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ÖZET 

Bu çalışmada, Su Çerçeve Direktifine göre yerüstü suyu kütlelerinin biyolojik 

izlenmesinde kalite unsuru olarak kullanılan makrofitin su kalitesini belirleme amaçlı 

izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik kullanılan metrikler ele alınmıştır. 

Bu amaç kapsamında; makrofitler ile ilgili mevcut ülke standartlarının yanı 

sıra uluslararası standartlar, proje çıktıları ve çalışmalar incelenerek, Avrupa Birliği 

üye ülkeleri uygulamaları ve coğrafik interkalibrasyon gruplarının teknik raporları, 

WISER, UKTAG, STAR vb. proje çıktıları ve literatür taraması yapılmıştır. Literatür 

taraması sonucu elde edilen verilerle, ülkemizde kullanılmak üzere, nehir, göl, kıyı 

ve geçiş sularında biyolojik izleme ve makrofitleri değerlendirme metriği konusunda 

öneriler getirilmiştir. Ülkemizde makrofit izleme konusunda izlenmesi gereken yol, 

izleme çalışmalarında sahada takip edilecek prosedür, ülkemiz koşullarına ve Su 

Çerçeve Direktifine uygun şekilde hazırlanarak nehir, göl, kıyı ve geçiş suları için 

ayrı ayrı uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 

Ekolojik değerlendirme metrikleri açısından ülkemizde referans değerlere ait 

veri bulunmamaktadır. Ülkemizde nehirler için tipe özgü referans değerler 

bulunmadığından, nehir kütlesinde uygulanmak üzere IBMR indeksi önerilmiştir.  

Göller için de referans şart değerlerinin bulunmaması, makrofitlerin metrik seçimini 

mümkün kılması ve sahaya özgü referans değerler ile her bir saha için seçilen 

abiyotik parametre değerlerini hesaba katan metrik ölçümleri içerdiğinden 

LEAFPACS metriği uygun görülmektedir. Kıyı-geçiş sularının Akdeniz'de kullanılan 

referans şartlarının su kütlesi tipine bağlı olmadığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle kıyı-

geçiş suyunda makroalg değerlendirmede Ekolojik Değerlendirme İndeksi (EEI), 

kıyı–geçiş suyunda angiospermler için CymoSkew İndeksi tavsiye edilmektedir. Bu 

indeksler herhangi bir tip-spesifik referans şart değeri gerektirmediği için tavsiye 

edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Su Çerçeve Direktifi, Biyolojik İzleme, Makrofit, Angiosperm, 

Makroalg  
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ABSTRACT 

 

In this study, the metrics used for monitoring and evaluation of macrophytes, 

used as a quality factor for biological monitoring of surface water bodies according 

to Water Framework Directive, for determining water quality were addressed. 

Europe Union Member States applications and Geographic Intercalibration 

Groups Technical Reports, WISER, UKTAG, STAR etc. project results and 

literature was reviewed researching present national and international standards, 

projects and studies, under this purpose. Through the data derived from the literature 

review, in order to use in our country, biological monitoring and macrophyte 

assesment in rivers, lakes, coastal and transitional waters metric suggestions are 

presented. In our country the methodology and the field procedure used for 

macrophyte monitoring is prepared and the feasibility evaluated individually for 

rivers, lakes, coastal and transitional waters as conformably with the country 

conditions and WFD. 

Our country has no reference value data with regard to ecological evaluation 

metrics. It can be recommended that IBMR index to apply for water body in rivers,  

due to lack of type specific reference values for rivers, and that LEAFPACS metric, 

due to lack of type specific reference condition values for lakes, macrophyte metric 

selection and field specific reference values include metrics take into account abiotic 

parameter values for each field. Coastal and transitional waters has proven not be 

connected to the water body type of the reference conditions used in the 

Mediterranean. Therefore, for macroalgae in coastal and transitional water 

assessment Ecological Assessment Index (EEI), for angiosperms in coastal and 

transitional water CymoSkew Index is recommended. These indexes have been 

advised not require any type-specific reference condition value. 

Key Words: Water Framework Directive, Biological Monitoring, 

Macrophyte, Angiosperm, Macroalgae 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu tez çalışmasının giriş bölümünde SÇD kapsamında su kalitesinin 

izlenmesinin önemine değinilmiştir. SÇD’ye göre su kalitesi biyolojik izleme için 

gerekli kalite unsurları olan fitoplankton, fitobentoz, bentik makroomurgasız, 

makrofit (makroalg, angiosperm), balıklar izlenmektedir. Bu kalite unsurlarından 

makrofitin izlenmesinin önemi üzerinde durulmuştur.  

