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EGiRDiR GÖLÜ'NÜN (ISPARTAlTÜRKiVE) OSTRACODA (CRUSTACEA) FAUNASI
Selçuk ALTINSAÇLP

ÖZ
Bu çalışma Eğirdir Gölü'nde yaz (Temmuz, 1997), sonbalıar (Eylül, 1997), kış (Şubat, 1998) ve ilkbalıar (Ni

san, 1998) mevsimlerinde gerçekleştirilmiştir. 41 istasyondan toplanan ostrakot örnekleri değerlendirilmiş ve 15
cinse ait 19 tür (Ilyocypris biplicata, Ilyocypris bradyi, Ilyocypris gibba, Candona neglecta, Cypris pubera, Pri
onocypris zenkeri, Eucypris inflata, Eucypris virens, Heterocypris incongruens, Cyprinotus inaequivalvis, Cypria
ophtalmica, Physocypria kraepelini, Cypridopsis hartwigi, Cypridopsis vidua, Pleisocypridosis newtoni, Pota
mocypris varigeata, Psychodromus olivaceus, Darwinula stevensoni, Limnocythere inopinata) saptanmıştır. Cypri
dopsis hartwigi Türkiye Ostracoda faunası için yeni kayıttır.

Anahtar Sözcükler: Tatlısu, Ostracoda, Taksonomi, Eğirdir Gölü, Türkiye.

THE OSTRACODA (CRUSTACEA) FAUNA OF LAKE EGIRDIR (ISPARTAlTURKEV)

ABSTRACT
This study was performed at Lake Eğirdir in the summer (July, 1997), autumn (September, 1997), winter (Feb

ruary, 1998) and spring (April, 1998) seasons. The ostracod specimens collected from 41 stations were evaluated
and 19 species (Ilyocypris biplicata, Ilyocypris bradyi, Ilyocypris gibba, Candona neglecta, Cypris pubera, Pri
onocypris zenkeri, Eucypris inflata, Eucypris virens, Heterocypris incongruens, Cyprinotus inaequivalvis, Cypria
ophtalmica, Physocypria kraepelini, Cypridopsis hartwigi, Cypridopsis vidua, Pleisocypridosis newtoni, Pota
mocypris varigeata, Psychodromus olivaceus, Darwinula stevensoni, Limnocythere inopinata) belonging to 15 ge
nera were determined. Cypridopsis hartwigi is new record for Ostracoda fauna of Turkey.

Key Words: Freshwater, Ostracoda, Taxonomy, Lake Eğirdir, Turkey.

1. GiRiş

Eğirdir Gölü Antalya havzasındayer alan tektonik
kökenli ve A sınıfı sulak alan sertifikasına sahip bir tat
lı su gölüdür (Yarar ve Magnin, 1997). Bu çalışmanın

ilk amacı Eğirdir Gölü'nde yaşayan ostrakot türlerinin
saptanmasıdır. Ostrakot türlerinin bir ortamdaki varlığı

nı ve yokluğunu belirleyen başlıca faktörler, suyun kim
yasal ve fiziksel özellikleri, suyun derinliği, su bitkile
rinin varlığı ve yokluğu, substrat yapısı ve mevsimsel
olarak değişen su sıcak1ığıdır. Bu çalışma da, bu faktör
lerle ilgili veriler tespit edilerek gölün ostrakot faunası
hakkında bazı bilgiler elde edilmiştir.

Türkiye'deki göllerin ostrakot faunası saptamaya
yönelik olarak başlıca çalışmalar, Sapanca ve İznik Gö
lünde (Altınsaçlı, 1993), Terkos Gölünde (Altınsaçlı ve

Yılmam, 1995) Akşehir Gölünde (Altınsaçlı vd., 2000),
Şamlar Gölünde (Külköylüoğlu, 1998), Küçükçekmece
Gölünde (Külköylüoğlu vd., 1993) ve Büyükçekmece
Gölünde (Külköylüoğlu vd., 1995) yapılmış olan çalış

malardır.

1.1. Çalışma Alanının Tanımlanması

Eğirdir Gölü (38°15"N and 30° 52"E) Türkiye'nin
önemli sulak alanlarından birisidir (Yarar ve Magnin,
1997). İnandık'a (1965) göre, Eğirdir gölü Neojen'den
sonraki tektonik olaylar sonucu oluşmuş olan bir çö
küntü alanıdır ve bu çöküntü alanı karstik olaylar neti
cesinde genişlemiştir. Bu çukurluğa suların birikmesi
ve göl dibindeki düdenlerin sayısının azalması gölün
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Şekil 1. Eğirdir Gölü ve Materyal Toplanan İstasyonlar.

Tablo ı. Materyal Toplanan İstasyonlar ve Lokaliteler.

İstasyon Lokalite

i Eğitdir İleesi merkezi göl kıvısı (derinlik 2 m)

2 Eğirdir İlçesi Limanı (derinlik 3 m)

3 El!irdir Devlet Hastanesi önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

4 Su ÜrUnleri Fakültesi önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

5 Kovsazı Deresi önü (derinlik 20-40 cm)

6 Göktas Kövu önü Göl Kıvısı (derinlik 20-40 cm)

7 Mahmatlar Kövüönü Karadutlar pınarı (derinlik 20-40 cm)

8 Eğirdir Trafik Bölge İstasyonuönü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

9 Afsar Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

LO Yenice Kövünün Cukurcav mevkii göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

