen, tuzluluk, iletkenlik, pH, su s›cakl›¤› ve ortalama su derinli¤i gibi fiziksel parametreler tespit edilen
istasyonlarda arazi çal›flmalar› s›ras›nda periyodik olarak
ölçülmüfltür.

lasyon içindeki oranlar› tespit edilmifltir. Yap›lan çal›flmalar sonucunda elde edilen tüm bulgular›n standart sapmalar› hesaplanm›fl ve veriler ANOVA analizlerine tabi tutulmufltur.

2. Biyolojik Örneklerin Al›nmas› ve Saklanmas›

Tuz Gölü’nde A.salina’n›n yaln›zca Devekona¤› ve Çalören istasyonlar›nda yay›l›m gösterdi¤i, Kurutlutepe, Kald›r›ml›, Kayac›k ve Yavflanl› istasyonlar›nda yay›l›m göstermedi¤i gözlenmifl, bu canl›n›n bulundu¤u ve bulunmad›¤›
istasyonlar aras›nda özellikle s›cakl›k, total tuzluluk ve
iletkenlik aç›s›ndan farkl›l›klar›n bulundu¤u saptanm›flt›r.
Elde edilen bulgular fiekil 2, 3, 4, 5, 6 ve Tablo 1’de verilmifltir.

Tuz Gölü’nde k›fl ve sonbahar döneminde ayl›k periyotlarla, bahar ve yaz döneminde ise 15 günlük periyotlarla arazi çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir. A. salina ‘n›n yay›l›m gösterdi¤i bölgelerde örneklemeler 55 µm por çap›na sahip plankton kepçesi yard›m›yla yap›lm›fl ve araziden
toplanan örnekler % 4 ‘lük formol ile muamele edilerek
incelenmek üzere laboratuvara getirilmifltir. Araziden toplanan örneklerden populasyon yo¤unlu¤u ve nauplius,
metanauplius, genç ve ergin dönemdeki bireylerin popu-

Bulgular

Tuz Gölü’nde A.salina populasyonunun periyodik olarak yo¤unlu¤unda meydana gelen de¤iflimler, kuflak say›-
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fiekil 2.

Tuz Gölü, 1995 y›l›, s›cakl›¤›n
aylara ve istasyonlara göre
da¤›l›m›.

fiekil 3.

Tuz Gölü, 1195 y›l›, tuzlulu¤un aylara ve istasyonlara
göre da¤›l›m›.
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fiekil 4.

Tuz Gölü, 1995 y›l›, iletkenli¤in aylara ve istasyonlara göre
da¤›l›m›.

fiekil 5.

Tuz Gölü, 1995 y›l›, çözünmüfl oksijenin aylara ve istasyonlara göre da¤›l›m›.

fiekil 6.

Tuz Gölü, 1995 y›l›, pH’n›n
aylara ve istasyonlara göre da¤›l›m›.
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s›, nauplius, metanauplius, genç ve ergin bireylerin populasyon içindeki oranlar› ile ilgili tüm bulgular fiekil 7, 8 ve
9’da verilmifltir.

620

08.06.95

22.07.95

Tart›flma

Artemia tropikal, subtropikal ve ›l›man zonda deniz k›-
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y› hatt› boyunca bulunan lagünlerde ve karasal olarak lokalize olan tuzlu göllerde yay›l›m göstermektedir (9). Tuz
Gölü karasal olarak lokalize olan tektonik kökenli bir göl
olup (6), göl suyunda yüksek oranda NaCl bulunmaktad›r
(7). Genel olarak karasal Artemia biyotoplar› Athalassohalin, k›y›sal olanlar› ise, Thalassohalin olarak isimlendirilmesine karfl›n Thalassohalin terimi NaCl’nin yo¤un olarak
bulundu¤u karasal tuzlu göller içinde kullan›lmaktad›r (9).
Bu tan›ma göre Tuz Gölü Thalassohalin hiperhalin göller
grubunda yer almaktad›r.
Tablo 1.

(Tablo 1). Bu nedenle Tuz Gölü’nde fiziksel ve biyolojik
aç›dan tabakalaflma olmad›¤›, göl suyunun fiziksel özelliklerinde meydana gelen de¤iflimlerin büyük oldu¤u tespit
edilmifltir. A. salina populasyonunun yay›l›m gösterdi¤i ve
göstermedi¤i istasyonlar aras›nda özellikle s›cakl›k, tuzluluk ve iletkenlik de¤erleri aras›nda büyük farkl›l›klar›n oldu¤u, ya¤›fl miktar›na ba¤l› olarak su derinli¤inin k›fl-bahar aylar›nda artt›¤›, yaz-sonbahar aylar›nda ise azald›¤›
ve gölün büyük k›sm›n›n kurudu¤u gözlenmifltir.

