Tr. J. of Agriculture and Forestry
23 (1999) Ek Say› 3, 927-947
@ TÜB‹TAK

Güllük Lagünü (Ege Denizi, Türkiye) Ekosistemi*
Özdemir EGEMEN, Mesut ÖNEN, Baha BÜYÜKIfiIK, Belgin HOfiSUCU, U¤ur SUNLU
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 35100, Bornova-‹zmir - TÜRK‹YE

fievket GÖKPINAR, Semra C‹R‹K
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetifltiricilik Bölümü, 35100, Bornova - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 18.02.1997

Özet: Derinli¤i 0.5-5.0 m. aras›nda de¤iflen, 2500 dekarl›k bir alan› kaplayan Güllük lagünü bir kanal ile Güllük körfezine ba¤lan›r.
Bu çal›flmada, fiziko-kimyasal, fitoplankton ve bentik örneklemeler 1993 y›l›nda 5 istasyonda ayl›k olarak yürütülmüfltür.
Y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 19.53±1.511°C oldu¤u lagünde, en düflük s›cakl›k Ocak ay›nda (10.42°C) ve en yüksek s›cakl›k Temmuz
ay›nda (26.92°C) saptanm›flt›r. Y›ll›k ortalama tuzlulu¤un ‰10.65 ± 0.555 oldu¤u lagünde tuzluluk, en düflük Ocak ay›nda ‰ 7.48
ve en yüksek Mart ay›nda ‰13.92 ölçülmüfltür. Yüzey alt› su'da (0.25 m) çözünmüfl oksijen y›ll›k ortalamas› 7.32±0.331 mg l-1
oldu¤u lagünde, en düflük oksijen Haziran ay›nda 5.56 mg l-1 ve en yüksek ise fiubat ay›nda 9.06 mg l-1 olarak ölçülmüfltür. Secchidisk derinli¤i May›s'ta 1.12 m ve Ekim'de 2.40 m'dir.
Nutrient ölçümlerinde amonyum yüksek düzeyde (4.39 – 29.70 µg-at l-1), nitrat (0.81–17.87 µg-at l-1), nitrit (0.19 – 1.35 µg-at
l-1), fosfat (0.01 – 0.45 µg-at l-1) ve silis (0.26 – 6.00 µg-at l-1) düflük düzeylerde saptanm›flt›r. Birincil üretimi ifade eden klorofil
a da¤›l›m› May›s'ta en yüksek (21.49 mg l-1) ve Eylülde en düflük düzeylere sahiptir (0,77 mg l-1).

Melosira moniliformis tüm y›l boyunca da¤›l›m gösteren bask›n fitoplankton türüdür. Lagündeki tüm istasyonlar, yüksek diversite
özelli¤i göstermektedir.
Bentik türlerin tan›m› bir y›ll›k periyotta 5 istasyondan al›nan 60 örnek'te yap›lm›flt›r. Bentik örneklerde 7 sistematik gruba
(Nemertina, Polychaeta, Oligochaeta, Crustacea, Mollusca, Insecta, Echinodermata) ait 68 tür tan›mlanm›flt›r. Polychaeta grubu içinde
yeralan Notomastus latericeus (3737 birey) say›sal olarak en bask›n tür olup, bunu Hediste diversicolor (1524 birey) ve Spionidae
(sp) (1361 birey) izlemifltir.
Lagündeki ekonomik öneme sahip bal›k türleri, kefal Mugil cephalus (has, topan, paçoz), Mugil capito (ceran, plutarina, ince dudakl›),
Chelon labrosus (mavraki, kal›n dudakl›), Liza saliens (kastros, ilarya, mavraki), Sparus aurata (çipura), Dicentrarchus labrax (levrek),
Solea solea (dil bal›¤›), Anguilla anguilla (y›lan bal›¤›) ve sazan'd›r. Lagün y›ll›k 10-69 ton aras›nda de¤iflen bal›k verimine sahiptir.
Anahtar Sözcükler: Güllük lagünü, fizikokimyasal parametreler, planktonik ve bentik organizmalar, bal›k verimlili¤i.

Güllük Lagoon (Aegean Sea, Turkey) Ecosystems
Abstract: Güllük Lagoon has an area of 2500 decares with a depth of 0.5-5.0 m and is connected to Güllük Bay by a channel. In
this study, samplings of phytoplankton and benthos were taken physico-chemical parameters were recorded monthly during 1993
at 5 stations.
The temperature reached a minimum of 10.42°C in January and a maximum of 26.9°C in July, with a mean annual temperature of
19.53±1.511. The salinity in the lagoon ranged from 7.48 ‰ to 13.92 ‰ in January and March, respectively with a mean annual
silinity of 10.65 ± 0.555. Dissolved oxygen in the sub-surface (0.25 m) water was 5.56 mg 1-1 in June and 9.06 mg l-1 in February,
with an annual mean 7.31 ± 0.331. The Secchi-disk depth was 1.12 m in May and 2.40 m in October.
Nutrient measurements revealed moderately high levels of ammonia (ranging from 4.39 to 29.70 µg-at l-1), low nitrate (0.81 to
17.87 µg-at l-1), nitrite (0.19 to 1.35 µg-at l-1), phosphate (0.01 to 0.45 µg-at l-1), and silicon (0.26 to 6.00 µg-at l-1). Chlorophyll
a distribution generally indicated that productivity was highest in May (21.49 mg l-1) and lowest in September (0,77 mg l-1).

Melosira moniliformis was the predominant phytoplankton species. All of the stations were characterized by high species diversity.
Identification of the benthic species was carried out with 60 samples collected from 5 stations in a of one year period. As result 68
benthi species belonging to 7 taxa (Nemertina, Polychaeta, Oligochaeta, Crustacea, Mollusca, Insecta, Echinodermata) were
identified. The polychaetae were numerically dominated by Notomastus latericeus (3737 individuals), followed by Hediste
diversicolor (1524 individuals), and Spionidae (sp) (1361 individuals).
Economically important fish species in Güllük Lagoon consist of mullets (Mugil cephalus, M. capito, Chelon labrosus, Liza saliens),

Bu çal›flma TUBITAK (DEBAG-52) projesi ile desteklenmifltir.
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Sparus aurata (gilthead sea bream), Dicentrarchus labrax (sea bass), Solea solea (sole), Anguilla anguilla (eel) and Cyprinus carpio
(carp), with an annuall yield varying from 10 to 69 tonnes.
Key Words: Güllük lagoon, physico-chemical parameters, planktonic and benthic organisms, fish productivity.

Girifl
Ege denizinde denizel ekosistem ile ilgili pek çok
araflt›rma olmas›na karfl›n (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15), lagünler ile ilgili çal›flmalar son
derece s›n›rl›d›r. Ço¤u Ege ve Akdeniz bölgesinde yeralan
80 lagünden sadece 25 tanesi çal›fl›r durumdad›r (16).
Orta ve güney Ege k›y›lar›nda bulunan 8 dalyan; Homa,
Rag›p pafla, Çal›burnu, Karine, Sak›zburnu, Akköy, Güllük
ve Köyce¤iz ekonomik öneme sahiptir. Bunlar aras›nda
4'ü (Köyce¤iz, Güllük, Karine ve Homa) bal›kç›l›k
yönünden en yüksek verime sahip olanlard›r (15, 17, 18).
Lagünlerde yap›lan çal›flmalar yak›n bir geçmifle
sahiptir. ‹talya'da lagünlerin ›slah› ve modernizasyonu
konusunda izlenmesi gereken yöntemler belirtilmektedir
(19). FAO taraf›ndan verilen bir raporda Akdeniz
bölgesindeki dalyan alanlar› verimlilik bak›m›ndan üç zona
ayr›lm›flt›r. Bu raporda Güllük lagününün yerald›¤› ikinci
zonun (M2) hidrografisi ve verimlili¤i hakk›nda bilgi
verilmifltir (20).
Lagünler hakk›nda Tar›m Orman Köyiflleri
Bakanl›¤›n›n Dalyanlar›n ›slah›na iliflkin ön etüd projeleri
(21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) bulunmaktad›r. Ege
bölgesi dalyanlar›ndan Homa (29, 30, 31, 32, 33),
Karine dalyan› (18), Bafa gölü ve Sak›zburnu dalyan›nda
(34, 35) çal›flmalar bulunmaktad›r. Bununla birlikte
Güllük lagünü planktonu ile ilgili bir kay›t lagün gölleri
araflt›rma projesi sonuç raporunda vard›r (28, 36).
Güllük lagünü su ürünleri bak›m›ndan sahip oldu¤u
ekonomik de¤erinin yan›nda ayn› zamanda önemli kufl
alanlar›m›zdan biridir. Baz› önemli kufl türlerinin
(Mahmuzlu K›z Kuflu, Uzunbacak, ‹zmir Yal› Çapk›n›,
Alaca Yal› Çapk›n›, Yeflil Ar› Kuflu, Çulha Kuflu) bu bölgede
kuluçkaya yatt›¤› bilinmektedir (37). Bu çal›flma ile Güllük
lagününün ekolojik ve biyolojik özellikleri, daha ayr›nt›l›
olarak ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.
Güllük Lagünü Co¤rafik ve Hidrografik Özellikleri
Ege denizinin güneyinde Güllük körfezinin do¤usunda
bulunan Güllük Lagünü, 37°15' K ve 27°38' D
koordinatlar› aras›nda yeralmaktad›r. Planimetre ile
yap›lan alan hesaplamas›nda en derin yer 150 cm ile
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1.214 m2 alana sahip, en genifl alan ise 70-80 cm ile
668.176 m2 alana sahiptir (fiekil 1) Lagün alan›n›
oluflturan Limni ve Karakemer göllerinden Limni gölü, DS‹
drenaj kanal› ile y›l›n büyük bir k›sm›nda kuru olan küçük
bir çay ile beslenmektedir. Drenaj kanal›n›n tafl›d›¤›
materyal Limni gölünün h›zla s›¤laflmas›na neden
olmaktad›r. Karagöl ve Tekfur ambar› batakl›klar› ise
sadece sulak aylarda dolan geçici bir göl görünümündedir.
Lagün alan›n›n kuzeyinden denize aç›lan kanallar›na
Lagünün kuzey do¤usunda bulunan Yaykin gölünün
sular›yla birleflen Sar›çay boflalmaktad›r. Sar›çay'›n ya¤›fl
alan› Akgedik mevkiinde 152 km2, Karagöl regülatörü
ç›k›fl›nda 664 km2'yi bulmaktad›r. Sar›çay Milas ovas›n›
do¤u-bat› yönünde geçtikten sonra Karagöl seddesi
vas›tas›yla Karagöle girmektedir. Bu regülatörden bir
kanal halinde ç›karak Tekfurambar› ovas›na girer. Burada
Sepetçiler ve Savran Köyü önünden gelen Ac›çay
(Sepetçiler kanal›) ile birleflerek Güllük lagününe
dökülmektedir. Hamzabey çay›, Gökçeler bo¤az›nda ya¤›fl
alan› 245 km2 bulan 1200-1350 m kot'lar›ndan
do¤makta, Alaçam ovas›n› geçtikten sonra oldukça dar ve
derin bir vadiye girmektedir. Bu vadiden Gökçeler
mevkiinden ç›karak 40 m kotlar›nda Tekfurambar›
ovas›na ulafl›r.Bu ovada yaratt›¤› taflk›n tehlikesi ve
batakl›¤a sebep olmas› gibi nedenlerle Hamzabey çay› eski
yata¤›ndan sapt›r›larak ovan›n güney k›y›s› boyunca, Sa¤
sahili seddeli bir yatak içinde Limni gölü yak›nlar›na kadar
getirilerek denetim alt›na al›nm›flt›r. Gerek Sar›çay'›n,
gerekse Hamzabey çay›n›n baz› önemli kollar›
bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda havzan›n kuzey bat›s›nda
Yaylac›k da¤› yamaçlar›ndan do¤an Derince çay›, SökeMilas karayolu boyunca akarak Selimiye ovas›na
girmekte, bu ovada güney-do¤u yönünde ilerleyerek
Asinyaniköy yak›nlar›nda Karagöl'e ulaflmaktad›r. Ayr›ca
Lagün alan›na Gökçay, Bokluçay ad› verilen tatl› su
kaynaklar›da ulaflmaktad›r. Güllük Lagününü denize
ba¤layan alanda kuzuluklar›n kuruldu¤u 2 bo¤az
bulunmaktad›r. Kuzeyde bulunan kuzulu¤un geniflli¤i 52
m, uzunlu¤u 1,3 km, güney'de bulunan› ise 75 m
geniflli¤inde ve 2.3 km uzunlu¤undad›r. Bo¤azlar›n
ortalama derinli¤i 2.5-3.0 m'dir.
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Materyal Metod
Fiziko Kimyasal Parametreler
Arazide yap›lan tayinler
Su s›cakl›¤› hazneli termometre, pH Varilab pH metre
ile ölçülmüfl, çözünmüfl oksijen Winkler yöntemi ile,
tuzluluk ise Mohr-Knudsen yöntemleri ile belirlenmifltir.
Bulan›kl›k ölçümleri 1. ve 2. istasyonlarda Secchi-disk ile
yap›lm›flt›r. Seston tayinlerinde örnekler kuru a¤›rl›¤›
bilinen 0.45 µ göz aç›kl›¤›ndaki membran filtreden
süzüldükten sonra etüvde 105 °C de 1 saat
kurutulmufltur. Bafllang›ç ve sonuçtaki a¤›rl›k farklar›ndan
seston miktar› saptanm›flt›r.
Laboratuvarda yap›lan tayinler
Di¤er tayinler için laboratuvara 10 lt.lik polietilen
kaplarda buz sand›¤›nda getirilen örneklerde nitrit, nitrat,
amonyum, fosfat, silis, anyonik deterjan analizleri
spektrofotometrik yöntemle (HACH DR/2000 Model)
gerçeklefltirilmifltir. Kalsiyum, magnezyum, organik
madde analizleri ise volumetrik yöntemle yap›lm›flt›r (38,
39, 40, 41).
Plankton
Güllük Lagünü fitoplankton topluluklar›n›n yap›s›n›n
belirlenmesi ve analizi için 12 ayl›k bir örnekleme
peryodunda 5 istasyondan 50 µm göz aç›kl›¤›na sahip 30