11 II. Kemer Köyü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

12 Asasıtırtar Kövü vakını su kanalı (derinlik 20-40 cm)

13 Asağıkasıkara Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

14 Tasevi Kövu önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

15 Kavaağzı KövüKavaağzı uınanfderinlik 20-40 cm)

16 Bovahköv Köyü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

17 El!irdir İleesi önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

18 Gökçe Köyü önü göl kıvısı (derinlik20-40 cm)

19 Bağören Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

20 Bovalıköv Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

21 Akkecili Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

22 ı. Kemer Kövu önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

23 Eğirdir İleesi önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

24 Tasevi Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

25 Garip Kövü önü göl kıyı sı (derinlik 20-40 cm)

26 Akkecili Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

27 ı. Kemer Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

28 Mahmatlar Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

29 Esinvurt Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

30 Hacılar Köyü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

31 Gelendost İleesi vakınlan göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

32 Eğirdir İlçesinin açıklan (derinlik 6 m)

33 Mahmatlar Kövünün acıkları (derinlik 7 m)

34 Bovalıköv Kövününaçıklan (derinlik 8 m)

35 Barla İlçesinin acıklan (derinlik LO m)

36 El!irdir İleesinin acıklan (derinlik 8 m)

37 ı. Kemer Köyünün açıkları (derinlik 3 m)

38 Asağıtırtar Kövünunacıklan (derinlik 5 m)

39 ı. Kemer Kövünün açıkları (derinlik 4 m)

40 Aşağıtırtar Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)

41 Asağıtırtar Kövü önü göl kıvısı (derinlik 20-40 cm)
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2. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada materyal toplam 41 istasyondan her
mevsimde bir kez olmak üzere 1997 yılının yaz (26
Temmuz) ve sonbahar (20 Eylül) mevsimlerinde, 1998
yılının ise kış (22 Şubat) ve ilkbahar (26 Nisan) mev
simlerinde toplanmıştır. Gölden materyal 41 istasyon
dan toplanmış olup, gölde materyal toplanan istasyonla
rın lokaliteleri Tablo 1'de, materyal toplanan istasyon
lar ise Şekil l'de, gösterilmiştir.

Tatlı su ostrakotları genellikle derinliği fazla olma
yan, su içi bitkilerce zengin ve durgun su özeliği göste
ren habitatlarda bulunurlar. Bundan dolayı materyalin
büyük bir kısmı gölün littoral bölgesinden toplanmıştır.

Gölün 1 metreden derin olan bölgelerinden materyal
Ekman-Birge (20X20X40 cm) dip numune kabı (grab)
ile alınmıştır. Kıyılardaki durgun ve derinliği 1 metre
den fazla olmayan bölgelerden ise Müller plankton kep
çesi (göz aralığı 2:1:0.25 mm) ile toplanmıştır. Mater
yal % 4 formaldehit ile fikse edilmiştir. Laboratuarda
özel eleklerde basınçlı su ile yıkanan materyal % 70'lik
etil alkol içine alınmıştır. Binoküler ile incelenen mater-

büyümesini sağlamıştır. Çevresindeki dağlık alanlar
arasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan gölün
uzunluğu 50 km dir. 517 km 2 olan gölün genişliği ku
zey bölümlerinde 10 km' yi bulsa da, Barla ve Çirişli

dağlarının arasında kalan kısmında gölün genişliği 2
km'dir. Gölün bu dar alanından sonra genişliği kuzey
de16 km'yi bulan kısmına Hoyran gölü adı verilir. Göl
Isparta ilinin 30 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 916 metredir. Gö
lün en derin yeri 13 metreyi geçer, fakat gölün büyük
bir kısmında derinlik 6-7 metre arasındadır (İnandık,

1965).

Göl Sultan dağlarından ve Barla dağından gelen
küçük dereler ve çok sayıdaki karstik kökenli pınarlar

ile beslenmektedir. Gölü besleyen su kaynaklarından

bir çoğu yaz aylarında kurumaktadır. Eğirdir gölünün
tatlı su özelliğini koruyabilmesinin sebebi fazla sularını

Boğazova kanalı ile Kovada gölüne boşaltmasıdır. Di
ğer bir sebebi ise gölü dipten besleyen kaynakların sü
rekli göle su getirmesi ve yine göl dibinde bulunan dü
denlerin gölün sulannı götürmesidir. Bu yüzden Eğirdir

Gölü bir kapalı havza gölü olmamaktadır. Gölün yakla
şık 10 hektarlık bir kısmında sazlıklar (Phragmites
australis, Typha sp.) bulunmaktadır.

Gölün suları içme suyu olarak ve tarımsal sulama
amacı ile kullanılmaktadır. Gölü bekleyen tehlikeler sı

rası ile pestisidlerin göle girişi, aşırı tarımsal faaliyetler
neticesinde gereken su ihtiyacını karşılamak için göle
su getiren kaynaklann önüne baraj ve göletlerin yapıl

ması ve gün geçtikçe nüfusu artan Eğirdir ilçesinin ka
nalizasyon sorununun çözülememiş olmasıdır.
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Tablo 2. Eğirdir Gölü'nde Ölçülen Bazı Fiziko-Kimyasal
Parametrelerin MevsimselOrtalama Değerleri.

Mevsimler Thzluluk(%o) Su Sıcaklığı pH Çözünınüş
(oC) oksijen (mgll)

İlkbahar 0.20 19 6.8 8.0

Yaz 0.28 24 7.3 7.7

Sonbahar 0.23 13 7.4 10.5

Kış 0.23 S 7.5 lLS

yalin içinde bulunan ostrakot örnekleri % 70' lik etil al
kol ve gliserin (1:1 oranında) içinde muhafazaya alın

nuştır. Örneklerin tür tayini materyal toplanıp laboratu
ara getirildikten sonraki 1-35 gün içerisinde yapılmıştır.

Tür tayini ostrak:otların yumuşak vücut kısımları ve ka
bukları incelenerek yapılnuştır. Toplanan tüm ostrak:ot
örnekleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Zooloji müzesinde saklanmaktadır.

