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SU BİTKİLERİNİN SULARDA OLUŞTURDUKLARI TOPLULUKLAR:
F,İTOPLANKTON Ve PİTOBEIYTOZ
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Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakkültesi Temel Bilimler Bölüınü. ELAZIĞ.

Giriş

Su bitkilerinin sularda olrışturduğu topluluklar pelajik veya bentik bölgede

oluŞturulmalarına göre fitoplankton ve fiIpbentoz olarak adlandırılırlar. Göl ve
\

denizlerin dip kısımlarında. yani göl ı,,e denizlzemini üzerinde yaşayan canlılara (bitki
ve haYvan) bentik canlılar deırir, Bu canlıiarın teşikil ettiği topluluğa bentoz (Benthos)

adı ı'erilir. DolaYlsı ile göü ve denizlerin zeminlerinde yaşayan akuatik bitkisel
organizmaların oluşturduğu topluluk fitobentoz (Fıtobenthos), hayvansal

organizmalarınki ise zoobentoz (Zoobenthııs) adını alır. Fitobentozu teşkil eden

cırgaırizmalar Yüksek YaPıh akuatik bitkileı i,e çeşitli aig grı.ıplardır. Algler arasında ise.

özellikle. diYatoiııeler (Bacillariophl,ta). mavi-ı,eşil (C,vaııoph"v-ta) ve yeşil algler
(Chlorophyta) donıinant bentik organizmalardır.

Plankton kelimesi Yunanca plangtos (gezen. dolaşan) kelimesinden
türetilmiŞtir. Bu kelime ilk defa bir oseanografist olan Victor HENSEN tarafından
oftaYa atılnııŞtır (l887). Heırsen. plankton terimini "denizlerde dalga ı,e diğer su
hareketieriniıı Yardımi ile yüzebileıı çok küçük heterojeıı organizmaların oluşturduğu
toPluiuk" iÇin kulİaıımıŞtır. Bu terim daha sonra göl ı,e denizierin su yüzeyinde 1.aşayaır
mikroorganiznra topluluklarınl içine alacak şekilde genişietilniiştir. Bugünkü anlanida

Plankton. "iÇsı,ıİar ve denizlerin 1,'üzeyinde 1,aşa,vaıı r,e hareket etme yetenekleri sıı.ıırlı
olduğıı iÇiıı 

"'eYa 
hiÇ olmadığından sıı içinde dalga. akıntı gibi su hareketleriyle

sürüklenen küÇük bitki ve lrayvan grı-ıplarının teşkil ettiği topluluk,, olarak
tanıınlanmaktadır. Bu tdPluluk içerisinde 1,,er alan bitkisel organizmaların teşkil ettiği
toPluluğa fitoPlankton, hayvansal organizmalar tarafından oluşturulana ise
zooPlankton adı r'erilir. Planktoıru teşkii edeıı. bir başka deyişle planktonda yer aian
canlılara Plankter, dolayısı ile fitoplanktonda ı,er alaııiara fitoplankter, zooplanktoı-ı

üYelerine ise zooPlankter adı verilir. Planktont terimi eskiden planktonik organizınalar
iÇin kullaırılınasına rağmen. bu terim brıgtin hatalı 1,apısıı-ıdan dola.vı artık terk
edilmiştir.
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c. Ortaya Çıktıkları Habitatlar Bakımından

Limnoplankton : Gö1 planktonu

Rheoplankton veya potamoplankton : Akarsu planktonu

Heleoplankton : Gölcük ve gölet planktonu

Haloplankton veya Haliptankton : Tuzlu su planktonu

Hipatmiroplankton (Hypalmyroplankton) : Acısu (brakish) planktonu

Marine veya denizel plankton :Denizplanktonu

1. Neritik plankton: Kıyı planktonu

----Hseanik plankton: Açık bölge planktonu

d. oriiinleri bakrmından

Autogenetik plankton: Bir akuatik habitatın yerli planktonu

Allogenetik Plankton: Bir gölün yerlisi olmayıp, akarsu vb, bir etmen

su kaynaklarına getirilip, girdiği kaynağın yerli planktonuna

organizmaların teşkil edilen topluluk.

ile yüzey

karışan

Euplankton : Gerçek planktonik formlarca teşkil edilen hakiki Plankton

Tikoplankton veya Pseudoplankton : Dip kısımlardan yüzeydeki hakiki

planktona karışan bentik organizmalarca teşkil edilen yalancı Plankton.

f. Hayat devrelerini planktonda geçirmeleri bakımından

Holoplankton: Tüm yaşamları boyunca planktonda bulunan gerçek plankterlerce

teşkil edilen topluluk.