İkinci bölümde makrofitin genel bir taksonomik sınıflandırmasına nelerin 

dâhil olup olmadığı konusunda genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Makrofitler; 

sucul eğrelti otları, bryofitler, makroskopik alg toplulukları, sucul karayosunları, 

sucul tohumlu bitkileri kapsamaktadır. Başta dâhil olan sınıflardan bahsedildikten 

sonra makrofit örnekleme nokta seçimi (nehir, göl, kıyı suyu ve geçiş suyu) nasıl 

yapılacağı, makrofit örnekleme sıklığı, makrofit örnekleme zamanı, makrofit 

örnekleme nokta seçiminden sonra kesit belirleme nasıl yapılacağı, makrofit 

örnekleme metodolojisi / prosedürü, örneklemede kullanılan ekipmanlar, örneklerin 

muhafazası, örneklerin teşhisi konuları ele alınmıştır. Ülkemiz TSE EN standartları 

başta olmak üzere Avrupada yapılmış çalışmalar, APHA Standartı, Proje çıktıları 

gibi literatür taraması yapılmıştır. Bu gözlemler kapsamında, ülkemizde nehir ve 

göllerdeki makrofitlerin izlenmesinde mevcut olan standartlar kullanıldığı, özellikle 

kıyı suyu / geçiş suyu gibi ülkemizde standardın bulunmadığı yerlerde ise coğrafik 

interkalibrasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış ortak metodoloji / prosedür 

uygulanması önerileri sunulmuştur.  

Üçüncü bölümde ise metriklere yer verilmiştir. Su Çerçeve Direktifi 

kapsamında biyolojik izleme çalışmalarının değerlendirilmesi ve ekolojik kalite 

oranlarının belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Bunun değerlendirilmesi / 

hesaplanması ise metriklerle mümkündür. Ancak multimetrik indeks çalışmaları daha 

çok tercih edilmektedir. Her üye devletin baz aldığı / uyguladığı yöntemler 

farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin coğrafik yapı ve iklim koşulları, üye 
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devletlerin tür listeleri, indeks değerlendirmede baz aldıkları kriterlere göre farklı 

sonuçlar alınmaktadır. Coğrafik yapı, iklim koşulları gibi kriterlere göre 

değerlendirilerek ve coğrafik interkalibrasyon çalışmaları gözden geçirilerek 

ülkemize en uygun metrikler (nehir, göl, kıyı suyu ve geçiş suyu) önerilmiştir.  

Dördüncü bölümde dünya uygulamaları, üye devletlerin interkalibrasyon 

çalışmalarına genel bir bakış ve makrofitler konusunda son durum değerlendirmesi 

yer almıştır.  

Beşinci bölümde biyolojik kalite unsurlarının fizikokimyasal parametrelere 

karşı gösterdikleri davranış biçimleri ele alınmaktadır. Yapılan araştırmaların, 

makrofitlerin çevresel ortamda yer alan antropojenik ve diğer kirleticilerin etkileri 

için en iyi göstergelerden biri olduğunu ortaya koyduğuna değinilmiştir. Baskılara 

hızlı yanıt veremeseler de ortamdaki kirliliğin iyi göstegelerindendir. Baskılara 

verdikleri yanıt; türlere, türlerin kısımlarına ve komposizyon bolluğuna göre farklılık 

göstermektedir.  

Tartışma – sonuç kısmında ülkemizde makrofitlerin ekolojik durumun bir 

göstergesi olarak izlenmesi konusunda başlangıç aşamasında olduğu vurgulanarak bu 

konuda ülkemizde nasıl bir prosedür takip edilmesi gerektiğine dair öneriler 

getirilmiştir.  