Aynca, göl suyunun tuzluluğu Mohr-Knudserı me
todu ile, çözünmüş oksijen değerleri ise Winkler meto
du ile ölçülmüştür, Diğer değişkenler (pH, sıcaklık, de
rinlik) in situ olarak ölçülmüştür. Bu parametrelerin or
talama değerleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

3. BULGULAR
Bu çalışmada Hartmann ve Puri'nin (1974) ve Me-

isch'in (1996) sınıflandırması takip edilmiştir.

Phylum : Arthropoda.

Classis : Crustacea.

Subclassis ; Ostracoda Latreille, 1806.

Ordo : Podocopida Sars, 1866.

Subordo : Podocopina Sars, 1866.

Süperfamilia: Cypridoidea Baird, 1845.

Familia : Ilyocyprididae Kaufmann, 1900.

Subfamilia : Ilyocypridinae Kaufmann, 1900.

Genus : llyocypris Brady & Norman, 1889.

llyocypris biplicata (Koch, 1838).

Bulunduğu istasyonlar: 1, 2, 10, 11, 16, 31.

Türkiye'den eski kayıtlar: Bursa, Bilecik (Gülen,
1985a); İzmir (Altınsaçlı, 1988); Küçükçekmece Gölü
(Külköylüoğlu vd., 1993); Bursa (Altınsaçlı, 1993); İz

mit,Adapazan (Altınsaçlı, 1997); Büyükçekmece Gölü
(Külköylüoğlu vd., 1995); Şamlar Gölü (Külköylüoğlu,

1998) ve Akşehir Gölü (Altınsaçlı vd., 2(00).

Genel Dağılımı: Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak
Doğu ve Kuzey Afrika.

llyocypris bradyi Sars, 1890.

Bulunduğu istasyon: 10.

175

Türkiye'den eski kayıtlar: Eskişehir (Gülen,
1977); Bilecik (Gülen, 1985a); İzmir (Altınsaçlı, 1988);
Balıkesir (Altınsaçlı ve Kubanç, 1990); Küçükçekmece
Gölü (Külköylüoğlu vd., 1993); Büyükçekmece Gölü
(Külköylüoğlu vd., 1995); Bursa (Altınsaçlı 1993); İz

mit ve Adapazarı (Altınsaçlı, 1997).

Genel Dağılımı:Avrupa OrtaAsya, Kuzey Ameri
ka ve Kuzey Afrika.

llyocypris gibba (Ramdohr, 1808).

Bulunduğu istasyonlar: 1, 16.

Türkiye'den eski kayıtlar: Zonguldak, Kocaeli
(Gülen, 1975); İzmir (16); Kütahya, İzmir (Gülen,
1977); Balıkesir (Altınsaçlı ve Kubanç, 1990); Adana
(Gülen, 1988); İzmir (Altınsaçlı, 1988); İzmit, Adapa
zarı (Altınsaçlı, 1997); Şamlar (Külköylüoğlu, 1998)
Gölü ve Akşehir Gölü (Altınsaçlı vd., 2000).

Genel Dağılımı:Tüm kıtalarda yaygın.

Familia: Candonidae Kaufmann, 1900.

Subfamilia : Candoninae Kaufmann, 1900.

Genus : Candona Baird, 1845.

Candona neglecta Sars, 1887.

Bulunduğu İstasyonlar: 2,7,8, 14, 19,20,21,22,24,
27,32.

Türkiye'den eski kayıtlar: Gaziantep (Hartmann,
1964); Kütahya (Gülen, 1977); Bilecik, İzmir, Aydın,

Bolu, Zonguldak (Gülen, 1985a ve 1985b); İzmir (Al
tınsaçlı, 1988); Adana (Gülen, 1988); Bursa (Altınsaçlı,

1993); İzmit, Adapazarı (Altınsaçlı, 1997) ve Akşehir

Gölü (Altınsaçlı, 2000).

Genel Dağılımı:Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya
ve Uzak Doğu.

Subfamilia: CyCıocypridinaeKaufmann, 1900.

Genus : Physocypria (Vavra, 1897).

Physocypria kraepelini G. W. Müller, 1903.

Bulunduğu istasyonlar: 1, 23.

Türkiye'den eski kayıtlar: Eskişehir (Gülen,
1977); Balıkesir, Muğla, Bursa, Bolu ve Zonguldak
(Gülen, 1985a); Bursa (Altınsaçlı, 1993) ve Büyükçek
mece Gölü (Külköylüoğlu vd., 1995).

Genel Dağılımı : Avrupa.

Genus : Cypria (Zenker, 1854).

Cypria ophtalmica (Jurine, 1820).

Bulunduğu istasyonlar: 1, 3, 10, 13, 16, 17, 19, 20,
23,26,30,31,32.

Türkiye'den eski kayıtlar: İstanbul (Gülen,
1985a); Bursa (Altınsaçlı, 1993); İzmit, Adapazarı (Al
tınsaçlı, 1997) ve Şarnlar Gölü (Külköylüoğlu, 1998).
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Prionocypris zenkeri (Chyzer&Toth, 1858).

Bulunduğu istasyonlar: 3,4,7,10, 13, 14, 15,22,25,
28.

Genel Dağılımı: Avustralya hariç kosmopolittir.

Familia : Cyprididae Baird, 1845.

Subfamilia : Cypridinae Baird, 1845.

Genus : Cypris O.E Müller, 1776.

Cypris pubera O.F. Müller, 1776.

Bulunduğu istasyon: 10.

Türkiye'den eski kayıtlar: Güneydoğu Anadolu
(Hartmann, 1964); Eskişehir (Gülen, 1977); Bolu, Is
parta, Eskişehir (Gülen, 1985a); Afyon (Gülen, 1985b);
İzmir (Altınsaçlı, 1988); Bursa (Altınsaçlı, 1993) ve
Şamlar Gölü (Külköylüoğlu, 1998).