Meroplankton veya Metaplankton: Yaşamlarının sadece belli devrelerinde (Ör;

yumurta, larva ve genç birey vs.) planktonda bulunan organizmalarca teŞkil edilen

topluluk.

g. Vertikal dağılımları balıımından

Epiptankton: Bulundukları akuatik ekosistemin yüzeyinden (0 m) itibaren 50-80

m derinliğe kadar olan en üst kısımda oluşan plankton,

Mesoplankton: 50-80 m'den 150 m derinliğe kadar rastlanan plankton.
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Infraplankton: 150-500 m derinlikler arasında bulunan plankton.

Batiplankton: 500-2500 m derinlikler arasında bulunan plankton,

Abissoplankton : 2500-6500 m' derinlikler arasında bulunan plankton.

Hipoplankton: Bentik bölgenin hemen üstünde zemine yakın bölgede bulunan

dip su planktonu.

Fitoplİnktonun önemi

Son zamanlarda dünya ve yurdumuz sularında kirliliğin artması ve bu kirliliğin

özeliikle alglerle birlikte ele alınması planktona oian ilgiyi daha da artırmıştir. Deniz

habitatlanndaki makroskobik algler bir tarafa bırakılırsa fitoplankton hem deniz hem de

tatlı sularda organik materyallerin temel yapıcıları oldukları için suların primer

üreticileridir. Fitoplankterlerin fotosentez sonucu dışa verdikleri oksijen dünya

üzerindeki yaşamı destekleyen sistemin hayati bir parçasıdır. Fitoplanktonlar aynı

zamanda. başta zooplankterler olmak üzere akuatik hayvanların teınel besinini teşkil

ederek, sulardaki önemini bir kat daha arttırıriar.

Planktonik mavi-yeşil algler atmosferik azotu vücutlarıııda tesbit etme

özelliklerinden dolayı bulunduklan ekosistemin azotça zenginleşmesini sağlarlar. Mavi-

yeşil aiglerin çeşitli ülkelerde uzun zamandan beri biyolojik gübre (biyogübre) olarak

kullanıldıkları bilinen bir gerçektir. Planktonik dinoflageilatlar salgıladıkları toksik

maddelerle sularda zaman zaınan milyonlarca balığın ölümüne sebep olurlar. Yine bazı

mavi-yeşil algler toksik salgıları ile suların rahatsız edici organizmaiarı arasında yer

alırlar. Bu alglerin, aşlrı sayılarda çoğaldığı göllerden su içen hayvanların ölümlerine

dahi neden oldukları bilinmektçdir

İnsanoğlunun beıin ihtiyacının karşılanmasl amaclna yöııelik kaynak arama

çabaları kültür balıkçıhğının, bir başka cieyişle su ürünleri yetiştiriciiiğinin günümüzde

her geçen gün daha da yaygınlaşmasına neden oimaktadır. Balıkların doğada üzerinden

besleııdikleri planktonik tUrlerin tesbiti ve bu organizmaların hem doğada hem de

1aboratuvarlardaki davranış özelliklerinin iyi biiinmesi kültür balıkçılığının

gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.
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Fitoplankton ve Primer prodüksiyon (Primer Uretim)

fFotosentez ile kendi besinini yapabilen ototrofik bitkiler, doğadaki tüm besin
/

sikluslarında daima ilk basamağı teşkil ederler. Bitkiler fotosentez yoluyla inorganik

maddelerden (H2O, COz) yüksek enerji potansiyeline sahip organik bileşikleri

sentezledikleri için Ototrof canlılar olarak adiandırıhrken. beslenme bakımından dış

besin kaynaklarına bağımlı olan bakteriler, funguslar (mantarlar) ve hayvanlar

heterotrof organizmalar olarak kabul edilirler. Deniz habitatlarındaki makroskobik

algler (özellikle kahverengi ve kırmızı algler) ve göl kenarlarındaki akuatik çiçekli

bitki]er bir tarafa bırakılırsa, fitoplankton hem deniz hem de tatlısularda organik

materyallerin temel yapıcılarıdır. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenmesi

olayına primer üretim (birincil üretim), bu iiretimi gerçekleştiren canlılara ise primer