cm çap›ndaki Hensen tipi kepçelerle al›nan plankton
örnekleri formol (sonuç konsantrasyonu % 4 olan) içinde
saklanm›flt›r. Saptanan türler ayl›k da¤›l›m tablolar›
halinde verilmifltir. Fitoplankton topluluklar›n›n ve
istasyon özelliklerinin analizinde COMM program›ndan
yararlan›lm›flt›r (42). Bu program ile istasyon özellikleri,
tür kompoziyonu, bask›n türler, diversite indeksi ve
türlerin ayl›k da¤›l›m özellikleri saptanm›flt›r.
Bentos
Bentik örneklemelerde 3.3 lt'lik grap (Van-Ween)
kullan›lm›fl ve her defas›nda yaklafl›k 10 lt çamur
al›nm›flt›r. Bentik organizmalar› çamurdan ay›rmak için 2
mm göz aç›kl›¤›na sahip elekten geçirilmifl ve % 10'luk
formol içinde korunmufltur. Önce sistematik gruplar,
daha sonra da türler tan›mlanarak istasyonlar›n ayl›k tür
kompozisyonlar› ve birey say›lar› saptanm›flt›r.
Bal›k Türleri
Bal›kç›l›k çal›flmalar›nda göz aç›kl›¤› 20 ve 24 mm.
olan fanyal› uzatma a¤lar› kullan›lm›flt›r. Araflt›rma
boyunca toplam 1960 bal›k avlanm›fl, ayn› boy-yafl
gruplar›na ait olan dil ve çipura yavrular› aras›ndan
rastlant› yöntemi ile bireyler al›narak toplam sekiz türe ait
692 birey incelenmifltir. Lagünde zaman zaman avland›¤›
belirtilen sazan (Cyprinus carpio)'a rastlanamam›flt›r.

fiekil 1.

Güllük Lagününde Araflt›rma
‹stasyonlar›.
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Ekonomik öneme sahip Mugil cephalus (Linneaus, 1758),
Mugil capito (Cuvier, 1829), Chelon labrosus (Risso,
1826), Liza saliens (Risso, 1810), Solea solea (Quensel,
1806), Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758), Sparus
aurata (Linnaeus, 1758), Anguilla anguilla (Linnaeus,
1758) olmak üzere toplam sekiz türün ayr›ca biyometrik
analizleri de yap›lm›flt›r (43, 44, 45). Bu türlerin total boy
ve a¤›rl›klar› ölçülmüfl, gonadlar› tart›lm›fl ve otolitleri
ç›kar›larak yafl tayinleri yap›lm›flt›r. Boy ölçümleri 1 mm
aral›kl› cetvel, a¤›rl›klar 0.1 gr duyarl› terazi ile
yap›lm›flt›r. Otolitler yafl halkalar›n›n okunabilmesi için
kimyasal ifllemden geçirilmifltir (% 5 NaOH, % 70-90'l›k
alkol banyosu). Yafl›n› doldurmufl bireyler bir üst yafl
grubuna (0+ yafl grubu 1, 1+ yafl grubu 2 yafl) dahil
edilmifllerdir.
Bal›k türlerinde efley tayini için gonad'lar görsel olarak
incelenmifltir. Boy a¤›rl›k iliflkisi
W= a Lb

(46) denklemine göre,

(denklemdeki W=Vücut a¤›rl›¤› (gr.), L=Total Boy (cm.),
a ve b ise sabitlerdir.)
Beslenme durumunu gösteren Kondüsyon faktörü,
KF = W3 x 100
L

(47) denklemine göre,

(denklemdeki W=Vücut a¤›rl›¤› (gr), L=Total Boy (cm)).
Bal›klarda gonad olgunlu¤unun ölçüsü olan gonadosomatik indeks,
GSI = (Gonad a¤›rl›¤›/Vücut a¤›rl›¤›) x100
denklemine göre hesaplanm›flt›r.

Bulgular
Fiziko-kimyasal bulgular
Bütün fiziko-kimyasal ölçümler için istatiksel testler
uygulanm›fl ve istasyonlar aras›nda istatiksel anlamda fark
olmad›¤› anlafl›lm›flt›r. Buna göre lagüne giren ve ç›kan
etkili ak›nt›lara sahip Güllük lagününün homojen bir su
kitlesine sahip oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Bu nedenle
afla¤›da verilen parametreler, ölçümlerin yap›ld›¤› 5
istasyonun y›ll›k ortalamalar›, en yüksek ve en düflük
aylar›n ortalamalar› (güven aral›klar› p<0.05) ve en
yüksek-en düflük de¤erlerin gözlendi¤i istasyonlardaki
ayl›k de¤erler fleklinde verilmifltir (fiekil 2, 3).

S›cakl›k
Y›ll›k ortalama s›cakl›k 19.53 ± 3.48°C, en düflük
ayl›k ortalama s›cakl›k Ocak ay›nda 10.42 ± 0.573°C, en
yüksek ayl›k ortalama s›cakl›k Temmuz ay›nda 26.90 ±
0.898°C'dir. En düflük de¤er Ocak ay›nda 3. istasyonda
9,4°C, en yüksek de¤er Temmuz ay›nda 2. ve 3.
istasyonlarda 28.0°C'dir (fiekil 2). Hava s›cakl›klar›
ölçümlerinde en düflük de¤er fiubat (9.6°C), en yüksek
de¤er A¤ustos (28.5°C) aylar›nda ölçülmüfltür (fiekil 2).
Çözünmüfl oksijen
-1
Y›ll›k ortalama 7.32 ± 0.692 mg l , en düflük ayl›k
ortalama Haziran ay›nda 5.56 ± 0.973 mg/l, en yüksek
ayl›k ortalama fiubat ay›nda 9.06 ± 0.105 mg l-1 'dir. En
düflük de¤er Temmuz ay›nda 4. istasyonda 4.1 mg l-1, en
yüksek de¤er fiubat ay›nda 5. istasyonda 9.25 mg l-1
olmufltur (fiekil 2). Çözünmüfl oksijenin en yüksek
de¤erinin gözlendi¤i fiubat ay›nda hava s›cakl›¤› 9.6 °C
olarak ölçülmüfltür.