Genel Dağılımı: Holarktik, Yakındoğu, Kuzey
Amerika.

Türkiye'den eski kayıtlar: Güneydoğu Anadolu
(Hartmann, 1964); Bolu, Isparta, Eskişehir (Gülen,
1977); Afyon (Gülen, 1985a); Bursa (Altınsaçlı, 1993);
Büyükçekmece Gölü (Külköylüoğluvd., 1995); Şamlar
Gölü (Külköylüoğlu, 1998) ve Akşehir Gölü (Altınsaç

lı vd., 2000).

Genel Dağılımı: Avrupa.

Genus : Eucypris (Vavra, 1891).

Eucypris inflata (Sars, 1903).

Bulunduğu istasyonlar: 10, 14, 24, 32.

Türkiye'den eski kayıtlar: Antalya ve Mersin
(Gülen, 1985a, Gülen, 1988); İzmir (Altınsaçlı, 1988)
ve Terkos Gölü (Altınsaçlı ve Yılmam, 1995).

Genel Dağılımı: Avrupa, Kuzey Afrika, Orta As
ya, Hazar denizi ve Azak Denizi.

Eucypris virens (Jurine, 1820).

Bulunduğu istasyonlar: 5, 8,10,31.

Türkiye'den eski kayıtlar: İzmir (Gülen, 1975);
Kütahya, İzmir (Gülen, 1977); İstanbul, Aydın, Muğla,

Manisa, Afyon, Zonguldak (Gülen, 1985a); Mersin,
Adana, Antakya (Gülen, 1988), Küçükçekmece Gölü
(Külköylüoğlu vd., 1993); Bursa (Altınsaçlı, 1993), Bü
yükçekmece Gölü (Külköylüoğlu vd., 1995); İzmit,

Adapazarı (Altınsaçlı, 1997) ve Şarnlar Gölü (Külköy
lüoğlu, 1998).

Psychodromus olivaeeus (Brady & Norman, 1889).

Bulunduğu istasyonlar: 5, 15.

Türkiye'den eski kayıtlar: Antakya (Hartmann,
1964); Antakya (Gülen, 1977); ızmir, Kütahya, Bilecik,
Muğla, Bursa, Bolu (Gülen, 1985a) İzmir (Altınsaçlı,

1988); Küçükçekmece Gölü (Külköylüoğlu vd., 1993);
Bursa (Altınsaçlı, 1993); İzmit, Adapazarı (Altınsaçlı,

1997) ve Akşehir Gölü (Altınsaçlı vd., 2000)

Genel Dağılımı: Avrupa.

Subfamilia : Cypridopsinae Kaufmann, 1900.

Genus : Cypridopsis Brady, 1867.

Cyptidopsis hartwigi G.W Müller, 1900.

Bulunduğu istasyon: 11

Türkiye'den eski kayıtlar: Türkiye ostrakot fa
unası için yeni kayıttır.

: Psychodromus Danielopol & McGenus
Kenzie.

Genel Dağılımı: Holarktik.

Subfamilia : Cyprinotinae Bronstein, 1947.

Genus : Heterocypris Claus, 1892.

Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808).

Bulunduğu istasyonlar: 4,5,6,8,9, 12, 14, 15,24.

Türkiye'den eski kayıtlar: Eskişehir ve İzmir

(Gülen, 1975); Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Afyon,
Isparta, Bolu, Zonguldak (Gülen, 1985a); Mersin,Ada
na (Gülen, 1998); Balıkesir (Altınsaçlı ve Kubanç,
1990); İzmir (Altınsaçlı, 1988); Küçükçekmece Gölü
(Külköylüoğlu vd., 1993); Bursa (Altınsaçlı, 1993); Bü
yükçekmece Gölü (Külköylüoğlu vd., 1995); İzmit,

Adapazan (Altınsaçlı,1997); Sinop (Kılıç, 1997); Şam
lar Gölü (Külköylüoğlu, 1998) ve Akşehir Gölü (Altın

saçlı vd., 2000).

Genel Dağılımı: Kosmopolit.

Genus : Cyprinotus Brady 1866.

Cyprinotus inaequivalvis Bronstein, 1928.

Bulunduğu istasyon: 5.

Türkiye'den eski kayıtlar: Gaziantep (Hartmann,
1964); Kütahya (Gülen, 1975); Eskişehir, Bilecik, Bur
sa, Antalya, Bolu ve Zonguldak (Gülen, 1985a); İzmir

(Altınsaçlı, 1988); Balıkesir (Altınsaçlı ve Kubanç,
1990); Bursa (Altınsaçlı, 1993); Sinop (Kaleli, 1993);
İzmit, Adapazan (Altınsaçlı, 1997) ve Ordu (Kılıç,

1997).

Genel Dağılımı: Avrupa.

Subfamilia : Herpetocypridinae Kaufmann,
1900.

: Eucypridinae Bronstein, 1947.

: Prionocypris Brady & Norman,

Subfamilia

Genus
1896.
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Genel Dağılımı: Avrupa, OrtaAsya, Kuzey ve Or
ta Afrika.

Süperfamilia : Cytheracea Baird, 1850.

Familia : Limnocytheridae Klie, 1938.

Darwinula stevensoni (Brady & Robertson, 1870).

Bulunduğu istasyonlar: 1, 11, 14, 16, 17, 18, 19,20,
22,27,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.

Genel Dağılımı: Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika.

Cypridopsis vidua (O.E Mül1er, 1776).