üreticiler (birincil üreticiler) denir. Brüt primer üretim, fitoplankterler tarafindan

fiksedilen total karbon miktarını ifade eder. Net primer üretim ise, bitkilenn

sentezlediği organik maddelerin bir kısmını kendi metabolizmaları için kullandıktan

sonra. bulundukları habitattaki besin zincirine aktardıkları organik karbon miktarıdır

(Şen, 1987). Değişik alg gruplarının ekosistemdeki primer üretime olan katkıları, primer

üretimin ölçülmesi sırasındaki boiluklarına bağlıdır. Dünya üzerindeki bitkiler

tarafıntJan gerçekleşririlen yıllık karbon üretiminin iOOx10' ton olduğu tahmin

edilmektedir. Deniz fitoplanktonu, bu organik madde üretimine önemli katkı sağlavan

gruplar arasında yer almaktadır.

Fitoplankton Besin Zinciri ve Biyomas llişkisi

Organizmalardaki besin enerjisinin birincil (primer) üreticilerden bir seri tüketici

organizmalar vasıtası ile transferi olayına besin zinciri veya besin siklusu denir ve her

bir organizma grubu bir halka şeklinde bu gruba bağlanmıştır (Şekil 1).

Planktonik algler sentezledikleri organik maddeier ile kendi enerjileriıri elde etmelerinin

yanı slra beslenme bakımından dışa bağımiı olan, tüketici organizmalann (akuatik

hayvanlar) besinini de teşkil ederler. Sulardaki besin siklusunun ikinci halkasını teşkil

eden zooplankterler planktonik algler üzerinden beslendikleri için primer tüketiciler

olurken diğer taraftan balıkiarın besinini teşkil ettiklerinden sekonder (ikincil)
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üreticilerdir. Zooplankton üzerinden beslenen balık ve makro omurgasızlar ise suların

.,sekonder tüketicileri,, unvanlna sahiptir. Bir başka deyişle fitoplankton üzerinden

beslene küçük herbivor zooplankterlerin ve küçük balıkların besinini oluştururlar.

Bunlar da daha büyük balıklar tarafindan yenmektedir. Anlaşıldığı üzere plankton

toplulukları su ürünlerini teşkil eden,,hayvanlara direkt veya indirekt olarak besin

(Karbonhidrat, lipit, protein, ı,itamin] ve mineral; sağlamak suretiyle doğal su

ürünlerinin gelişmeleri üzerinde önemli etkiiere sahiptir. Gerçekten sulardaki

fitoplankton, zooplankton ve mikro ve makro omurgasızlar ve balıklar arasındaki

biyomas (biyolojik kütle) ilişkisi su ürünleri açısından oldukça önemli olup, diğer

habitatlarda olduğu gibi bir piramit ile şematize edilir (Şekil 2).

Fitoplankton

(Primer Üreticiler)

--- 
Zoopiankton\ -\\-J (Sekonder Üreticiler)

Larva|ar ve

omurgasız hayvanlar

Şekil 1. Akuatik ekosistemlerdeki besin zinciri.

Beslenme zincirindeki halkalari oluşturan beslenme düzeyleri arasında biyomas

bakımından önemli farklılıklar mevcuttur. Şöyle ki, piramidin tabanından üst kısımlara

doğru çıkıldıkça biyomasta önemli aza|ma\ar olmaktadır. Piramidin tabanı oldukça

büyük hacim kaplayan organik ve inorganik maddelere, tabanrn üstündeki geniş kısım

ise bitkisel organizmalaı (algler + makrofitler)' a aittir. Piramidin küçük biyomasa sahip

olan daha üst kısmı herbivor ve karnivor zooplankterler tarafından işgal edilirken,

bentik ve nektonik hayvanlar piramidin en dar kısmı cjlan en üst kısmını

Balıklar
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oluşturmaktadır. Anlaşıldığı uzere, pramidin yukarısına

gruplarına ait birey sayılarının azalıyor olmasına karşılık

artnlaktadlr.

doğru çıkıldıkça organizma

or ganizmal arın btly tlkliikleri

'ı : i İ.,'-;

i: :: ji.j

Şekil 2. Akuatik ekosistemlerde biyomas piramidi. A: prlrr-rer üreticiler (Fitoplankton,

fitobentoz): B: Primer tüketiciler (Herbivor zooplankterler); C: Sekonder tüketicil.r,,,,,.,

(Karnivor zooplankterler); D: Nektonik yç bentİk ytiksek yapıh hayvanlar.