Secchi-disk
‹ç istasyonlarda derinli¤in az olmas› nedeniyle
ölçümler sadece 1. ve 2. istasyonlarda yap›labilmifl, en
düflük de¤er (1.12 m) May›s ay›nda 2.istasyonda, en
yüksek de¤er (2.40 m) Ekim ay›nda 1. istasyonda
saptanm›flt›r (fiekil 3).
pH
Lagünde y›ll›k pH ortalama de¤eri 8.006 ± 0.088
olarak saptanm›flt›r. En düflük ayl›k ortalama fiubat
ay›nda 7.46 ± 0.096, en yüksek ayl›k ortalama ise
Haziran ay›nda 8.44 ± 0.024 olmufltur. En düflük de¤er
fiubat ay›nda 1.istasyonda 7.35 olarak, en yüksek de¤er
Haziran ay›nda 3. istasyonda 8.48 olarak ölçülmüfltür
(fiekil 2).
Seston
Y›ll›k ortalama 8.22 ± 1.682 mg/lt. en yüksek ayl›k
ortalama Nisan ay›nda 13.05 ± 2.792 mg/lt, en düflük
ayl›k ortalama Kas›m ay›nda 3.60 ± 0.443 mg/lt'dir. En
yüksek de¤er Ocak ay›nda 1.istasyonda 29.8 mg/lt, en
düflük de¤er fiubat ay›nda 3.istasyonda 1.6 mg/lt'dir.
Lagün giriflinde yeralan 1.istasyonun gerek içerden d›flar›,
gerekse d›flardan içeri do¤ru devaml› su hareketlerinin
etkisinde kalmas›, seston düzeylerinin yükselmesine
neden olmaktad›r (fiekil 3).
Tuzluluk
Lagünün y›ll›k ortalama tuzlulu¤u ‰ 10.65 ±
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0.881olarak saptanm›fl olup, en yüksek ayl›k ortalama
Mart ay›nda ‰ 13.92 ± 1.512, en düflük ayl›k ortalama
Ocak ay›nda ‰ 7.98 ± 0.591'dir. En yüksek de¤er 4.
istasyonda ‰ 16.38, en düflük de¤er 2. ve 4.
istasyonlarda ‰ 7.48'dir (fiekil 2). Bu bulgular Güllük
lagünü sular›n›n mesohalin a ve b s›n›f›na girdi¤ini
göstermektedir (48). Lagüne gelen tatl›su girdileri
tuzluluk de¤erlerinde düzensiz de¤iflimlere neden
olmaktad›r.
Besleyici Tuzlar
Nitrit
Lagünün nitrit y›ll›k ortalamas› 0.61 ± 0.215
µg–at/lt'dir. En yüksek ayl›k ortalama Mart ay›nda 1.35
± 0.360 µg–at/lt, en düflük ayl›k ortalama Ocak ay›nda
0.19 ± 0.037 µg–at/lt'dir. En yüksek de¤er Mart ay›nda
1.istasyonda 2.05 µg–at/lt, en düflük de¤er A¤ustos
ay›nda 2.istasyonda 0.01 µg–at/lt olarak ölçülmüfltür
(fiekil 2).
Nitrat
Y›ll›k ortalama nitrat de¤eri 3.67 ± 2.799 µg–at/lt
olarak bulunmufltur. En yüksek ayl›k ortalama Mart
ay›nda 17.87 ± 12.174 µg–at/lt, en düflük ayl›k ortalama
Ocak ay›nda 0.81 ± 0.318 µg–at/lt'dir. En yüksek de¤er
Mart 1.istasyonda 38.5 µg.at/lt, en düflük de¤er Ocak
ay›nda 0.49 µg.at/lt olarak ölçülmüfltür. Mart ve Kas›m
aylar›ndaki Nitrat düzeylerindeki art›fllar ya¤›fllarla
ilgilidir. Di¤er aylarda düzenli bir de¤iflim gözlenmektedir.
Lagün çevresindeki tar›m faaliyetlerinin nitrat girdisini
önemli derecede etkiledi¤i san›lmaktad›r (fiekil 2).
Amonyum
Lagünün y›ll›k ortalama amonyum miktar› 14.66 ±
4.099 µg–at/lt olarak hesaplanm›flt›r. En yüksek ayl›k
ortalama Ekim ay›nda 29.70 ± 3.416 µg–at/lt, en düflük
ayl›k ortalama fiubat ay›nda 4.39 µg.at/lt olarak
belirlenmifltir. En yüksek de¤er Ekim ay›nda 3.istasyonda
33.97 µg–at/lt, en düflük de¤er fiubat ay›nda 4.istasyonda
3.01 µg.at/lt olarak ölçülmüfltür (fiekil 2).
Fosfat
Lagünde y›ll›k ortalama fosfat deriflimi 0.082 ± 0.079
µg–at/lt olarak saptanm›flt›r. En yüksek ayl›k ortalama
Mart ay›nda 0.45 ± 0.123 µg–at/lt, en düflük ayl›k
ortalama de¤erler ise 0.01 ± 0.002 µg–at/lt ile May›s,
Haziran,Temmuz aylar›nda saptanm›flt›r. En yüksek de¤er
Mart ay›nda 1.istasyonda 0.70 µg.at/lt, en düflük de¤er
Eylül ay›nda 1.istasyonda 0.006 µg.at/lt'dir (fiekil 2).

Ocak ve Mart aylar›nda gözlenen ani yükselmeler lagün
çevresinde yap›lan tar›msal faaliyetlerde kullan›lan fosfatl›
gübrelerin
ya¤›fllarla
lagüne
ulaflmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle ayl›k fosfat de¤erleri
düzensiz de¤iflimler gösterir. Besleyici element
deriflimlerinde yaz aylar›ndaki art›fllar, belli oranda
sedimentten
çözünme
ile
suya
geçiflten
kaynaklanmaktad›r. Benzer durum Homa ve Karine
Lagünlerinde de gözlenmifltir (18, 29).
Silis
Y›ll›k ortalama silis deriflimi 2.76 ± 1.091 µg–at/lt
olarak saptanm›flt›r. En yüksek ayl›k ortalama de¤er
Kas›m ay›nda 5.99 ± 0.641 µg–at/lt, en düflük ayl›k
ortalama de¤er 0.26 ± 0.011 µg–at/lt olarak
bulunmufltur. En yüksek de¤er Kas›m ay›nda 4.istasyonda
6.74 µg.at/lt, en düflük de¤er Ekim ay›nda 1.istasyonda
0.19 µg.at/lt olarak ölçülmüfltür (fiekil 3).
Kalsiyum ve Magnezyum
En yüksek kalsiyum Temmuz, Ekim aylar›nda
1.istasyonda 408.8 mg/lt Ca++, en düflük Ocak ay›nda 4.
istasyonda 176.4 mg/lt Ca++dir. Temmuz ve Ekim
aylar›nda gözlenen bu en yüksek de¤erlerin d›fl›nda y›l
boyunca düzenli bir de¤iflim gözlenmektedir (fiekil 3).
Lagüne tatl› su girdisiyle gelen bu toprak alkali metaller
zamanla sedimentten çözünme yoluyla ortama
geçebilmektedir.
En yüksek magnezyum Ekim ay›nda 1. istasyonda
1294 mg/lt Mg++, en düflük Ekim ay›nda 5.istasyonda
325.8 mg/lt Mg++ olarak ölçülmüfltür. 1. istasyonun
denize yak›n olmas›, de¤erlerin deniz suyu düzeyindeki
de¤erlere yak›n ç›kmas›na, di¤er istasyonlar›n ise tatl› su
girdileri nedeniyle daha düflük de¤erlerde ç›kmas›na
neden olmaktad›r. Deniz etkisindeki 1.istasyon d›fl›nda
toplam sertlik ve magnezyum de¤erleri yeknesak da¤›l›ma
sahiptir.
Klorofil a
Y›ll›k ortalama de¤er 5.51 ± 3.409 µg/lt'dir. En
yüksek de¤er May›s ay›nda (21.49 µg/lt) olmak üzere
Nisan (12.82 µg/lt) ve Haziran (7.74 µg/lt) aylar›nda da
yüksek de¤erlere rastlanm›flt›r. En düflük de¤er Eylül
ay›nda (0.77 µg/lt) gözlenmifltir (fiekil 3).
Organik Madde
Y›ll›k ortalama 43.195±2.332 mg/m3, en yüksek ayl›k
ortalama Mart ay›nda 58.02 ± 11.452 mg/m3, en düflük
ayl›k ortalama A¤ustos ay›nda 33.94 ± 0.970 mg/m3
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bulunmufltur. En yüksek de¤er Mart ay›nda 2.istasyonda
73.80 mg/m3, en düflük de¤er A¤ustos ay›nda
4.istasyonda 32.55 mg/m3 olarak saptanm›flt›r. 1. ve 4.
istasyonlarda ayl›k de¤iflimlerin düzenli, ancak di¤er
istasyonlarda özellikle fiubat ve Mart aylar›nda ise ani
yükselmeler gözlenmektedir (fiekil 3). K›fl aylar›nda artan
organik kirlili¤in ya¤›fllarla lagüne ulaflmas› gözlenen bu
en yüksek de¤erlerin nedeni oldu¤u san›lmaktad›r.
Anyonik deterjan
En yüksek deriflimler 1.istasyonda Ocak, Mart, Nisan
ve May›s aylar›nda gözlenmektedir (fiekil 3). Güllük
Lagünü Güllük ve civar›ndan gelen evsel ve tar›msal
kirlili¤in etkisindedir. 2. ve 5. istasyonlara tatl› su
girdileriyle ulafl›r.
Güllük Lagünü Planktonu
Fitoplankton
Güllük lagününde seçilen 5 istasyondan al›nan
örneklerde fitoplankton türleri belirlenmifl ve bunlar›n,
istasyonlardaki ayl›k da¤›l›mlar› saptanm›flt›r. Elde edilen
veriler 2 gruba ayr›larak analiz edilmifltir.
Fitoplankton Türlerinin Ayl›k Da¤›l›mlar›.
Lagünde da¤›l›m gösteren fitoplankton türleri;
Cyanophyceae,
Bacillariophyceae,
Dinophyceae,
Chlorophyceae, Zygophyceae ve Desmidiaceae gruplar›na
aittir. Fitoplankton türlerinin aylara göre da¤›l›mlar› Tablo
1'de verilmifltir. Bacillariophyceae, Cyanophyceae ve
Chlorophyceae üyelerinin özellikle yaz sonu ve sonbahar
bafl›nda, az say›da türle temsil edilen Zygophyceae ve
Desmidiaceae üyelerinin ise daha çok sonbahar ve k›fl
aylar›nda da¤›l›m gösterdi¤i saptanm›flt›r.
Fitoplankton türlerinin ayl›k da¤›l›mlar› ile yap›lan
kommunite analizleri Comm program› (42) ile
yürütülmüfl ve elde edilen sonuçlar afla¤›da özetlenmifltir.
Ocak ay›nda toplam 57 tür saptanm›flt›r. Navicula sp.,
Melosira moniliformis, Surirella fastuosa, Cocconeis sp,
Ceratoneis sp. gibi pennat diyatom türlerinin hakim
oldu¤u gözlenmifltir. En yüksek bask›nl›k ortalamas› (5
istasyondaki bask›n türlerin % bask›nl›k oran›) 7.0, S=18
tür, (toplam tür say›n›n % 90'n› oluflturan tür say›s›),
Shannon=3.04 (Shannon-Weaver diversite indeksi).
fiubat ay›nda toplam 22 tür saptanm›flt›r. Sentrik
diyatom türü Coscinodiscus sp. bask›nd›r. Surirella
fastuosa, S. striatula, Navicula sp., Nitzschia sp., Melosira
moniliformis, Ceratoneis sp. tüm istasyonlarda düflük
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hücre say›lar› ile temsil edildiler. En yüksek bask›nl›k oran›
=13.6, S=11 tür, Shannon=2.45'dir.
Mart ay›nda toplam 20 tür saptanm›flt›r. fiubat ay›na
benzer olarak ortamda sentrik diyatom türü
Coscinodiscus sp., Desmidiaceae üyesi Straurastrum
sebaldi bask›nd›r. Surirella striatula, Navicula expensa,
Melosira moniliformis, Campylodiscus echeneis tüm
istasyonlarda yayg›nd›r. Peridinium depressum ve
Ceratium furca gibi Dinoflagellat üyelerine rastlanm›flt›r.
En yüksek bask›nl›k oran› 10.0, S =11 tür,
Shannon=2.51'dir.
Nisan ay›nda toplam 56 tür saptanm›flt›r. Ortamda
sentrik diyatom türü Melosira moniliformis bask›nd›r,
Melosira nummuloides, Campylodiscus echeneis,
Cocconeis sublittoralis, Surirella striatula. tüm
istasyonlarda da¤›l›m gösteren di¤er türlerdir.
Zygophyceae üyesi Spirogyra majusca'ya ilk olarak Nisan
ay›nda rastlanm›flt›r. Ortalama en yüksek bask›nl›k oran›
7.1, S=21 tür, Shannon=3.14'dir.
May›s ay›nda toplam 57 tür saptanm›flt›r. Nisan ay›na
benzer olarak tüm istasyonlarda da¤›l›m gösteren sentrik
Melosira moniliformis ve Melosira
diyatom türü
nummuloides bask›nd›r. Cocconeis disculoides, Synedra
undulata, Navicula sp. ve Gyrosigma sp. tüm istasyonlarda
da¤›l›m gösteren yayg›n türlerdir. Zygophyceae üyesi
Straurastrum sebaldi ilk olarak May›s ay›nda ortaya
ç›km›flt›r. Ortalama en yüksek bask›nl›k oran› 8.8, S=20
tür, Shannon=3.08'dir.
Haziran ay›nda toplam 73 tür saptanm›flt›r. Nisan
ay›na benzer olarak tüm istasyonlarda da¤›l›m gösteren
sentrik diyatom türü Melosira nummuloides ve pennat
diyatom türü Thalassiothrix longissima tüm istasyonlarda
gözlenen bask›n türlerdir. Coscinodiscus granii,
Licmophora lyngbyei, Amphiporra angustata, Synedra
undulata, Navicula sp., Gyrosigma sp. tüm istasyonlarda
da¤›l›m gösteren yayg›n türlerdir. Zygophyceae üyesi
Straurastrum sebaldi baz› istasyonlarda gözlenmifltir.
Ortalama en yüksek bask›nl›k oran› 6.8, S=20 tür,
Shannon=3.17'dir.
Temmuz ay›nda toplam 31 tür saptanm›flt›r. Sentrik
diyatom türü Melosira nummuloides ve pennat diyatom
türleri Thalassiothrix fraunfeldii, Cocconeis sublittoralis,
Navicula sp. tüm istasyonlarda gözlenen bask›n türlerdir.
Nitzschia paradoxa, N. longissima, Campylodiscus
echeneis, Synedra undulata, Coscinodiscus granii,
Licmophora lyngbyei, Gyrosigma sp. tüm istasyonlarda
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Tablo 1.