Artemia‘n›n yay›l›m›n› ve ekolojik özelliklerini etkileyen çevresel koflullar›n bafl›nda s›cakl›k ve tuzluluk gelmektedir (10). Tuz Gölü’nde yapt›¤›m›z çal›flmalar sonucunda Devekona¤› ve Çalören ‹stasyonlar›nda tuzluluk ve
iletkenli¤in (Yavflanl› hariç) di¤er istasyonlara göre daha
düflük oldu¤u, yüksek s›cakl›k, tuzluluk ve iletkenlik nedeniyle Kurutlutepe, Kald›r›ml› ve Kayac›k istasyonlar›nda
Artemia‘n›n bulunmad›¤› tespit edilmifltir. Yavflanl› istasyonu ise gerek s›cakl›k gerekse tuzluluk aç›s›ndan A. salina‘n›n yay›l›m› için uygun olmas›na karfl›n bu istasyonda A.
salina‘n›n üreme döneminde su derinli¤inin h›zla azald›¤›,
haziran ay›ndan itibaren bölgenin tamamen kurudu¤u
gözlenmifl; bu nedenle bu bölgede A. salina‘n›n yay›l›m
göstermedi¤i saptanm›flt›r.

Tuz Gölü, 1995 y›l›, derinli¤in cm aylara ve istasyonlara
göre da¤›l›m›.
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22.07.95
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50*

15-20

35-40

25-30

**

* : Ölçüm drenaj pompalar›n›n yak›n›ndaki su birikintisinde yap›lm›flt›r.

Tuz Gölü’nde 1995 y›l›nda A. salina‘n›n üreme dönemi
olan 27 Nisan ve 22 Temmuz tarihleri aras›nda Devekona¤› ve Çalören istasyolar›nda tuzlulu¤un ‰ 98-241, iletkenli¤in ise 322-543 mS/cm aras›nda de¤iflim gösterdi¤i,
di¤er istasyonlarda tuzlulu¤un ‰ 94-368, iletkenli¤in
497-747 mS/cm aras›nda bulundu¤u tespit edilmifltir (fiekil 3 ve 4).

** : Kurakl›k deneniyle ölçüm yap›lamam›flt›r.

Tuz Gölü’nde yapt›¤›m›z alan çal›flmalar›nda A. salina
‘n›n Devekona¤› ve Çalören aras›ndaki 10 km’lik k›y› fleridi boyunca yay›l›m gösterdi¤i, örnekleme yap›lan di¤er istasyonlarda yay›l›m göstermedi¤i (fiekil 1), ortalama su
derinli¤inin 30-40 cm aras›nda de¤iflti¤i saptanm›flt›r

fiekil 7.
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Tuz Gölü, 1995 y›l›, Devekona¤› istasyonu, nauplius, metanauplius, genç ve ergin bireylerin populasyon içindeki
yüzdeleri.

fiekil 9.