" Su ürünleri açısında önemli olan nektonik ve bentik hayvanların büytiklükleri.

beslenmeleri için tükettikleri besin organizmalarının miktarına bağJıdır,, genellemesi

çok önemlidir. "Kimya ve Deniz Sularının Derinliği" adlı kitabın yazan Ingiliz

HARVEY (1935) sulardaki bitkisel besin maddelerinin (Fitoplankton) hayvansal besin

maddelerİne dönüşümünü rakamlarla şöyle İfade etmİştİr: ,,p;lorlanktondan elde edilen

100 gr organik madde. zooplankterler tarafından tamamen assimile edildiğinde

zooplankterlerde 70 gr et meydana getirdiğini, bunun da. zooplankton üzerinden

beslenen bir balıkta 7 gr et oluşturacağını" ileri sürmüştür. Buna benzer diğer bir

hesaplama Kuzey Denizi'nde ringa balıkları için de yapılmıştır. Araştırmaya göre, 1000

kg Ringa_bahğının (Cüupea harengu) oluşabilmesi için 1.000.000 kg fitoplankton.

100.000 kg zooplankton ve 10.000 kg omurgaslz hayvan tüketilmesi gerektiği

hesaplanmıştır.
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üzerinde yoğunlaşmıştır (Bak. ŞEN. l987). Halbuki, sindirim sistemi analizleri

yapılmak suretiyle akuatik hayvanların doğal habitatlarda hangi organizmalar üzerinden

beslendikler.i kolayca belirlenebilmektedir. konu iie ilgili oiarak gerek yurdumuzda

gerekse yabancl ülkelerde tatlı sular üzerinde yapılan araştırmalar (spATARu and

GOPHEN. 1985.i986.1987) bazı balıkların bentik ve planktonik bitki ve hayvaniar,

diğer bazılarının ise,direkt plankton üzerinden beslendiklerini ortay a koymuştur,

planktonun /su ürünleri açısından önemini destekleyen bu tür bulgular. doğal
l

sulardaki pıanı<toı{ zenginliği ile balık populasyonlallnln büyüklüğti aıasrndaki i\iŞkinin

saptanmaslna katklda bulunacaktır. Ancak, bu tür araştırmalarda, daha spesifik

sonuçlara,/bulgulara ihtiyaç du.vulduğunu burada vurgulamak herhalde yaniış

olmayacaktır. Her şeyden önce^ baiıkların besinini teşkil eden planktonik

organizmaların ekolojilerinin ve baiık tarafından nasıl değerlendiri]diklerinin tesPit

edilmesi gerekmektedir. Bu bulgıılardan en iyi şekiide yararlanmak için. araştırılan su

ürünlerinin değişik hayat devreleriııde cloğal besleırmeleri ile ilgili ttim özellikleriırin

doğru belirleıımesi son derece önemlidir. Özellikle su ürünlerinin plankton üzerinden

seçici beslenme özellikierine ait bulgular, sularda yapılacak stoklama ve düzenli su

ürünleri yetiştiriciliğinde memnuniyet verici sonuçlar elde edilmesinde etkili olacaktır,

Tabii ki, araziye dayalı araştırmalar ile elde edi]en bulguların laboratuvarda ,vani

kontrollü şartlarda y,apılacak çalışn,ıalarla desteklenmesi gerekmektedir, Ancak bu

sayede. araştıriian organizmaların beslennıe. sindirim ve bü,vüme gibi özellikieri

hakkında tam bir biigi_ve sahip olı,ınabilecektir,

Bilindiğiüzere.herorganizmanındeğişikdevrelerindeihti.vaçduyduğubesinin

tipi r.e nriktan değişiktir. Dolayısıyla, organizııanın her bir gelişııe devresinde iyi bir

gelişme sağiayacak farklı besin yemlerinin organizmaya verilnıesi gerekir, Bu nedenle,

kültürü yapıiacak su iirünlerinin yem yemeye başladıktan ergin lrale geliııce.ve kadar

hangi canlı organizma ile besiendiklerinin arazi ve laboratuvar çaiışmaları iie önçedeıı

belirlenmiş olması. diızenli su ürünieri yetiştiriciliğinde kaliteii ürün alınabiimesi ve