Bulunduğu istasyonlar: 1,2,5,7,8,9, 10, 12, 13, 14,
15,24,28,29,30,31.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Eğirdir gölündeki ortalama çözünmuş oksijen mik
tarı ilkbaharda 8.0 mg/I, yazın 7.7 mg/I, sonbaharda
10.5 mg/l ve kışın 11.5 mg/l'dir (Tablo 2). Bu değerler

çözünmuş oksijen miktarının ilkbahar ve yaz mevsim
lerinde azaldığını, kış ve sonbahar mevsimlerinde ise
çoğaldığını göstermektedir. Kış mevsimde göle dereler
den gelen yağmur sularının miktarının artması ve gölde
meydana gelen şiddetli rüzgarların suyu dalgalandırma

sı ile birlikte havadaki oksijenin göl suyuna girmesi,
ilkbahar ve kış periyotlarında oksijen miktarının artma
sını sağlayan başlıca etkenlerdir. Göl sonbahar ve kış

mevsimlerinde çözünmüş oksijen değerleri açısından i.
sınıf, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise II. sınıf su ka
litesindedir (Anonim, 1997).

Gölün sularının tatlı su özelliği göstermesi gölün
kapalı bir havzada olmayıp sularını dışarıya boşaltması

dır. Gölde en yüksek tuzluluk değeri yazın %0 0.28 ola
rak ölçüımüştür. Bu değer gölün sularının sürekli olarak
tatlı su özelliğini taşıdığını göstermektedir.

Gölün sularının minimum pH değeri 6.5, maksi
mum pH değeri 8.0'dır. Mevsimlere bağlı olarak pH de
ğerlerinde büyük değişmeler meydana gelmemektedir.
Göl tüm mevsimlerde pH değerleri açısından i. sınıf su
kalitesindedir (Anonim, 1997).

Gölde kuvvetli olarak kuzey güney doğrultusunda

esen rüzgardan dolayı sular sürekli olarak bulanabil
mektedir. Rüzgar olmayan bölgelerde ise bulanıklık ol
mamaktadır. Rüzgarlı bir havada Eğirdir ilçesi limanın
da seki diski görünürlüğü 4.5 metre olarak ölçülürken,
aynı gün Eğirdir ilçesi yarımadası önündeki küçük ba
lıkçı barınağında seki diski görünürlüğü 1 metre .olarak
ölçülmüştür, Oligotrafik özellikler gösterdiği anlaşılan

gölün kıyılarının büyük bir bölümü sazlık ve kamışlık

alanlar içermez. Sazlık ve kamışlık alanlar Kemer ,Ye
nice ve Kayaağzı köylerinin bulunduğu kıyılarda yer al
maktadır.

İnandık (1965)'a göre, gölün kuzey ve güney doğ

rultusundaki kıyılarına paralelolarak uzanan fayların

meydana getirdiği depremler kıyılarda çökrnelere sebe-

Subfamilia : Limnocytherinae Klie, 1938.

Genus : Limnocythere Brady, 1867.

Limnocythere inopinata (Baird, 1843).

Bulunduğu istasyonlar: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40,41.

Türkiye'den eski kayıtlar: Van Gölü (Gülen,
1985a); Bursa (Altınsaçlı, 1993); Büyükçekrnece Gölü
(Külköylüoğlu vd., 1995); İğneada (Kılıç, 1997) ve Ak
şehir Gölü (Altınsaçlı vd., 2000).

Genel Dağılımı: Holarktik.

: Darwinula Brady & Robertson,

: Darwinulidae Brady & Norman,

: Potamocypris Brady, 1870.Genus

Genus
1885.

Familia
1889.

Potamocypris variegata (Brady & Norman, 1889).

Bulunduğu istasyonlar: 5, 10,12, 15,25,28.

Türkiye'den eski kayıtlar: Büyükçekrnece Gölü
(Külköylüoğlu vd., 1995).

Genel Dağılımı: Holarktik.

Superfamilia : Darwinulidacea Brady & Nor
man, 1889.

Türkiye'den eski kayıtlar: Bolu, Afyon (Gülen,
1985a); Bursa (Altınsaçlı, 1993); İzmit ve Adapazarı

(Altınsaçlı, 1997).

Genel Dağılımı: Avrupa, Hazar Denizi, Karadeniz
ve Azak Denizi.

Türkiye'den eski kayıtlar: Eskişehir (Gü
len,I977); Gökçeada, İstanbul, Bolu, Zonguldak, Kırk
lareli (Gülen, 1985a); Çanakkale, Balıkesir (Altınsaçlı

ve Kubanç, 1990); Bursa (Altınsaçlı, 1993); Küçükçek
mece Gölü (Külköyıüoğlu vd., 1993); Büyükçekrnece
Gölü (Külköylüoğlu vd., 1995); İzmitAdapazarı (Altın

saçlı, 1997); Ordu (Kılıç, 1997); Şarnlar Gölü (Külköy
lüoğlu, 1998) ve Akşehir Gölü (Altınsaçlı, vd., 2000).

Genel Dağılımı: Kosmopolit.

Genus : Plesiocypridopsis (Rome, 1965).

Plesiocypridopsis newtoni (Brady & Robertson, 1870).

Bulunduğu istasyonlar: 8, 15,29.

Türkiye'den eski kayıtlar: İzmir (Gülen, 1985b);
İzmir (Altınsaçlı, 1988); Balıkesir (Altınsaçlı ve Ku
banç,I990) ve Terkos Gölü (Altınsaçlı ve Yılmam,

1995).
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biyet vermiş ve bu kısımlarda kıyılar derinleşmiştir.