Güllük Lagünü Fitoplankton Kompozisyonu

Türler
CYANOPHYCEAE
Lyngbya majuscula
Merismopedia elegans
M. glauca
Microcystis sp.
Oscillatoria agardhii
O. cortiana
O. difficites
O. limnetica
O. sancta
O. Tanganyikae
Phormidium chalybeuni
Spirulina subsalsa
BACILARIOPHYCEAE
Achnanthes brevipes
A. longipes
Amphiprora angustata
A. pulchra
Amphora angustata
Bacillaria paradoxa
B. paxillifer
Bacteriastrum delicatulum
B. varians
Caloneis subsalina
Campylodiscus fastuosus
Campylodiscus sp.
Ceratoneis sp.
Chaetoceros sp.
Cocconeis disculoides
C. speciosa
Coscinodiscus granii
C. nodifer
Coscinodiscus sp.
Cyclotella sp.
Cyclotella striata
Cymbella sp.
Diploneis sp.
Fragilaria sp.
Grammatophora sp.
Gyrosigma hippocampus
Hemidiscus cuneiformis
Licmophora lyngbyeii
Melosira moniliformis
M. nummuloides
Navicula distans
N. elegans
N. latissima
Nitzschia acucilaris
N. bilobata
N. closterium
N. longissima
N. pungens
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Tablo 1.

(Devam›)

Türler

O

N. sigmoides
Pinnularia sp.
Pleurosigma normanii
P. strigosum
Rhizolenia alata
R. robusta
R. shrubsolei
Striatella adriaticum
Surirella fastuosa
S. robusta
S. striatula
Synedra sp.
S. undulata
Thalasionema nitzschioides.
Thalassiosira sp.
Thalassiothrix longissima
T. fraunfeldii
DINOPHYCEAE
Cerat›um fusus
C. horridum
C. symmetricum
C. concilians
C. furca
Peridinium claudicans
P. divergens
Peridinium sp.
CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus sp
Monoraphidium griffithii
M. tortile
Schroederia irregularis
ZYGOPHYCEAE
Spirogyra majusca
S. protecta
DESMIDIACEAE
Straurastrum sp.
Closterium setaceum
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da¤›l›m gösteren düflük hücre say›lar› ile temsil edilen
di¤er türlerdir. Dinoflagellat üyesi Peridinium divergens'e
baz› istasyonlarda rastlanm›flt›r. Ortalama en yüksek
bask›nl›k oran› 12.9, S=14 tür, Shannon=2.71'dir.
A¤ustos ay›nda toplam 41 tür saptanm›flt›r. Tüm
istasyonlarda da¤›l›m gösteren sentrik diyatom türü
Melosira nummuloides, Navicula sp. ve Synedra undulata
bask›n türlerdir. Thalassionema nitzschoides, Achnanthes
longipes, Cocconeis disculoides, Surirella striatula,
Melosira juergensi, Licmophora lyngbyei, Amphiprora
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N

+
+

+

angustata, Gyrosigma sp. tüm istasyonlarda da¤›l›m
gösteren di¤er türlerdir. Zygophyceae'den Spirogyra
varians ve Desmidiaceae'den Straurastrum sebaldi gibi
türler A¤ustos ay› örneklerinde da daha s›k gözlenmeye
bafllanm›flt›r. Ortalama en yüksek bask›nl›k oran› 9.8,
S=16 tür, Shannon=2.86'dir. Son üç ayda lagün içinde
saptanan fitoplankton türleri dikkate al›nacak olursa,
deniz formu olan türler daha s›k gözlenmeye
bafllanm›flt›r. Bu olgu lagün içersindeki ak›nt›lar›n iç
istasyonlar› önceki aylardan daha kuvvetle etkiledi¤ini
göstermektedir.
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Ekim ay›nda toplam 51 tür saptanm›flt›r. Tüm
istasyonlarda da¤›l›m gösteren sentrik diyatom türü
Melosira moniliformis, M. nummuloides tüm
istasyonlarda da¤›l›m gösteren bask›n türlerdir.
Achnanthes longipes, Licmophora lyngbyei, tüm
istasyonlarda da¤›l›m gösteren yayg›n türlerdir. Spirogyra
varians gibi Zygophyceae, Ceratium furca, C. fusus, C.
horridum gibi Dinophyceea, Oscillatoria sancta gibi
Cyanophyta üyeleri örneklerde daha s›k gözlenmeye
bafllanm›flt›r. Ortalama en yüksek bask›nl›k oran› 9.8,
S=18 tür, Shannon=2.99'dir.
Kas›m ay›nda toplam 38 tür saptanm›flt›r. Oscillatoria
sancta tüm istasyonlarda bask›n olan Cyanophyta
üyesidir. Melosira nummuloides, Achnanthes brevipes,
Licmophora lyngbyei ve Rhizosolenia alata tüm
istasyonlarda da¤›l›m gösteren diyatom türleridir.
Spirogyra varians gibi Chlorophyta üyelerine Kas›m ay›
örneklerinde de rastlanm›flt›r. Ortalama en yüksek
bask›nl›k oran› 13.2, S=16 tür, Shannon=2.76'dir.
Bentos
Bentik Türlerin Nitel ve Nicel Da¤›l›m›
Güllük Lagününde bentik türlerin da¤›l›m›n› saptamak
için 5 istasyondan bir y›l süreyle al›nan 60 örnekte 7
sistematik gruba (Nemertinea, Polychaeta, Oligochaeta,
Crustacea, Mollusca, Insecta, Echinodermata) ait 68 tür
saptanm›fl ve bu türlere ait toplam 13.662 birey
say›lm›flt›r (Tablo 2).
Birey say›lar›n›n da¤›l›m›nda ise 7049 birey ve %
51.60 bask›nl›kla Polychaeta'n›n ilk s›ray› ald›¤›, bunu
3875 birey ve % 28.36 bask›nl›kla Crustacea, 1715 birey
ve % 12.55 bask›nl›kla Mollusca ile 947 birey ve % 6.93
bask›nl›kla Diptera (larva) gruplar› izlemektedir (Tablo 2).
Bireylerin gruplar içindeki da¤›l›m›na göre 29 türe ait
toplam 7049 bireye sahip Polychaeta grubu içinde yeralan
Notomastus latericeus 3737 birey ve % 53 bask›nl›kla ilk
s›ray› almakta, bunu 1524 birey ve % 21.62 bask›nl›kta
Hediste diversicolor ile 1361 birey ve % 19.3 bask›nl›kla
Spionidae (sp) izlemektedir. Di¤er 26 türe ait toplam 427
birey say›lm›fl olup, bunlar›n bask›nl›¤› da % 6.05'dir
(Tablo 3).
20 türe ait toplam 3875 birey sayd›¤›m›z Crustacea
grubu içinde Corophium orientale 1727 birey ve % 44.56
bask›nl›kla ilk s›ray› almakta, bunu 1116 birey ve % 28.8
bask›nl›kla Gammarus subtypicus ile 567 birey ve %
14.63 bask›nl›kla Idothea baltica basteri izlemektedir.

Tablo 2.

Bentik Türlerin ‹stasyonlara Göre Da¤›l›m›

Türler

1

‹STASYONLAR
2
3
4

NEMERTINEA
Micrura sp.
Nemertinea (sp.)
POLYCHAETA
Harmothoe lunulata
Phyllodoce vittata
Ophiodromus flexosus
Pionosyllis sp.
Hediste diversicolor
Scololepis fuliginosa
Nephthys hombergi
Glycera unicornis
Glycera gigantae
Lumbrineris funchalensis
Lumbrineris cf. coccinea
Sipio filicornis
Laonice cirrarata
Aonides oxycephala
Prionopspio malmgreni
Polydora sp.
Ficopotamus enigmaticus
Spionidae (sp.)
Aricidae fauveli
Paranois lyra
Heterocirrus sp.
Notomastus latericeus
Capitella capitata
Heteromastus filiformis
Owenia fusiformis
Sabellaria spinulosa
Melinna palmata
Pista unibranchia
Lanice conchilega
OLIGOCHAETA
Oligochaeta (sp.)
CRUSTACEA
Tanais cavolinii
Leptochelia savignyi
Idotea balthica basteri
Sphaeroma serratum
Gammarus subtypicus
G. insensibilis
G. aequicauda
G. crinicornis
Ampelisca sp.
Microdeutopus gryllotalpa
M. algicola
Leptocheirus pilosus
Ericthonius punctatus
E. brasiliensis
Corophium orientale

1
3*
5

8

1
1
2
5
38

10
59

2
2
1
10
3
74
1
4
24

3

5

1

496 472 459
1

1

46

3
1

5
1

1
51 127 757 291 235
49
43
1
13
34
6
1
1353 2345 27 12
30
15
1
13
1
2
11
5
2
5

3
6
24

5
7
4
1
2

1
11

13

1
19
2
7

1
18
3
20

34

12

4

4
3
3
64 479
6
3
1
300 309 476
1 103
18
4
30
49
17
2
11

14
1
2

88

719 893

107

937
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Tablo 2.