üretinı kapasitesinin artlrllmasına olanak sağiayacaktır, Çünkü beslenme" su ürünleri

küitüründe oldukca önemlidir ve ancak doğru besin ve beslenme vöntemi ile istenilen

kalite ,e miktarda iirün alınabilir. Bu ise. su ürünierinin doğada üzerinden beslendikleri

planktonik organizmaların stoklama .vapiimadan öııce plankton har,ı_ızlarırıda

üretilmesiyle sağlanabilir,
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o/o10 enerji aktarımı kuralına göre hesaplanmış yukarıdaki örneklerden de

anlaŞılacağı üzere. fitoplanktonca fakir sularda organizmalar arasındaki besin ve enerji

akıŞı tam olmaYacağından veya yetersiz kalacağından, su ürünleriııi teşkil eden omurgalı

Ve omurgasız hayvanların gelişmeleri de olumsuz yönde etkilenecektir. Çünkü. tabii

suların piankton zenginliği, o sulann trofik özelliğinin en önemli göstergeleridir.

Planktonca fakir sularda balıkların tür ve birey sayıları düşük olurken. balıkların yüksek

oranda saYıda bulunduğu suların plankton bakımından zengin olması, balıkların

geliŞmesi ile plankton yoğunluğu arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekmektedir. Bu
gerçek. planktonun. hem doğal sularda hem de kulttlr havuzlarında su ürünleri ile ve

YetiŞtiriciliği aÇısından önemini açıkça oıtaya koymaktadır. Anlaşıldığı üzere.

planktonca fakir sularda su ürünleri stoklaması yapılması pek yararlı olmayacaktır. Bu
nedenle. stoklama vapılacak su]arın plankton zenginliğinin bir başka deyişle su

ürünieriııiıı geliŞmelerini destekleyecek zenginlikte olup olmadıkları önceden mutlaka

beiirlenmelidir. Aksi taktirde, stoklama için yapılacak masrafların boşa gitmesi ihtimali

oldukça yüksektir.

Balık Beslenmesinde Fitoplanktonun Önemi

Doğal sularda ve kültür havuzlarında yapılacak gübreleme. plankton gelişimini
teŞvik edeceği iÇin su ürünleri üretim kapasitesi bu yolla arttırılabilir. Ancak. su ürünleri

YetiŞtiriciliği YaPılan kültür havuzlarında" gübreleme ile gelişmeleri teşvik edilen

Plankterlerin lıepsi balıklar için iyi bir besin kaynağı olmayabilir. Aynca. havuzlarda
gübreleıne sonucu ortaya çıkan yoğun plankton populasyoıılarının baiıklarda solununı
güçlüğü ve enfeksiye sebep olduğu da unutulmamaiıdır (PRESCOTT. 1960). Bu
ııedenle suların verimliliğini artırmak için yapılan gübrelemeden sonra suların sürekli

kontrol ediliP, Piankton gelişmeierinin yakından takip edilmesi yararlı olacaktır. Bu,

ileride ortaYa Çıkabilecek istenmeyen bazı gelişmelerin önceden önüne geçmek

açısından gereklidir.

Yukarıda beliıtilen önemlerinden dolayı. yurdumuzdaki su ürünleri ile ilgili
araŞtırmalarda su ürün]erini teşkil eden hayvanlann doğat beslenmeleri ile plankton

arasındaki iliŞkinin açığa çıkartılnıası öneınli görünnrektedir. Buna rağınen. yudumuz

sularında Plankton ile ilgili çalışınaiarın çoğı_ııılı_iğu planktoı,ıun meı,sin-ısel dinanıikleri
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Fitoplanktonun Sulardaki Zararlı Etkileri

planktonik organizmaların doğal sularda ve üretim havuzlarında su ürünleri
aÇısından önemli Yararlarının yanında, bazı planktonik grupların akuatik hayvanlar
üzerinde olumsuz etkiye sahip olması, plankton ile su ürünleri arasındaki ilişkiyi daha

b'esinlerini teŞkil etme ve yaptıklan fotosentez sonucu onlara oksijen sağlamaları gibi
Yararlı özelliklerinden balrsetmiştik. Bunun yanında fitoplankterler, aynı hayvanlaı
üzerinde bir kaç şekilde zararlı da olabilmektedir.