Eğirdir gölü çok derin olmayan bir gölolup littoral böl
gesi oldukça geniş bir göldür.

i. biplicata, I. bradyi ve I. gibba türleri gölün litto
ral bölgesinde, su altı bitkilerince zengin, zemini ça
murlu ve detrituslu habitatlarda bulunmuşlardır. Gölde
i. biplicata'nın (56 _), i. gibba'nın (19~ ve i. brad
yi 'nin (12 _) sadece partenogenetik populasyonları

bulunmuştur. Bu türler genellikle göllerin çözünmüş

oksijen miktarının ve besinin daha çok olduğu littoral
bölgesini yaşam ortamı olarak tercih etmektedirler. Her
üç türde iyi yüzücü olmayan türler olduklan için yaşam

ortamı olarak çamur veya kumlu zeminin üst bölgeleri
nin tercih ederler. Bu sayede kendilerini yiyebilecek di
ğer canlılardan korunabilirler. Bu türler Eğirdir Gö
lü'nün dalgalı olmayan sığ ve durgun sularında bulun
muşlardır. Su bitkilerinin varlığı yaşamlarına doğrudan

etki etmez. Bundan dolayı su bitkilerince zengin olma
yan habitalarda da bulunabilirler. Bu türler Eğirdir gölü
gibi tatlı su göllerinde bulunmalarına karşın acı su ka
rakteri gösteren göllerde de bulunabilirler. Sywula'ya
(1966) göre, bu tür tatlı su göllerinde bulunmasınakar
şın tuzluluğu 0/00 4,11 olan acı sularda da bulunabilir. /l
yocypris cinsine dahil olan türlerin kökeni, suları acı su
özelliği gösteren Sarmatik İç Denizi olarak kabul edil
diğinden, bu türlerin tuz1uluğadayanıklı polihalin türler
olma olasılığı yüksektir.

C. neglecta gölün hem littoral bölgesinin çok sığ

habitatlarındahem de 1 metreden daha derin kısımla

nndaki çamur habitatlarda bulunmuştur. Gölde C. neg
lecta'nın (97 _, 33 _) biseksüel populasyonları bu
lunmuştur. C. neglecta daha çok su altı bitkilerince zen
gin sığ ve durgun habitatları tercih eder. Hiller'e (1972)
göre, bu tür tatlı su göllerinde bulunmasına karşın tuz
luluğu 0/00 1-15 arasında olan acı sularda da bulunabilir.

C. pubera gölün litoral bölgesinin su altı bitkilerin
ce zengin, sığ ve durgun habitatlarında bulunmuştur.

Gölde, C. pubera'nın (14~ sadece partenogenetik po
pulasyonlan bulunmuştur. Bu tür göllerin derin olan
bölgelerinde kesinlikle bulunmaz. C. pubera boyut ola
rak birçok ostrakot türünden büyük olmasına karşın su
içindeki bitkilerin arasında ve çamur zemin içerisinde
kendini kolayca saklar. Bu tür Eğirdir gölü gibi tatlı su
göllerinde bulunmasına karşın Türkiye'deki acı su ka
rakteri gösteren göllerde ise bulunmamıştır. Hiller'e
(1972) göre, bu tür tatlı su göllerinde bulunmasına kar
şın tuzluluğu %0 1-3 arasında olan acı sularda da bulu
nabilir.

P. zenkeri göle akan suların gölle buluştuğu su içi
bitkilerince yoğun sığ habitatlarda bulunmuştur. Gölde,
P. zenkeri (200 _), sadece partenogenetik populasyon
ları bulunmuştur. Oksijence zengin olan ve su sirkülas
yonunun olduğuortamlarda bulunan bu tür, gölün derin
ve dalgalı olan kesimlerinde bulunmaz. Eğirdir gölü gi-
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bi tatlı su göllerinde bulunmasınakarşın acı su karakte
ri gösteren göllerin kıyı bölgelerinde de bulunabilir.

E. inflata gölün hem littoral bölgesinin çok sığ

olan habitatlarında hem de 1 metreden daha derin kı

sımlarındaki çamur habitatlarda bulunmuştur.Gölde, E.
inflata'nın (45 ~ sadece partenogenetik populasyon
ları bulunmuştur. Bu tür ötrofik göllerde bulunduğu gi
bi Eğirdir Gölü gibi oligotrofik (Çevre Bakanlığı, 1997)
göllerde de bulunmaktadır. Bu tür Eğirdir Gölü gibi tat
lı su göllerinde bulunmasına karşın tuzluluk oranı yük
sek olan göllerin kıyı bölgelerinde de bulunabilir. Bu
tür tarafımdan Gökçeada'daki bir lagünde 0/00 20 tuzlu
lukta bulunmuştur.

E. virens su içi bitkilerince yoğun sığ habitatlarda
bulunmuştur. Gölde, E. virens'in (52 -J sadece parte
nogenetik populasyonları bulunmuştur. Göllerin derin
bölgelerinde bulunmayan bu tür, oksijen oranı yüksek
ortamları tercih etmektedir. Eğirdir gölü gibi tatlı su
göllerinde bulunmasına karşın acı su karakteri gösteren
göllerin kıyı bölgelerinde de bulunabilir. Hiller'e
(1972) göre, bu tür tatlı su göllerinde bulunmasına kar
şın tuzluluğu 0/00 1-5 arasında olan acı sularda da bulu
nabilir.

H. incongruens göllerin kıyısında oluşmuş olan su
birikintilerinde veya gölün en sığ bölgelerinde bulunur.
Gölde, H. incongruens'in (284 _) sadece partenogene
tik populasyonları bulunmuştur. Bu tür gölün en sığ

bölgelerinde bulunur. Daha çok çeşme yalaklarında bu
lunan H. incongruens birçok olumsuz koşula dayanıklı

dır. Hiller'e (1972) göre, bu tür tatlı su göllerinde bu
lunmasına karşın tuzluluğu 0/00 1-20 arasında olan acı

sularda da bulunabilir. Bu türün, Türkiye'deki acı sular
da yaşayan populasyonu sadece İzmir'de (Aygen ve Ba
lık, 1998) bulunmuştur. Bu tür bulunduğu ortamı genel
likle başka türler ile paylaşmaz. Bundan dolayı başka

türlerin yaşamakta zorluk çekeceği ortamlarda bulunur.
Bilinen en tipik kosmopolit türlerden biridir. Bulundu
ğu habitatta dominant olan türdür.