(Devam›)

Türler

1

Diamysis bahirensis
Pagurus sp.
Brachynotus gammellaria
Carcinus aestuarii
Calinectes sapidus
MOLLUSCA
Abra pellucida
Gastrana fragilis
Dosina lupinus
Tellina distorta
T. albicans
Corbula gibba
Cerastoderma glaucum
Venus fasciata
Musculus costulatus
Tapes decussatus
Ostrea sp.
Cyclops neritae
Hinia costulata
Rissoa sp.
INSECTA
Chironomus sp.
ECHINODERMATA
Amphiura chiajei

‹STASYONLAR
2
3
4

5

1

1

3
1
3

Di¤er 17 türe ait 465 birey say›lm›fl, bunlar›n
bask›nl›klar› % 12'dir (Tablo 3). 14 türe ait toplam 1715
bireye sahip Mollusca grubu içinde Abra pellucida 1519
birey ve % 88.57 bask›nl›kla ilk s›ray› almakta, bunu 96
birey ve % 5.6 bask›nl›kla Cerastoderma glaucum
izlemektedir. Di¤er 12 türe ait 100 birey say›lm›fl olup,
bunlar›n bask›nl›¤› % 8.86'd›r.

2

‹stasyonlar Aras› ‹liflkiler

1
93
28
1
9
16
10
15
1

541
2

757 123
1

Güllük Lagün'ünde deniz ile ba¤lant›y› sa¤layan
kanaldan tatl› su girdilerinin oldu¤u bölgeye kadar seçilen
5 istasyonda tür ve birey say›lar› aras›nda iliflkiler
araflt›r›lm›flt›r.

5
3

3
67

10

4
1

1
1
6
1

8

2

5
1

57

287 173 430

1

60 bentik örnekde 68 bentik tür ve bu türlere ait
13662 birey say›lm›flt›r. Bunlar›n sistematik gruplara
da¤›l›m›na göre; 29 tür ve % 42.64 bask›nl›¤a sahip
Polychaeta'y›, 20 tür ve % 29.41 bask›nl›kla Crustacea,
14 tür ve % 20.59 bask›nl›kla Mollusca, 2 tür ve % 2.94
bask›nl›kla Nemertinea ve 1'er tür ve % 1.47 bask›nl›kla
Oligochaeta, Echinodermata, Diptera (larva) gruplar›
izlemifltir (Tablo 3).

3. istasyonda 19 türe, 4. istasyonda 24 türe, 5.
istasyonda ise 21 türe rastlanm›flt›r. Birey say›s› aç›s›ndan
2 no'lu istasyon 3397 bireyle ilk s›ray› almakta ve bunu 5
ve 3 no'lu istasyonlar izlemektedir. Özellikle 3. ve 5.
istasyonlardaki birey say›s›n›n fazlal›¤› bu bölgeye uyum
sa¤lam›fl Hediste diversicolor, Spionidae (sp), Corophium
orientale, Gammarus subtypicus ve Chironomus sp. gibi
türlerin genifl populasyonlar oluflturmalar›ndan ileri
gelmektedir. Bentik türlerin rastlanma s›kl›¤› ve tür
yap›lar› demersal bal›k türlerinin beslenmesi bak›m›ndan
önemlidir. Tür ve birey say›lar›n›n ayl›k da¤›l›mlar›na göre
en çok türe Mart ve Kas›m aylar›nda (31 tür) rastlanm›fl,
bunu Nisan (29 tür) ve fiubat (28 tür) aylar› izlemifltir
(Tablo 5).
Tür ve Birey Say›lar›:
Tür say›s› aç›s›ndan en zengin bölgenin Lagünü denize
ba¤layan kanaldaki 1 no'lu istasyonun (53 tür) oldu¤u,
bunu kanal› Limmi Gölü'ne ba¤layan bölgede bulunan 2
no'lu (30 tür) istasyonun izledi¤i bulunmufltur (Tablo 4).

Tablo 3.

Gruplar

Toplam Tür
Say›s›

Tür say›s›
(%)

Toplam Birey
Say›s›

Birey Say›s›
(%)

Nemertinea
Polychaeta
Olygochaeta
Crustacea
Mollusca
Echinodermata
Diptera (larva)

2
29
1
20
14
1
1

2.94
42.65
1.47
29.41
20.59
1.47
1.47

20
7049
55
3875
1715
1
947

0.15
51.60
0.40
28.36
12.55
0.007
6.93

Toplam

68

938

13662

Bentik tür ve bireylerin
sistematik gruplara da¤›l›m›
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Tablo 4.

‹stasyonlarda Saptanan Tür ve Birey Say›lar›

‹stasyonlar

Toplam
Tür Say›s›

Toplam
Birey Say›s›

1
2
3
4
5

53
30
19
24
21

2026
3397
2853
2220
3160

Tablo 5.

En az tür ise May›s (13 tür), Ekim (14 tür) ve Ocak
(18 tür) aylar›nda bulunmufltur. Birey say›s› aç›s›ndan da
en fazla birey fiubat ay›nda (1844) bulunmufltur. Bu ay›
May›s (1482 birey) ile Eylül (1408 birey) izlemektedir
(Tablo 5). Birey say›lar›n›n fazla oldu¤u aylarda Lagüner
alana iyi adapte olmufl, Hediste diversicolor, Abra
pellucida, Gammarus subtypicus ve Spionidae (sp) gibi
türler genifl popülasyonlar oluflturmufllard›r. Demersal
beslenen bir çok bal›¤›n ana g›das›n› oluflturan, baz›
türlerin bulunduklar› suda kirlili¤i önlemeleri gibi olumlu,
baz› türlerininde çeflitli su bitkilerini tahrip etmeleri gibi
etkileri olan Chironomus sp. larvalar›na bütün lagünde
947 adet rastlanm›flt›r.

Güllük Lagünü Bentik Türlerin Aylara Da¤›l›m›

Türler
NEMERTINEA
Micrura sp.
Nemertinea (sp.)
POLYCHAETA
Harmothoe lunulata
Phyllodoce vittata
Ophiodromus flexosus
Pionosyllis sp.
Hediste diversicolor
Scololepis fuliginosa
Nephthys hombergi
Glycera unicornis
Glycera gigantae
Lumbrineris funchalensis
Lumbrineris cf. coccinea
Sipio filicornis
Laonice cirrarata
Aonides oxycephala
Prionopspio malmgreni
Polydora sp.
Ficopotamus enigmaticus
Spionidae (sp.)
Aricidae fauveli
Paranois lyra
Heterocirrus sp.
Notomastus latericeus
Capitella capitata
Heteromastus filiformis
Owenia fusiformis
Sabellaria spinulosa
Melinna palmata
Pista unibranchia
Lanice conchilega
OLIGOCHAETA
Oligochaeta (sp.)

O

fi

M

N

1

5

1
2

2
1

M

AYLAR
H

T

A

E

E

K

A

9
201

98

146

5
22

70

31

1
75
1

1
1
1
70

146

261

1
206

198

1
1
1
2
1

1
5

122

17

72

6

5

2
6

2

3
6

5

97
2
1

63
7
2

245
30

274

2

1

2

3

575
2

38

348

2

1
2

23

1
2
1

3

2

1

38
5

89

14
21
2

29

14

160
1
7

9

43
12
2

600

112

135

216

1205

1
1

2

1
1
1

6
2
11

1

2
4

7
2
1
73
45
12
1
289

2

164
2
186
15

4
1
3
1

2
5

4

4

3

3

11

25
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Tablo 5.

(Devam›)

Türler
CRUSTACEA
Tanais cavolinii
Leptochelia savignyi
Idotea balthica basteri
Sphaeroma serratum
Gammarus subtypicus
G. insensibilis
G. aequicauda
G. crinicornis
Ampelisca sp.
Microdeutopus gryllotalpa
M. algicola
Leptocheirus pilosus
Ericthonius punctatus
E. brasiliensis
Corophium orientale
Diamysis bahirensis
Pagurus sp.
Brachynotus gammellaria
Carcinus aestuarii
Calinectes sapidus
MOLLUSCA
Abra pellucida
Gastrana fragilis
Dosina lupinus
Tellina distorta
T. albicans
Corbula gibba
Cerastoderma glaucum
Venus fasciata
Musculus costulatus
Tapes decussatus
Ostrea sp.
Cyclops neritae
Hinia costulata
Rissoa sp.
INSECTA
Chironomus sp.
ECHINODERMATA
Amphiura chiajei

O

fi

M

M

AYLAR
H

T

A

E

E

K

A

274

48

44

63

40
104
18
30

108
3
1
2

3

3

51

80
7

29

50

4

4
5
75

15

9
56

48
5
227

3
16
2
6
247
1

3
7
51
1

1
1
14

4

2

65

80

19

359

69
1
80

1

3

4
1
7
1
2
16
77

1

1
3
104

379

194

124

449

1

7
3
42
1

3
1

42

1
1

108
1

2

1
1

89

329
10

168

352

154
22

2

1

5
11

4
19
1

1
5
1
13

64

93

47

27
1

37
1

3
2

2
1

4

4

2
2
21

8
5

7

4

7

188

77

1
7
1

2

1

3

4

1
1
2

3

55

1

1

147

138

1
56

69

122

45

47

1

Güllük Dalyan› Bal›k Türleri ve Kantitatif Analizi
Güllük lagününde araflt›rma süresince toplam 1960
adet
bal›k yakalanm›flt›r. Ayn› türün ayn› boy
gruplar›ndan rastlant›ya dayal› örnekleme ile seçilen 692
adedinde biyometrik ölçümler yap›lm›flt›r. Güllük
lagününde ekonomik öneme sahip türler Mugil cephalus
(Has, topan, paçoz), Mugil capito (ceran, plutarina, ince
dudakl›), Chelon labrosus (mavraki, kal›n dudakl›), Liza

940
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saliens (kastros, ilarya, mavraki), Sparus aurata (çipura),
Dicentrarchus labrax (levrek), Solea solea (dil bal›¤›),
Anguilla anguilla (y›lan bal›¤›)'dir. Bu türlerin kondüsyon
faktörleri ve Gonado Somatik Indeks (GSI) de¤erleri
saptanm›fl üreme zamanlar› ile bal›¤›n beslenme
durumunu gösteren indeksler belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Mugil cephalus (Linneaus, 1758)
1-5 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyonda
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(n=130), %2 ile en az 1 yafl, %48 ile en çok 3 yafl grubu
bulunmaktad›r. Ortalama total boy 30.988 ± 0.570 cm,
ortalama a¤›rl›k 331.892 ± 19.880 gr'dir. Populasyonun
% 33.3'ü erkek, % 66.7'si difli bireylerden oluflmaktad›r.
Boy-a¤›rl›k iliflkisi W= 0.0000157 L3.048 olarak
belirlenmifltir. En yüksek av verimi fiubat, Nisan, Haziran,
Eylül aylar›nda elde edilmifltir. En yüksek kondüsyon
faktörü Mart (1.08), en düflük Eylül (0.90) ay›nda
bulunmaktad›r. En yüksek GSI A¤ustos (7.9), en düflük
Mart (0.14) ay›ndad›r.