Planktonik algler sayıca aşırı çoğaldıklarında sularda bir kirliliğe yol açarlar.
Ayrıca, aŞırı alg Çoğalmaları sonucunda, ölü alg hücrelerinin organik kısım]arıntn
bakteriler tarafından oksijen kullanılarak parçalanması (oksidasyon), çözünmüş oksijen
miktarının sularda azalmasına ve hatta bazı durumlarda tamamen tükenmesine yol
aÇabilmektedir, Bu durumda, yaşamlarını devam ettirebilmek için oksijene mutlak
bağımlı olan bütün akuatik hayvanların yaşamı tehlikeye girecektir. Ayrıca, aşırı aig
Çoğalmalarının ardından yapılan kimyasal analizler sularda yüksek konsaııtrasyonlarda
hidrojen sülfi,ir (H,S), amonyak (NHr) ve metan (CH.) gibi kötü kokulu gazların ortaya
Çıktığınl göstermiŞtir (BOYD, ı982). Özellik]e planktonik ıııavi-yeşil aig,
APhanizomenon flos,aquae' nin önemli sayıiarda çoğalmasının ardından yüksek
konsantrasyonlarda amonyağın suya karıştığı belirlennıiştir (SEYMOUR. 1980). Bunun
Yanl slra, sularda ÇöztinmüŞ oksijen miktarının düşük olduğu durumlarda akuatik
haYvanlar iÇin toksik etkiye sahip iyonlanmamış amonyağın toksik etkisinin de artması
(BOYD, 1982), aşırı fitoPlankton çoğalmalarının sulardaki tehditlerini artırmaktadır.

Bazı Planktonik a]g gruplarının zehirli (toksik) salgılara sahip oluşu, bu
organizmalarln su ürünleri aÇısından " rahatsız edici" organizma|ar olabiime özelliğini
kuvvetlendirmektedir. Gerçekten, toksik salgılara sahip alglerin hemen hemen tamamı
Planktonik oluP, bunlardan mavi-yeşil algler (Cyanophytya) tatlı sularda dinoflagellatlar
(DinoPhYta) ise denizierdeki toksik alg gruplarının en iyi bilinenleridir. prymııesium

Pürvum Ve PhaeocYstis Pouclıetti ise Haptophyta divisio'sunun toksin üretme
özelliğine sahip temsilciieridir (ŞEN ve ÇaĞLAR, 198?).
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Toksik salgılara sahiP alglerin su ürünlerini olumsuz yönde etkilediğini rapor
eden Pek Çok ÇalıŞma mevcuttur. Bu çalışmaların birinde, phaeocysıis pouchetti
hücrelerinin sularda önemli popuiasyoıı yoğunluğuna eriştiklerinde Ringa balığı
(Cluepa lıareııgus)'nın göÇ fotaslnln sapmaslna neden oidukları gözlemiştir (BONEY.
1976). Diğer bir Haptofit olan Prymnesium parvum' un salgıladığı '.Prymnesin''
denilen ihtiYotoksin doğal sularda ve bal* havuzlarında pek çok akuatik hayvanın
ölümüne yol aÇtığının rapor edilmesi (GORHAM , 1964), toksik salgılara sahip
HaPtofitlerin sulardaki önemini artlrmlştır. Aynı çalışmada, su pH, ının nötrden alkaliye
geÇmesi durumunda algin zehir etkisinin 400 kez aıttığının saptanması, su içinde
değişen parametrelerin su ürünleri üzerinde ne denli önemli olabileceğini göstermesi
açısından dikkat çekicidir, Bir başka çalışmada ise, planktonik mavi-yeşil alga,
Anacystis (Microcytİs) aergiııosa bireylerine ait endotoksinin sudaki 0.0005 mg/L, lik
ÇözünmüŞ miktarının dahi, zooplanktonun en önemli üyelerinden olan Daphnia magııa
(Cladocera, Crustacea) bireYlerini 48 saat gibi kısa bir sürede öldürdüğü belirlenmiştir.
Bu bulgular, toksik salgılara sahip alglerin su ürünleri üzerinde sebep olabileceği
zararlann boy utl arını g östermesi açı sından öneml i dir.