C. inaequivalvis, H. incongruens ile benzer özel
likler gösteren bir türdür. Gölde, C. inaequivalvis'in (35
_) sadece partenogenetik populasyonları bulunmuştur.

Gölün littoralinde bulunan tür, acı su karakteri gösteren
sularda da bulunur. Gölün sığ ve su bitkilerince zengin
bir ortamında bulunmuştur. Alglerle kaplı ve çamurlu
olan habitatları tercih eden bir tür olup gölde de bu tip
bir habitatta bulunmuştur.

C. ophtalmica, gölün hem litoral bölgesinin çok
sığ habitatlarında hem de 1 metreden daha derin kısım

larındaki çamurlu ve detrituslu habitatlarda bulunmuş

tur. Gölde, C. ophtalmica'nın (145 _) sadece parteno
genetik populasyonlarımevcuttur. Bu tür ötrofik göller
de bulunduğu gibi Eğirdir Gölü gibi oligotrofik gölleri
de yaşam alanı olarak tercih etmektedir. Kozmopolit
olan bu tür bulunduğu habitatlarda dominant olarak bu-
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lunur. Hiller'e (1972) göre, bu türtatlı su göllerinde bu
lunmasına karşın tuzluluğu 0/00 1-5.8 arasında olan acı

sularda da bulunabilir.

P. kraepelini, C. ophtalmica ile benzer özellikler
gösteren bir türdür. P. kraepelini, gölün littoral bölgesi
nin çamurlu ve detrituslu habitatlarında bulunmuştur.

Gölde, P. kraepelini'nin (21 _) sadece partenogenetik
populasyonları bulunmuştur. Biseksüel populasyonları

na ise rastlanılmarnıştır.

C. hartwigi, gölün littoral bölgesinde su içi bitkile
rince yoğun oldukça sığ bir habitatta bulunmuştur. Bu
tür sağ kabuğunun ön kenannın iç kısmında bulunan diş

benzeri çıkıntılar ile diğer Cypridopsis türlerinden ko
layca ayırt edilir. Bu tür ayın zamanda Türkiye ostrakod
faunası için yeni bir kayıttır. Gölde, C. hartwigi' nin (4
_) sadece partenogenetik populasyonları mevcuttur.
Löffler'e (1961) göre, bu tür tuzluluğu %0 0-3.3 arasın

da olan sularda bulunmaktadır.

Gölde, C. vidua'nın (263 _) sadece partenogene
tik populasyonları mevcuttur. Bu tür H. incongruens gi
bi bilinen en yaygın kosmopolit ostrakot türlerinden bi
risidir. Bir çok olumsuz koşula dayanabilen bu tür ge
nellikle küçük su birikintilerini değil göl, gölet bataklık

ve lagünleri yaşam alanı olarak tercih eder. Fakat bu tür
suyu tatlı olan İznik (Altınsaçlı, 1993); Büyükçekmece
(Külköylüoğlu vd., 1995); Sapanca (Altınsaçlı, 1997)
ve Şamlar Gölü'nde (Külköylüoğlu, 1998) yaygın bir
dağılım göstermektedir. Akşehir Gölü'nün (Altınsaçlı,

vd., 2000) suyu hafif tuzlu olan kısımlarında bulunma
yan bu tür, gölün sadece tatlı su girişinin olduğu kısım

larında bulunmuştur. Aynı tür Küçükçekmece gölünde
%05.5 tuzlulukta tarafımdan (yayınlanmarnış veri) bu
lunmuştur. Bulunduğu habitatta dominant olan bir tür
dür.
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Gölde, P. newtoni'nin (20 _) sadece partenogene
tik populasyonları mevcuttur. Hiller'e (1972) göre, P.
newtoni tuzluluğu %0 0-15 arasında olan sularda bulun
maktadır. Bundan dolayı halofilik bir tür olarak kabul
edilir. Karadeniz'den, Azak Deniz'inden ve Hazar De
niz'inden (Schomikov, 1967) varlığı bildirilmiş olan bu
türün Eğirdir Gölü'nde yaygın bir şekilde bulunmakta
dır. Bu türün göle gelmesi kesinlikle pasif dağılım ile
olmuştur. Çünkü bu göle kuş göçleri esnasında Karade
niz'den, Azak Deniz'inden ve Hazar Deniz'inden gelen
kuş türleri uğramaktadır.

P.varigeata, gölün littoral bölgesinin sığ habitatla
rında dip yapısı çamurlu ve detrituslu olan su içi bitki
lerince zengin habitatlarda bulunmuştur. Gölde, P. vari
geata'nin (103 _) sadece partenogenetik populasyon
ları mevcuttur. P. varigeata oksijence zengin ortamları

tercih ettiği için çözünmüş oksijen miktarı 11.25 mg
IL.' ye ulaşan istasyonlarda bulunmuştur.

Gölde, P. olivaceus'un (39 _) sadece partenoge
netik populasyonları mevcuttur. Biseksüel olan popu
lasyonlara rastlanılmarnıştır. Bu türde sadece gölün de
rinliği fazla olmayan sığ ve su içi bitkilerince zengin
bölgelerinde bulunmuştur. Bu türün tatlı su ortamlarını

tercih ettiği bilinmektedir.