Mugil capito (Cuvier, 1829)
2-6 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyonda
(n=86), % 52 ile en yüksek oranda 3 yafl, %2 ile en
düflük oranda 6 yafl grubu bulunmaktad›r. Populasyonun
% 48.8 erkek, % 51.2 difli bireylerden oluflmaktad›r.
Ortalama total boy 23.485 ± 5.133 cm, ortalama a¤›rl›k
107.413 ± 5.133 gr'd›r. En Yüksek av verimi Aral›k,
Eylül, Ekim aylar›ndad›r.
Boy-a¤›rl›k iliflkisi W= 0.0000098 L3.051 olarak
belirlenmifltir. En yüksek kondüsyon faktörü Ekim ve
Nisan (0.84), Temmuz ve Ocak (0.81), en düflük Kas›m
ve Mart (0.74) aylar›nda saptanm›flt›r. GSI ise en yüksek
fiubat ve Nisan (0.63) aylar›nda, en düflük olarakta Mart
ve Kas›m (0.29) aylar›nda bulunmufltur.

Chelon labrosus (Risso, 1826)
2-6 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyonda (n=
45), % 40 ile en yüksek oranda 4 yafl, %22 ile en düflük
6 yafl grubu bulunmaktad›r. Ortalama total boy 26.35 ±
0.520 cm, a¤›rl›k 188.122 ± 12.025 gr'd›r.
Populasyonun % 60.6's› difli, % 39.4'ü erkek bireylerden
oluflmaktad›r.
Boy-a¤›rl›k iliflkisi W= 0.0000122 L 3.084 olarak
belirlenmifltir. En yüksek av verimi Eylül ve Nisan
aylar›ndad›r. En yüksek kondüsyon faktörü Mart ve
Haziran (1.07), en düflük Temmuz (0.89) aylar›ndad›r.
GSI ise en yüksek Kas›m (2.52), en düflük Mart (0.19)
aylar›ndad›r.

Liza saliens (Risso, 1810)
2-6 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyonda
(n=36), %50 ile en yüksek oranda 4 yafl, %27 ile en
düflük 6 yafl grubu bulunmaktad›r. Populasyonun %
18.9'u erkek, % 81.1'i difli bireylerden oluflmaktad›r.
Ortalama total boy 25.339 ± 0.603 cm, a¤›rl›¤› 151.503
± 11.947 gr'd›r.
Boy-a¤›rl›k iliflkisi W= 0.0000188 L 2.997 olarak

belirlenmifltir. En yüksek av verimi Aral›k ay›ndad›r. En
yüksek kondüsyon faktörü Haziran (0.94), en düflük
Nisan (0.75) ay›ndad›r GSI ise en yüksek Haziran (2.3),
en düflük A¤ustos (0.38) ve Ekim (0.34) aylar›ndad›r.

Solea solea (Quensel, 1806)
1-4 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyon
(n=184), %63 ile en yüksek oranda 2 yafl, % 2 ile en
düflük 4 yafl grubu bulunmaktad›r. Ortalama total boy
20.3 cm, a¤›rl›k 82.9 gr'd›r.
Boy-a¤›rl›k iliflkisi W= 0.0000119 L3.072 olarak
belirlenmifltir. En yüksek av verimi Ocak ay›ndad›r. K›fl
aylar›nda çok bol yakalanan dil bal›¤›n›n hava
s›cakl›¤›ndaki art›fla ba¤l› olarak av verimi azalm›flt›r. En
yüksek kondüsyon faktörü Kas›m ay›nda (1.12), en düflük
ise Nisan ay›nda (0.81)'d›r. En yüksek GSI Temmuz
(0.92), en düflük A¤ustos (0.24) aylar›ndad›r.

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
1-5 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyonda
(n=72), en yüksek 2 (% 46) ve 3 (% 43) yafl, en düflük
6 yafl (% 13) grubu bulunmaktad›r. Populasyonun %
74.1'i
difli,
%
25.9'u
erkek
bireylerden
oluflmaktad›r.Ortalama total boy 24.793 ± 0.652 cm.,
a¤›rl›k 183.495 ± 19.412 gr'd›r.
Boy-a¤›rl›k iliflkisi W=0.0000385 L 2.951 olarak
belirlenmifltir. En yüksek av verimi Nisan (% 23.8), Aral›k
(% 14.3), Eylül (% 25.8) en az av verimi ise Temmuz,
A¤ustos (% 0.2-0.4) aylar›ndad›r. Kondüsyon faktörü en
yüksek May›s (1.13), en düflük Eylül (0.96) aylar›ndad›r.
Bahar aylar›nda kondüsyon faktöründe art›fl, k›fl ve yaz
periyotlar›nda ise azal›fl e¤ilimindedir GSI .en yüksek
Haziran (0.47), en düflük Aral›k (0.14) aylar›nda
saptanm›flt›r.

Sparus aurata (Linnaeus, 1758):
1-2 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyonda
(n=127), en yüksek 1 ve 2 yafl (% 99), en düflük 3 yafl
(% 13) grubu bulunmaktad›r. Ortalama total boy 16.664
± 0.224 cm, a¤›rl›¤› 73.017 ± 2.957 gr'd›r.
Boy-a¤›rl›k iliflkisi W= 0.0000269 L 3.121 olarak
belirlenmifltir. En yüksek av verimi Temmuz ve A¤ustos
aylar›ndad›r. Kondüsyon faktörü en yüksek May›s ay›nda
(1.70), en düflük Ocak-Mart aylar›nda (1.35-1.32)'d›r.
Bireyleri hemen hemen tamam›na yak›n› efleysel
olgunlu¤a ulaflmam›fl oldu¤undan cinsiyet ayr›m›da
yap›lamam›fl, gonad ölçümleri al›namam›fl ve GSI
saptanamam›flt›r.
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Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

oluflturmaktad›rlar.

3-6 yafl aras›nda da¤›l›m gösteren populasyonda
(n=71), en yüksek 3 ve 5 yafl grubu (% 66), en düflük 46 yafl grubu (% 34) bulunmaktad›r. Ortalama total boy
54.792±1.790 cm, a¤›rl›k 332.808±33.630 gr'd›r.
Güllük Lagününde bulunan ekonomik öneme sahip
bal›k türleri S.aurata (% 56), D.labrax (%3), S.solea (%
20), A.anguilla (% 6) ve kefal türleri (% 15) dir. Kefal
türleri aras›nda en büyük yüzdeye M.cephalus (% 49)
sahiptir. Bu türü M.capito (% 27), L.saliens (% 12),
C.labrosus (% 12) izlemektedir.
Avlanan bal›k türlerinin y›ll›k üretimine bak›ld›¤›nda
özellikle kefal türlerinin 1993 y›l›nda yaflanan bal›k
k›r›m›na ba¤l› olarak düfltü¤ü gözlenmektedir (Tablo 6).

Tart›flma
Güllük lagününde tatl› su girdilerine ba¤l› olarak
tuzluluk
‰
7.49–15.79
aras›nda
de¤iflim
göstermektedir. Daha önce yap›lan bir çal›flmada Güllük
lagününde tuzlulu¤un ‰ 5.8–37.5 aras›nda de¤iflim
gösterdi¤i belirtilmektedir (28). Tuzlulu¤un Homa (‹zmir)
dalyan›nda ‰ 27.49–38.61 aras›nda de¤iflti¤i (29), bir
baflka çal›flmada Homa dalyan›nda tuzlulu¤un yaz
aylar›nda buharlaflma nedeniyle ‰ 73.12'e kadar
yükselebildi¤i (30), Karine (Ayd›n) dalyan›nda ‰
35.1–42.03 aras›nda (18), ‹talyadaki Fondi lagününde ‰
2.00–15, Tunus'daki Bizerte lagününde ‰ 29.00 –
38.00 aras›nda de¤iflt¤i rapor edilmektedir (49, 50).
Güllük lagününde araflt›rma dönemi boyunca su
s›cakl›¤› 9.4 – 28°C de¤erleri aras›nda de¤iflim
göstermektedir. Yine ayn› bölgede yap›lan bir çal›flmada
11.2 – 31.3°C aras›nda (28), Homa dalyan›nda 4.0 –
30.5°C (29), Karine dalyan›nda 9 – 30.1°C aras›nda
de¤iflim gösterdi¤i bildirilmektedir (18). Dalyanlar›n
genellikle s›¤ olmalar› çabuk ›s›nmalar›na neden olmakta
ve bu durum bal›klar için çekici bir ortam

Mugilidae
D. labrax
S. aurata
S. solea
A. anguilla
C. carpio
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Güllük lagününde pH de¤erleri 7.45–8.48 aras›nda
de¤iflim göstermektedir. Bu bölgede yap›lan bir baflka
çal›flmada de¤erlerin 7.7–8.5 aras›nda (28), Homa
dalyan›nda 7.45–8.10 (29) ve Karine dalyan›nda
7.29–7.99 aras›nda de¤iflti¤i rapor edilmektedir (18).
Nitrit, nitrat, amonyum, fosfat, silikat gibi besleyici
elementler aç›s›ndan Homa ve Karine dalyanlar›yla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda (Tablo 7), Güllük lagününde Homa
dalyan›ndan düflük, Karine dalyan›na yak›n de¤erler
gözlenmektedir. ‹zmir orta Körfez de bulunan Homa
dalyan›ndaki bu yüksek de¤erlerin ‹ç Körfezdeki yo¤un
kirlili¤in giderek orta körfeze do¤ru yay›lmas› ve Gediz
nehrinden gelen kirleticiler nedeni ile ortaya ç›kt›¤› ileri
sürülebilir. Anyonik deterjan de¤erlerinde de benzer
durum gözlenmektedir. Güllük lagününde anyonik
deterjan deriflimleri 0.0 -1.2 mg/lt aras›nda de¤iflirken,
Homa dalyan›nda 0.11-4.22 mg/l gibi yüksek de¤erlere
rastlanm›flt›r. Güllük lagününde tek istasyonda yap›lan
partikül organik karbon miktar› de¤iflimlerinde de benzer
durum gözlenmifltir.K›fl aylar›nda düflük, yaz aylar›nda
yüksek de¤erler saptanm›flt›r. Organik madde miktar›n›n
lagünde hemen hemen homojen bir de¤iflim gösterdi¤i
saptanm›flt›r.Benzer durum daha önce yap›lan bir
çal›flmada da belirtilmektedir (28).
Alglerin ve fitoplankton türlerinin geliflimi için N:P
oran›n›n 5:1-15:1 aras›nda olmas› gerekti¤i
bilinmektedir. Ancak bu de¤er 5:1 oran›n›n alt›na
indi¤inde karasal orijinli baz› domestik at›klar›n at›ld›¤›n›
gösterir (51). Çal›flmam›zda elde edilen de¤erler belitilen
s›n›r de¤erlerin d›fl›nda kalmaktad›r. Bu sonuç lagüne
önemli ölçüde kirletici girdisi olmad›¤›n› göstermektedir.
Güllük lagününde klorofil a miktarlar› 0.77-21.49 µ/l
aras›nda de¤iflim göstermektedir. ‹talyadaki Brano
3
3
lagününde 4-2 mg/m , Fondi lagününde 5-10 mg/m
aras›nda de¤iflim gösterdi¤i belirtilmektedir (49).