Tuz Gölü, 1995 y›l›, Çalören
istasyonu, nauplius, metanauplius, genç ve ergin bireylerin populasyon içindeki yüzdeleri
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Co¤rafik ›rklara ba¤l› olarak de¤iflmekle birlikte Artemia‘n›n tolere edebildi¤i tuzluluk de¤eri ‰ 45-340 aras›nda de¤iflim göstermektedir (9). Çal›flmalar›m›z sonucunda elde etti¤imiz verilere göre Tuz Gölü’nde yaflayan
A. salina populasyonu için tuz konsantrasyonu tolerans s›n›r› yaklafl›k olarak ‰ 98-241 aras›nda de¤iflim göstermektedir.
Tuz Gölü’nde 1995 y›l›ndaki gözlemlerimize göre I.
kufla¤›n nisan ay› ortalar›nda ortaya ç›kt›¤›, may›s ay› sonunda ve haziran bafl›nda populasyondaki bireylerin bir
k›sm›n›n ergin döneme ulaflt›¤› gözlenmifltir. II. kufla¤›n
ise haziranda ortaya ç›kt›¤› ve temmuz ay›nda populasyonun tamamen ergin bireylerden meydana geldi¤i saptanm›flt›r. fiekil 8 ve 9’da da görüldü¤ü gibi nisan ay›nda Devekona¤› istasyonunda Artemia populasyonunun %
69’unu metanauplius, % 30’unu genç bireyler, Çalören istasyonunda ise % 65’ini metanauplius, % 35’ini genç dö622
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nemdeki bireyler meydana getirmektedir. Haziran ay› ortalar›nda Devekona¤›’nda Artemia populasyonunun %
13‘ünü nauplius, % 21’ini metanauplius, % 66’s›n› ergin;
Çalören istasyonunda ise % 12’sini nauplius, % 32’ünü
metanauplius, % 56’s›n› ise ergin bireyler teflkil etmektedir. Temmuz ay›n›n sonunda ise heriki istasyonda Artemia
populasyonunun tamamen ergin bireylerden meydana geldi¤i saptanm›flt›r. Nisan ve temmuz aylar› d›fl›nda yapt›¤›m›z örneklemelerde yaln›zca diyapozlu yumurtalar toplanm›fl, nauplius, metanauplius, genç ve ergin bireylere rastlanmam›flt›r.
Çevresel koflullara ba¤l› olarak Artemia‘n›n yaflam
döngüsü ve ekolojik özellikleri oldukça de¤iflmektedir. Örne¤in Mono Gölü’nde Lenz ve Dana (1987)’n›n yapt›¤› çal›flmalarda diyapozlu yumurtalar›n bahar bafl›nda aç›lmaya
bafllad›¤›, populasyonda may›s ay›nda genç bireylerin bask›n oldu¤u saptanm›flt›r. Mono Gölü’nde II. kufla¤›n hazi-
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ran ay›nda ortaya ç›kt›¤› ve temmuz ay›nda ergin döneme
ulaflt›¤›, eylül ay›nda populasyonun % 90’›ndan fazlas›n›n
ergin dönemdeki bireylerden meydana geldi¤i tespit edilmifltir (11).
Tuz Gölü’nde A. salina populasyonunun yaln›zca difli
bireylerden meydana geldi¤i, partenogenetik olarak ovipar tarzda üredi¤i tespit edilmifltir. Ancak haziran ay›nda
yap›lan örneklemelerde populasyondaki bireylerin çok az
bir k›sm›n›n ovovivipar tarzda da ço¤ald›¤› gözlenmifltir.
Ovipar üreme tarz›nda Artemia olumsuz çevre koflullar›na
dayan›kl› olan dirençli yumurtalar üretmektedir. Yumurta
etraf›nda kal›n kahverengi bir kabuk bulundu¤u halde
ovaryum kesesinden d›flar› at›lmaktad›r. Ovovivipar üreme de ise yumurtalar ovaryum kesesinde aç›l›r ve naupliuslar d›fl ortama b›rak›lmaktad›r (12).
Populasyon yo¤unlu¤u belli bir alanda belli bir zamanda bulunan birey say›s› olarak ifade edilmektedir (13). Devekona¤› ve Çalören istasyonlar›nda haziran ay›n›n bafl›nda yo¤unlu¤un pik oluflturdu¤u ve birim hacime (m3) düflen birey say›s›n›n Devekona¤›nda 468, Çalörende 425
oldu¤u saptanm›flt›r. Ancak haziran ay› sonunda tuzlulu¤un artmas› nedeniyle yo¤unlu¤un h›zl› bir flekilde
düfltü¤ü görülmektedir. Temmuz ay› sonunda yo¤unluk
Devekona¤›’nda 16 birey/m3, Çalören’de ise 38 birey/m3
olarak saptanm›flt›r (fiekil 7). Tuticorin (Hindistan) Tuz
Gölü’nde 1978-1979 y›llar› aras›nda yap›lan çal›flmalarda
yo¤unluk nisan ay›nda 1.9 birey/l, a¤ustos ay›nda 15
birey/l olarak tespit edilmifltir (14). Shuabil Tuz Gölü
(‹ran)’nde yo¤unluk temmuz ay›nda 65 birey/l , kas›m
ay›nda ise 2 birey/l olarak bulunmufltur (15). Elde edilen
verilerin ›fl›¤› alt›nda genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda
Tuz Gölü’ndeki A. salina populasyon yo¤unlu¤unun, farkl› habitatlarda yaflayan di¤er Artemia populasyonlar›n›n
yo¤unlu¤undan oldukça düflük oldu¤u görülmektedir. Tuz

Gölü’nde A. salina‘n›n üreme dönemi oldukça k›sad›r ve
Tuz Gölü havzas› Türkiye’nin en az ya¤›fl alan bölgelerinden birisidir. Yaz aylar›nda s›cakl›k buna ba¤l› olarakta
tuzluluk ola¤anüstü artmaktad›r ve Artemia populasyonunda yüksek mortalite nedeniyle yo¤unlu¤un düflmesine neden olmaktad›r.

Artemia günümüzde kültür bal›kç›l›¤› yap›lan iflletmelerde canl› bal›k yemi olarak yo¤un bir flekilde kullan›lmaktad›r. Yumurtalar›ndan laboratuvar koflullar›nda basit
yöntemlerle larva elde edilmesi nedeniyle bu tip iflletmelerde di¤er canl› yemlere göre daha fazla tercih edilmekte ve bu canl›n›n ticari de¤eri giderek artmaktad›r.
Artemia‘n›n pilot projeler kapsam›nda Brezilya, Tayland
gibi ülkelerde yetifltiricili¤i baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirilmifltir. Tuz Gölü’nde A. salina’n›n bulundu¤u
Devekona¤› ve Çalören aras›ndaki bölgede gelifltirilecek
pilot projeler kapsam›nda canl›n›n kültüre al›narak kontrollü üretiminin yap›lmas›, canl› bal›k yemi ihtiyac›m›z›n
karfl›lanmas› ve yumurtalar›n›n pazarlanarak gelir elde
edilmesi ekonomik aç›dan son derece yararl› olacakt›r. Ancak Tuz Gölü’nde son y›llarda yap›lan çal›flmalarda Konya
DSI Drenaj Kanal›n›n tafl›d›¤› evsel ve sanayi at›klar›n›n
uzun vadede gölde kirlili¤i tehlikeli düzeye getirece¤i
sonucu ortaya ç›km›flt›r (8). Bu nedenle kirlili¤in gölde
konaklayan kufl türleri ve A. salina‘n›n gelece¤ini olumsuz
yönde etkilemesi beklenmektedir.
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