Gölde D. stevensoni'nin 58 _ bireyi bulunmuştur.
Bu türün sadece partenogenetik populasyonlarınınvar
lığı bilinmektedir. Bu tür derin göllerde bulunabilen en
der türlerden birisidir. Bu tür hem tatlı sularda hem de
suyu hafif tuzlu olan sularda yaşamaktadır.Göllerin de
rin bölgelerinde bulunduğu zaman çok sayıda bulunur.
Hiller'e (1972) göre, D. stevensoni tuzluluğu %0 0-15
arasında olan sularda bulunmaktadır.

Gölde L. inopinata'nın 101 _ bireyi bulunmuştur.
Gölde bu türe ait erkek bireylere rastlanmaması gölde
bu türün sadece partenogenetik populasyonlarının bu-

Tablo 3. Eğirdir GölÜ'nde Bulunan Ostrakot Türlerinin İstasyonlaraGöre dağılımı.

Türler 1 2 3 4 S 6 7 8 \i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
O 1 2 3 4 S 6 7 8 \i O

ı. bipllcata x x x x x
ı. bradvi x

ı. aibba x x

C. nealecta x x x x x x
C. pubera x
P. zenkeri x x x x x x x
E. inOata x x
E. virens x x x

H. Ineenaruens x x x x x x x x
C. inaeouivalvis x
C. ophtalmiea x x x x x x x x
P. kraepelini x
C. hartwtal x
C. vidua x x x x x x x x x x x
P.newtoni x x
P. variaeata x x x x
P. oUvaeeus x x
D. stevensonİ x x x x x x x x
L. inopinata

Türler 2 2 2 222 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
ı 2 3 4 S 6 7 8 \i o 1 2 3 4 S 6 7 8 \i o 1

ı. binlleata x
ı. bradvi
ı. ızibba

C. nealecta x x x x x
C. pubera
P. zenkeri x x x
E. inOata x x
E. virens x
H. Iaconaruens x
C. inaeouivalvis
C. enhtalmlea x x x x x
P. kraepelini x
C. hartwiııi

C. vidua x x x x x
P.newtoni x
P. variııeata x
P. oUvaeeus
D. stevensonİ x x x x x x x x x x x x x
L. tnontnata x x x x x x x x x
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Tablo 4. Eğirdir GölÜ'nde Bulunan Ostrakot Türlerinin
Mevsimsel Dağılımı (Sıcaklıklar Tüm İstasyonlarda

Ölçülen Sıcaklık Değerlerinin Mevsimsel
Ortalamasıdır).

Türler İlkbahar Yaz Sonbahar Kış

(9°C) (24°C) (l3°C) WC)
Hvocvprts biplicata * * * *
Itvocvurls bradvi * * * •
Ilvocvnrts aibba * * * *
Candona nealecta * * * *
Cvnrls pubera * * - -
Prjonocvnrts zenkeri * * * •
Eucvnrls infiata * * * *
Eucvnris virens * * * *
Heterecvm-is inconaruens * * * *
Cvnrlnotus inaeuuivalvis * * * -
Cvnria ophtalmica * * * *
Phvsocvnrta kraepelini * * * *
Cvnridonsts hartwiz] * * * -
Cvnrfdopsis vidua * * • *
Pleisocvnrtdosis newtoni * * * -
Pctamocvnris vartaeata * * * *
Psychodromus olivaceus * * * -
Darwinula stevensoni * * * *
Limnocvthere inepinata * * • *

lunduğunu göstermektedir. Bu tür tuzlu iç sularda ve acı

sularda yaşamaya adapte olabilmiş bir türdür. Bunun
yanı sıra tatlı su göllerinde de yaşamaktadır. Bu tür acı

sularda ve tuzluluğu denizlerden daha yüksek olan su
larda dominant bir türdür. Örneğin Van Gölü'nde (Gü
len, 1985a) dominant tür olarak bulunmuştur. Löffler'e
(1961) göre ise, L. inopinata tuzluluğu %0 0-25 arasın

da olan sularda bulunmaktadır. Bu tür Anadolu'daki
göllere Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Gölünü oluş

turmuş olan Sarmatik İç Deniz'inden gelmiştir.

Sonuç olarak Eğirdir gölünün littoral bölgelerinin
su içi bitkilerince zengin detrituslu ve çamurlu olan kı

sımlarda çok sayıda ostrakot türü bulunduğu görülmüş

tür. Derin olan göl bölgelerinde ise tür çeşitliliği azal
maktadır. Bulunan ostrakot türlerinin bir çoğu olumsuz
koşullarda da yaşayabildiğinden Eğirdir Gölü bu türler
için oldukça iyi koşullara sahip bir sulak alandır.

çalışmamız esnasındabulduğumuzostrakot türleri
birey sayılarına göre şu şekilde sıralanırlar: H. incong
ruens (284 _), C. vidua (263 _), P. zenkeri (200 _),
C. ophthalmica (145 _), c. neglecta (97 _ ve 33 _),
P. varigeata (103 _), L. inopinata (101 _), D. steven
soni (58 _), I. biplicata (56 _), Evirens (52 _), E inf
lata (45 _), P. olivaceus (39 _), c. inaequivalvis (35
_), P. newtoni (20 _), P. kraepelini (21 _), P. newto
ni (20 _), I. gibba (19 _), I. bradyi (12 _), C. pube
ra (14 _) ve C. hartwigi (4 _). Bu sıralama dikkate
alındığındaH. incongruens ve C. vidua oldukça baskın

türler gibi gözükmektedirler. fakat bu türler gölde yay
gın olarak değil belli lokalitelerde yoğun olarak bulun
muşlardır. Gölün derin bölgelerinde ise P. varigeata, L.
inopinata, D. stevensoni ve P. newtoni yaygın olarak
bulunmaktadır.
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Eğirdir gölünden saptanan ostrakot türlerinin istas
yonlara göre dağılımı. Tablo 3'de, mevsimsel dağılım

ları ise Tablo 4'de verilmiştir.
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