1991 (kg/y›l)

1992 (kg/y›l)

1993 (kg/y›l)

1994 (kg/y›l)

19659
4063
1493
159
–
205

18759
4551
853
77
–
–

11582
3532
–
107
–
–

20600
3500
4000
–
2900
–

Tablo 6

Güllük Lagününden avlanan bal›k
miktarlar› (kg/y›l)
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Konsantrasyon (µg-at/l)
Nitrit
Nitrat
Amonyum
Fosfat
Silis

Güllük(1)

Homa(2)

Karine(3)

0.01-1.47
0.49-22.29
3.01-33.97
0.005-0.7
0.19-6.09

0.12-1.76
0.62-5.12
2.53-62.58
0.18-3.14
0.15-1.76

0-0.098
0.175
2.69-8.96
0.1-1.26
0.016-0.31

Tablo 7.

Güllük lagününde besleyici element
düzeylerinin Homa ve Karine
dalyanlar›yla Karfl›laflt›r›lmas›

(1)DEBAG-52 (1993), (2)Yaramaz, Alpbaz (1988), (3)Gökp›nar ve ark. (1993)

Kalsiyum ve Magnezyum sulardaki sertlik ile ilgili olup
elde edilen veriler ac› sulara özgüdür. Bu lagünde yap›lan
bir çal›flmada benzer sonuçlar bulunmufltur (28).
Magnezyum bileflikleri kalsiyum bilefliklerine oranla suda
daha kolay çözündü¤ünden, suda bulunma miktarlar›
daha fazla olmaktad›r.
Güllük lagününde saptanan seston miktarlar› 3 – 29.8
mg/l aras›nda de¤iflim göstermektedir. Lagüne tatl› su
girdilerinin fazla oluflu nedeniyle de¤erlerde farkl›l›klar
gözlenmektedir. Seston düzeyi bak›m›ndan Homa dalyan›
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Güllük lagününde saptanan seston
miktarlar› daha düflüktür. Homa dalyan›ndaki de¤iflimin
30.9 – 274 mg/l aras›nda oldu¤u belirtilmektedir (29).
Bu parametre ile ilgili Secchi-disk de¤erleri lagünde
sadece 1 ve 2 no'lu istasyonlarda yap›labilmifl ve homojen
bir de¤iflim gözlenmifltir.
Organik madde miktar›n›n lagünde hemen hemen
homojen bir de¤iflin gösterdi¤i saptanm›flt›r. Benzer
durum daha önce yap›lan çal›flmada da belirtilmektedir
(28).
Plankton
Güllük lagününde 5 istasyondan al›nan fitoplankton
örnekleri, yüksek tür diversitesi ve tür zenginli¤i ile
karakterize edilmifltir. Shannon-Weaver diversite indeksi
tüm aylarda genellikle yüksek ve mevsimlik ortalamalar 2
– 2.5 aras›nda de¤iflmektedir. Toplam tür say›s›n›n %
90'n› oluflturan tür say›s› olarak ifade edilen S (% 90)
de¤erleri tüm aylarda yüksektir. En düflük fiubat, Mart
(11 tür), Temmuz (14 tür), en yüksek Nisan (21 tür),
May›s, Haziran (20 tür) olarak gözlenmifltir. Tüm y›l
boyunca diyatom türlerinin hakim oldu¤u ortamda
Melosira moniliformis tüm y›l boyunca da¤›l›m gösteren
bask›n fitoplankton türüdür. Bunun yan› s›ra Cocconeis
sp., Licmophora sp. ve Achnanthes sp. tüm mevsimlerde
rastlanan yayg›n türleridir.

Bentos
Güllük lagünüde deniz ile ba¤lant›y› sa¤layan kanaldan
Sar›çay, Gökçay, Bokluçay ile DS‹ drenaj kanal›n›n akt›¤›
bölgeye kadar seçilen 5 istasyonda 1 y›l boyunca yap›lan
60 örnekleme (600 lt. çamur) sonucu 68 türe ait toplam
13662 birey say›lm›flt›r.
Güllük lagününde sistematik grup olarak ilk s›ray›
Polychaeta (29 tür, % 42.65 bask›nl›k) almakta olup,
bunu Crustacea (20 tür, % 29.41 bask›nl›k), Mollusca
(14 tür, % 20.59 bask›nl›k) Nemertinea (2 tür, % 2.94
bask›nl›k), Oligochaeta (4 tür, % 1.47 bask›nl›k),
Echinodermata (1 tür, % 1.47 bask›nl›k) ile Diptera
larvas› (1 tür, % 1.47 bask›nl›k) gruplar› izlemektedir.
Homa dalyan›nda yap›lan bir çal›flmada ise toplam 58
türe rastlanm›flt›r. Burada da Polychaeta (28 tür,% 48.3
bask›nl›k) ilk s›ray› almakta olup bunu Crustacea (15 tür,
% 25.9 bask›nl›k), Mollusca (11 tür, % 18.9 bask›nl›k) ile
Diptera larva (1 tür, % 1.7 bask›nl›k) gruplar›
izlemektedir (30).
Güllük lagününde sistematik gruplara ait birey
say›lar›n›n da¤›l›m›nda da ilk s›ray› Polychaeta (7049
birey, % 51.6 bask›nl›k) almakta olup, bunu Crustacea
(3875 birey, % 28.36 bask›nl›k), Mollusca (1715 birey,
% 12.55 bask›nl›k), Diptera larva (947 birey, % 6.93
bask›nl›k), Oligochaeta (55 birey, % 0.4 bask›nl›k),
Nemertinea (20 birey, % 0.15 bask›nl›k) ile
Echinodermata (1 birey, % 0.007 bask›nl›k) gruplar›
izlemektedir.
Homa dalyan›nda ise birey say›s› olarak en bask›n grup
Diptera larvas› (% 44.6 bask›nl›k) olup bunu Mollusca (%
43.09 bask›nl›k), Crustacea (% 2.8 bask›nl›k) ve
Polychaeta (% 2.8 bask›nl›k) gruplar› izlemektedir (30).
Ekolojik ortam› bozuk olan Homa dalyan›nda
Chironomus sp. (% 44.6 bask›nl›k) ile Abra pellucida (%
38.9) türleri tüm bireylerin % 83.5'ni oluflturmalar›na
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incelendi¤inde Polychaeta grubunun 1 ve 2 nolu
istasyonlarda bask›n olmas›na karfl›n 3, 4 ve 5 no'lu
istasyonlarda Crustacea grubu daha bask›nd›r. Birey say›s›
aç›s›ndan ise 1, 2 ve 3 no'lu istasyonlarda Polychaeta
grubu üyeleri bask›n iken, 4 ve 5 no'lu istasyonlarda
Crustacea grubu üyeleri bask›nd›r. Güllük lagününde
yap›lan bir çal›flmada (28), zoobentik organizmalar›n m2
deki ayl›k ortalamalar› ile bu araflt›rmadaki ayl›k
ortalamalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda belirgin bir azalma oldu¤u
gözlenmektedir (Tablo 8).

(29) karfl›l›k, Güllük lagününün en bask›n türleri olan
Notomastus latericeus (% 27.35 bask›nl›k) ile Corophium
orientale (% 12.6 bask›nl›k) tüm türlerin ancak %
39.9'nu olufltumaktad›rlar.
Homa dalyan›nda yap›lan çal›flmalarda, istasyonlarda
rastlanan en yüksek tür say›s› 29, en düflük tür say›s› ise
15 olmas›na karfl›l›k (30), Güllük lagünündeki
istasyonlarda rastlanan en yüksek tür say›s› 53, en düflük
tür say›s› 19 olmufltur.
Güllük lagünündeki istasyonlarda rastlanan birey
say›lar›n›n da¤›l›m›nda da önemli farkl›l›klar gözlenmifltir.
Örne¤in 2 no'lu istasyonda 3397 birey, 5 no'lu istasyonda
3160 birey, 3 no'lu istasyonda da 2859 birey say›lm›flt›r.
En fazla türe sahip olan ve daha heterojen bir yap›
gösteren 1 no'lu istasyonda ise en düflük bireye (2026)
rastlanm›flt›r. 2 no'lu istasyonda birey say›s›n›n yüksek
olmas›n›n nedeni, ortama uyum sa¤lam›fl olan
Notomastus latericeus (2345) birey, Spionidae sp. (127
birey), Abra pellucida (541 birey) gibi türlerin genifl
topluluklar oluflturmalar›ndand›r.

Güllük Lagünü Bal›k Türleri ve Bal›kç›l›k
Güllük Lagününde yakalanan türler 1-6 yafl aras›nda
yafl da¤›l›m›na sahiptirler. Ancak Mugil cephalus, Sparus
aurata, Solea solea ve Dicentrarchus labrax türlerine ait 1
yafl bireyleri daha çok avlanm›flt›r. Bu olgunun türlerin
vücut özelliklerinden ve sahip olduklar› farkl› büyüme
h›zlar›ndan kaynaklanmas› olas›d›r.
Bal›k türlerinin yafl ve boy iliflkileriyle ilgili pek çok
araflt›rma yap›lm›fl, ancak bu araflt›rmalardan elde edilen
sonuçlar bölgelerin ekolojik özellikleri ve araflt›r›c›lar›n
çal›flma yöntemleri ile ilgili olarak farkl›l›klar
göstermektedir. Bu çal›flmada yafl›n› doldurmam›fl bireyler
bir üst yafl grubuna dahil edilmifltir (örne¤in 2+ yafl grubu
3 yafl grubunda kabul edilmifltir).

Lagünü besleyen tatl› su kaynaklar›na yak›n yerlerde
bulunan ve y›ll›k tuzluluk de¤iflimleri ‰ 7.4-11.7
aras›nda de¤iflen zeminleri çamur ve alglerle kapl› olan 4
ile 5 nolu istasyonlarda, Corophium orientale, Gammarus
sp., Idothea baltica basteri (Crustacea) ile Hediste
diversicolor, Spionidae (sp) (Polychaeta) gibi türler genifl
topluluklar oluflturmaktad›rlar.