Özellikle denizlerde yayılım gösteren dinoflagellatlar, deniz hayvanlarının
beslenmesinde önem]i rol oynamalarına rağmen, bazı türler su ürünleri üzerinde zararlı
etkilere de sahiP olabilmektedir. Gymnodinium ve Gonyaulax genuslarına ait
dinoflagellatlar Yağ kürecikleri içinde kırmızı pigment içerdiklerinden sayıca aşırı
Çoğaldıklarında deniz suYunun kırmızı bir renk almasına sebep olurlar. Red_tide
(Kırmızı su) olarak adlandırılan bu durum, bu sulara giren çok sayıda zooplankter ve
balığın ölümi.ine yol açabilmektedir

YaPılan bir araŞtırm a, d,eniz suyundaki kırmızı renk oluşumuna dinoflagellat,
GYmııodinium brevis hücrelerinin sebep olduğunu ve bu sulara giren hayvan]arııı
dinoflagellatın salgıladığı toksin (zehir) yüzünden kitleler haiinde öldüğünü göstermiştir
(BONIEY' 1976), Kalifornia' daki Clear gölünde dinoflagell at peridinium perııardii
hücrelerinin su üzerinde 20 km kalınlığında 40 km uzunluğunda kırmızı bir bant
oluŞturması (HARNE ve Ark. 1974) pianktonik dinbflagellatların denizlerde ve tatlı
sularda hızlı Çoğalma Yeteneklerini, dolayısıyia yoi açabilecekl eri zaratlatı açıkça offaya
koymaktadır.
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Toksik alglerin önemli populasyon yoğunluklarına ulaştıkları devrelerde.
fitoPlankterlerin büyük bir kısmının spor oluşturması alg toksinlerinin yalnızcaakuatik
haYvanların değil, ayn:. zamanda diğer fitoplankterleri de olumsuz yönde etkilediğini
göstermektedir. Diğer fitoplankterlerin ortamdan çekilmesi ise, fitoplankterler arasında
her zaman mevcut olan besin rekabetinin toksik flagellatların lehine bozulmasına neden

\caktır, 
Bu durum. toksik flagellatların sayılannın daha da artmasına yol açacağından

alg toksinlerine karŞı hassas olan hayvanlar daha büyük zaratlatauğrayacaktır.

Yukarıda bahsedilen özellikler göz önüne alındığında flto ve zooplanktonun su
ürüıılerine besin ve oksijen sağlaması bakımından önemleri anlaşılmış olmasına rağmen.

Planktonun bu organiznra toplulukları ile olan biyolojik etkileşimlerinin (interaksiyon)

henüz tam olarak aÇıkhğa kavuşturulamamış olduğunu anlamaktayız. Piankton ekolojisi
Ve Planktonun besin değeri üzerinde yapılan araştırma sayıslnln az olması ve aynı

Planktonik türlere ait özelliklerin değişik sularda fark]ılık göstermesi bu konuların tam

olarak açıklığa kavuşturulmasını geciktiren nedenlerin başlıcalarıdır.

Hızlı artan nüfusumuzun iyi beslenmesi ve besin değerlerinin yüksek olması.

düzenli su ürünleri yetiştiriciliğinin diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da

önem kazanmasına yol açmıştır, Doğal su ürünlerinden sağlanacak ürün miktarının
sınlrll olması, artan nüfusun su ürünleri ihtiyaçlarının akuakültür veya kültür balıkçılığı

YoluYia karŞılanması bir yerde zorunlu hale gelmiştir. Ancak. yurdumuzda akuakültür

i]e elde edilen ürün miktarının hala çok düşük olması üzıicüdtir. Dolayısıyla düzenli su

ürünleri YetiŞtiriciliğinin teşvik edilmesi, yaygııılaştırılması ve de geliştirilmesi gereği

ortaYa ÇıkmıŞtır. Bunun için de, doğal sularda ve akuakültür metotlannın uyglılandığı

YaPaY havuzlarda kaliteli ve yüksek miktarda su ürünleri elde edilmesinde planktonun

etkinliğinin hem doğal hem de laboratuvar koşullarında araştırılması gerekli
gönilmektedir.
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