Çalışmanın geri kalan kısımlarında ise indeks çalışmalarında indekse özgü tür 

listeleri, tablolar yer almaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Makrofitler su ekosisteminin önemli bir bileşenidir ve ekolojik durumu 

izlemeyi kolaylaştırmak için kullanılabilir. Makrofitleri izlemede kullanılan sayısız 

Avrupa ve Ulusal Direktifler de artık sıradan kabul edilmektedir. Temelinde su gibi 

hayati öneme sahip bir doğal kaynağın korunması ve savunulması için gerekli olan 

politikaları içeren Su Çerçeve Direktifi, sulak alanların ve sucul ekosistemlerin daha 

fazla tahribatını önlemeyi hedeflemiştir. Bu direktif aynı zamanda, sucul 

ekosistemlerin iyileştirilmesini, var olan su kaynaklarının uzun vadeli korunmasını 

temel alarak sürdürülebilir kullanımı teşvik etmeyi ve yeraltı suyu kirliliğinin 

azaltılmasını amaçlamaktadır. Su Çerçeve Direktifi hedeflerine 22 Kasım 2015 

tarihine kadar ulaşılması planlanmaktadır. Avrupa Birliği, bu yönerge temelinde, 

daha özellikli projeler (REBECCA vb.) geliştirerek üye devletlerin su kaynaklarının 

durumunu net bir şekilde ortaya çıkarmayı ve bu projeleri kullanarak bu yönergenin 

işlerlik kazanmasına yönelik bilimsel alt yapıyı hazırlamayı amaçlamaktadır [6] 

Avrupa’da akarsuların kalitesini değerlendirmek için Makrofitlerin 

kullanıldığı yöntemler azdır. Hâlihazırda daha yüksek bitkilerle ilgili 11 metottan 

6’sı nehirlerde makrofitlerin varlığını değerlendirmektedir. Avusturyalı “Köhler’e 

Göre Makrofit Araştırması, [52] türlerin varlığını, dağılımını ve baskınlığını içerecek 

biçimde bitki örtüsü gelişiminin uzun dönemli araştırmasına odaklanmıştır. Birkaç 

değerlendirme ölçüsü verilmiştir ama değerlendirme planı verilmemiştir. Fransızca 

"Biological Macrophyte Index for Rivers" [1] ve İngilizce "Mean Trophic 

Ranking"de [45] ekolojik tercihlerine göre (genellikle beslenme koşulları) atanmış 

türe özel değerlere dayalı biyotik indeksler ve kapalı alan uygulanmıştır. Litvanya, 

makrofitleri saprobiyolojik izlemeye dâhil etmiştir [15]. Bölgesel olarak uygulanan 

Almanca ‘Classification of the Aquatic Macrophytes’ [118]. "potansiyel doğal bitki 

dağılımı durumu” nu referans şart olarak tanımlayan bir topluluk yaklaşımını izler. 

Bitki dağılımının tipik olmayan birimlerinin varlığı ve karışık türler genel nehir 

yatağı kalitesinin belirlenmesini desteklemede kullanılır. 
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Resim 1: Araştırmaların kapsadığı alanları gösteren Avrupa ülkeleri haritası – 

[44, s.31] 

 

Su bitkileri, kirliliğin biyolojik yöntemlerle saptanmasında önemli belirleyici 

(indikatör) organizmalardır. Özellikle algler sudaki oksitlenme düzeyine karşı çok 

hassastır. Oksijenin tamamen yok olduğu ortamlarda alglerin yerini mantarlar ve 

bakteriler alır. Örneğin sanayi ve lağım suları. Su bitkileri suların arıtımında 

kullanılır. Ceratophyllum, elodea, najas, vallisneria, potamogeton türleri gibi. Sucul 

ortamdaki bitkisel organizmalar güneş ışığının ulaşabildiği kıyılarda ve derinliğin az 

olduğu kısımlarda daha yoğundur. Makrofitler özellikle kıyı zonunda dağılım 

gösterirler. Bu yöreler balık ve diğer canlıların üreme alanlarını oluşturur. Sazan gibi 
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çoğu balık yumurtalarını bitkilerin üzerine bırakmayı tercih eder. Yumurtadan çıkan 

larvalar için korunma ve beslenme alanıdır. Bitkiler herbivor balıkların gıdasını 

oluşturur. Bu balıklarda su bitkilerinin aşırı çoğalmasını kontrol ederler. Su 

ortamındaki organizmaların bazıları ışıktan kaçma eğilimi gösterirler. Su bitkilerinin 

ışığı absorblama özellikleri sayesinde fazla ışık girişi önlenmektedir. Bu canlılar su 

bitkilerinin olduğu yerlerde gelişirler. Su bitkilerinin akuatik tabana olan etkileri 

vardır. Büyüyen kök ve gövdelerin yardımıyla dalgaların su tabanına olan etkisini 

yok eder ve taban materyalinin sürüklenmesini önlerler. Ayrıca birçok bentik 

canlının yapışma alanını oluştururlar.  