C.labrosus, M. capito ve L. saliens türleriyle yap›lan
baz› araflt›rmalarla (53), bu çal›flmadaki yafl-boy de¤erleri
benzerlik göstermektedir. Buna karfl›n, baz› araflt›r›c›lar›n
yafl-boy de¤erlerine bak›ld›¤›nda önemli farkl›l›klar
görülmektedir. C.labrosus için Gaskonya Körfezinde II,
III, IV yafl gruplar›na ait bireylerin boy ortalamalar›
s›ras›yla 19.6, 23.7, 31.9 cm; Çanakkalede 23.6, 30.5,
36.6; Adriyatik k›y›lar›nda 15.5, 23.3, 32.4 cm olarak
verilmifltir (54). Güllük lagününde ise II, III, IV yafl
gruplar› için s›ras›yla 22.2, 23.9, 26.5 cm olarak
bulunmufltur.

Demersal beslenen birçok bal›¤›n bafll›ca besinini
oluflturan baz› türlerinin bulunduklar› suda kirlili¤i
önlemeleri yan›nda, baz› türlerinin de çeflitli su bitkilerinin
tahrip etmeleri gibi olumsuz etkileri gözlenen
Chironomidae familyas› üyelerine (52), Güllük lagününde
özellikle 3.4 ve 5 nolu istasyonlarda rastlanm›flt›r. Yine
pek çok lagünden rapor edilen Ficopotamus enigmaticus,
Cerastoderma glaucum, Polydora ciliata, Hediste (Nereis)
diversicolor, Spio flicornis ile Chironomus larvalar›na (49,
50, 53) Güllük lagününde de rastlanm›flt›r.
Sistematik

Tablo 8

gruplar›n

istasyonlarda

Çipura ve levrek için Güllük lagününde saptanan
ortalama boy de¤erleri baz› araflt›r›c›lar›n de¤erleri ile
benzerlik göstermektedir (53). Ayn› flekilde A. anguilla ile

da¤›l›m›

Güllük Lagününde Zoobentik Organizmalar›n Ayl›k Ortalamalar›
2

Kaynak
TOKB (1989)
DEBAG-52 (1993)
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O

fi

M

515
102

375
369

485
215

AYLARA A‹T B‹REY SAYILARI (birey/m )
N
M
H
T
A
E
475
222

631
296

735
231

765
215

438
250

353
282

E

K

A

282
177

250
200

380
173
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ilgili olarak ölçülen de¤erlerde baz› araflt›r›c›lar›n sonuçlar›
ile benzerlik göstermektedir (55). S. solea türü için ‹zmir
Körfezinde yap›lan araflt›rmadaki (56) yafla karfl›l›k gelen
ortalama boy de¤erleri ile bu araflt›rmadan elde edilen
sonuçlarda benzerlik göstermektedir. S.solea bir yafl
grubu bireyleri 2-3 yafla gelinceye kadar k›y›sal ve lagüner
bölgelerde bulunmakta, daha sonra derinlere
inmektedirler. Bu araflt›rmada yakalanan dil bal›klar› daha
çok küçük boy gruplar›na aittirler.
Ayl›k kondüsyon faktörü (KF) de¤erleri incelendi¤inde
gruplar aras› fark sadece M.cephalus ve C.labrosus
d›fl›ndaki türlerde istatistik bak›mdan önemlidir. Bu iki
türün yumurtlama zamanlar›nda KF de¤erlerinin di¤er
aylara göre daha düflük oldu¤u (M.cephalus için 0.90,
C.labrosus için 0.97) daha sonra her iki tür için bu
de¤erin 1.08'e kadara ç›kt›¤› görülmektedir. Gruplar
aras› farklar›n önemli oldu¤u türlerden S. solea bahar ve
yaz aylar›nda beslenmekte ve en yüksek KF de¤erine
(1.09) Kas›m ay›nda ulaflmaktad›r. Ancak üreme
zamanlar› olan Aral›k-Nisan aylar› aras›nda KF de¤eri
oldukça düflmektedir (0.79). Di¤er türler için KF
de¤erleri bahar aylar›ndan itibaren yükselmeye
bafllamaktad›r. Lagünde kuzuluklar›n aç›l›p kapanma
zamanlar› da türlerin beslenme ve üreme dönemleri ile
ba¤lant›l› olmaktad›r. Lagünde Mart ay›nda kap›lar
aç›lmakta ve bal›klar, Haziran ay›na kadar beslenmek için
girmektedirler. Haziran ay›nda ise kap›lar kapanmakta ve
sonbahara kadar beslenen bal›klar kuzuluklardan veya
lagünde uzatma a¤lar›yla yakalanmaktad›rlar.
Güllük Lagünde saptanan GSI de¤erlerinin türlerin
üreme zamanlar›yla ilgili olarak dil, levrek ve çipura için
gruplar aras› fark bulunmamaktad›r. Bunun nedeni ise
sözü edilen türlerin büyük bir k›sm›n›n cinsel olgunlu¤a
tam olarak ulaflmam›fl olmas› veya gonad ölçüsü al›nan
birey say›n›n az olufludur. En iyi sonuç M. cephalus,
C.labrosus ve L. saliens için al›nm›flt›r. Bu türlerin s›ras›yla
A¤ustos-Eylül, Ekim-Aral›k ve Haziran-Temmuz aylar›nda
üredikleri saptanm›flt›r. C.labrosus için üremenin Aral›k
ay›nda bafllay›p Mart ay›na kadar sürdü¤ünü bildirmifltir
(54). Yine S. saliens'in yaz aylar›nda C.labrosus'un ise k›fl
aylar›nda üredi¤i belirtilmifltir (57). Bunlar bilgiler Güllük
Lagününden ayn› türler için elde etti¤imiz sonuçlar ile
uyum içindedir.
Güllük Lagününün Sorunlar› ve Öneriler
Daha önce yap›lm›fl olan çal›flmalar ve bu araflt›rma ile
elde edilen bulgulara göre, Güllük lagününün sorunlar› ve

bunlarla çözüm önerileri afla¤›da s›raland›¤› gibi
aç›klanabilir.
–Lagünün kuzeyindeki kanal›n boflald›¤› deniz alan›
çok s›¤laflm›fl durumdad›r. K›y›dan 500-600 m. uzakl›¤a
kadar derinlik 10-50 cm. kadard›r. Bu s›¤laflma nedeni ile
buraya bal›klar girememektedir. Bu k›s›mda 1-2 m.
derinli¤inde bir kanal aç›larak bal›k girifline uygun hale
getirilmelidir.
–Kuzuluklar›n yap›m›nda karg› çitler kullan›lmakta, bu
çitler her y›l yenilenmektedir. Bu durum hem pahal›ya mal
olmakta, hem de çitler y›k›ld›¤›nda lagün içindeki
bal›klar›n bir k›sm› denize kaçmaktad›r.Kuzuluklar›n
yap›m›nda pasa karfl› yal›t›lm›fl demir veya plastik
materyal kullan›lmal›d›r.
–Yurdumuzdaki lagünlerde tek yönlü olarak sadece
kuzuluklara giren ve yumurta b›rakmak için denize
ç›kmak isteyen küçük yavru bal›klar dahil tüm bal›klar›n
avc›l›¤› yap›lmaktad›r. Avlanan küçük bal›klar ya
sat›lamamakta yada çok ucuza sat›ld›¤›ndan ekonomik
kay›plara neden olabilmektedir.Bunu önlemek için lagün
a¤›zlar›na çift yönlü olarak çal›flan kuzuluk sistemi
yap›lmal›d›r. Bu sistem sayesinde bal›klar› istenilen boya
ay›rmak mümkün olacak ve böylece küçük bal›klar›n
ölümleri önlenebilecektir. Bu küçük bal›klar lagün
içersinde yap›lacak büyütme havuzlar›nda veya denizde
kurulacak a¤ havuzlarda büyütülerek ekonomiye katk›
sa¤layabilir.
–Lagün içersinde bal›klar›n k›fllamalar› için mutlaka
k›fllatma havuzlar› kaz›lmal›d›r.
–Lagün bo¤azlar›n› kapayan çitlerin aral›klar› 3 cm'den
4 cm'ye ç›kar›lmal›d›r.
–Lagünü Güllük'e ba¤layan stabilize yol vak›f
zeytinli¤inin bulundu¤u da¤l›k bir araziden geçmekte
oldu¤undan ulafl›m güçlü¤ü vard›r. Ulafl›m olanaklar›
iyilefltirilmelidir.
–Kuzuluklara gelen yumurtal› kefallerin % 10'nun
denize b›rak›lmas› kural› Güllük lagününde de titizlikle
uygulanmal›d›r.
–fiu anda belirgin bir tehlike oluflturmad›¤› halde,
ileride gelmesi olas› her türlü kirlenme olaylar›na karfl›
duyarl› olunmal›d›r.
–Lagün ve çevresinin do¤al dengesi korunmal›,
gereksiz her türlü giriflimlerden kaç›n›lmal›d›r.
–Lagün alan›nda yumurta ve yavru üretimi için kuluçka
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tesisleri kurulmal›, yüzer kafes yöntemiyle yapay üretim
denemelerine geçilmelidir. Dolay›s› ile lagünün do¤al
verimlili¤ini artt›r›c› önlemler yan›nda, denetimli üretimi
destekleyici yat›r›mlar da yap›lmal›d›r.
–H›zla artan ve dalyan alan›n› sürekli kaplayan
sazl›klar›n ço¤almas›n› engelleyici önlemler al›nmal›d›r.
–Lagünü denize ba¤layan kanal›n derinlefltirilmesi,
girecek deniz suyu miktar›n› ve dolay›s›yla seyrelme h›z›n›
artt›racakt›r.
–Sar›çay›n da lagüne ba¤lanmas› lagün içinde bulunan
suyun seyrelme h›z›n› artt›racak, birincil üretim ve buna
ba¤l› beslenme düzeylerinde daha kararl› ve sürekli

özelliklere sahip üretim koflullar› yarat›lm›fl olacakt›r.
–Sar›çay, Hamzabey çay› ve ana drenaj kanal›n›n
tafl›d›¤› alüvyonlar lagünü h›zla s›¤laflt›rmaktad›r. Bu
kanallar›n önüne kaz›lacak ön çökeltme havuzlar› ile lagün
s›¤laflmas› önlenmeye çal›fl›lmal›d›r.
–Gelecekte Lagün etraf›na yap›labilecek yerleflimin
önlenmesi oluflabilecek ötrofikasyonun engellenmesi
bak›m›ndan son derece önemlidir.
–Lagün çevresine bulunan tar›m alanlar›nda zirai
ilaçlar›n denetlenmesi, lagün içinde toksisite nedeniyle
oluflabilecek kitlesel bal›k ölümlerinin önlenmesi
bak›m›ndan önemlidir.
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