Makrofitler ve sucul flora çeşitli omurgasızlara predatörlerinden kaçmak için 

sığınak, yumurtlama, beslenme ve tutunma alanları sağlayarak onların dağılımında 

önemli bir etkiye sahiptir. Makrofitler üzerinde yoğun olarak bulunan epifitik algler 

zooplanktonun önemli besinini oluşturmakta ve besin zincirindeki enerji akışını 

etkileyerek gölün verimliliğini arttırmaktadır [53, 54]. Sucul makrofitler av – avcı 

etkileşimlerini etkileyerek zooplankton komünitelerinin yapılanmasında önemli bir 

rol üstlenmektedir [24]. 
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Resim 2: Sucul makrofitlerin omurgasızlar için oluşturduğu yaşam alanı 

 

Su bitkileri aynı zamanda patojen bakterilerin ortamdan uzaklaştırılmalarında 

rol oynarlar. Patojen bakteriler bilindiği gibi asidik ortamı tercih ederler. Bitkisel 

organizmalar ise ortamı bazikleştirdiği için bakterilerin uzaklaşmasını sağlamaktadır. 

Su bitkileri ortamın kimyasal yapısını da etkilemektedir. Örneğin su bitkilerinin 

suyun sertliğinin azalmasına neden olması gibi elodea ve benzeri bazı su bitkileri 

sudaki kireci alarak suyu yumuşatırlar. Bu sayede sert sulara toleransı olmayan su 

canlıları için uygun ortam oluşur. Bu bitkiler suda eriyik halde olan karbonatın 

çökmesine neden olarak suyun sertliğini azaltırlar.  

Su bitkilerinde aynı türde farklılaşmalar görülür. Örneğin bitkinin su içinde 

veya dışında kalan kısımlarında farklı tipte yaprak ve çiçek görülür. Su seviyesinin 

değişimleri bitkide öylesine morfolojik değişimlere neden olur ki bitkiyi tanımak 

zorlaşır. 
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Resim 3: Habitat [46] 

 

Biyolojik parametreleri, ortamın durumunu tanımlayan indikatör 

organizmalar oluşturmaktadır. Ellenberg vd., [27] indikatör organizmaların 

seçiminde önemli olan kriterleri şöyle sıralamıştır; teşhislerinin basit olması, 

organizmaların kolaylıkla toplanabilmesi, organizmaların kozmopolit bir dağılıma 

sahip olması, ekolojik isteklerinin iyi bilinmesi, kirlilik etmeni olan maddeleri 

biriktirebilmeleri, laboratuar koşullarında üretilebilmesi ve komünikedeki rollerinin 

bilinmesidir. İndikatör organizma olarak bakteriler, protozoonlar, algler, 

makroomurgasızlar, makrofitler ve balıklar kullanılabilir [104].  
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2. SU KALİTE UNSURU: MAKROFİTLER 

Makrofitler sucul damar çiçekli bitkilerden oluşur, ama aynı zamanda sucul 

yosun, ciğer otları, eğrelti otları ve daha büyük makroalgler de bu gruba girer. 

Yüzen, submersed ve emersed: yapraklı makrofitlerin genellikle bu formları kabul 

edilmektedir. Genel olarak bitki örtüsü haritalama yöntemleri, popülasyon tahminleri 

ve verimlilik ölçme, biyokütle ve metabolik yöntemler gibi yöntemleri 

gerçekleştirmek için makrofitler kayıt altına alınır. [62]. 

Makrofitler yetiştikleri ortama göre su altı (submersed) makrofitleri, su üstü 

(emerged) makrofitleri, bağımsız yüzen (unattached floating) makrofitler ve bağımlı 

yüzen (attached floating) makrofitler olmak üzere dört ana kategoriye ayrılır [4]. 

Besin dinamikleri, trofik etkileşimleri, biyolojik toplulukları ve balık 

verimliliğini etkileyen submersed (batık) su bitkileri, tatlı su sistemlerinde önemli bir 

rol oynamaktadır [49, 101]. Yaşam formu 'submergent' olan tamamen su yüzeyinin 

altında yetişen bitkiler anlamına gelir. Bu gruptaki bazı türlerin suyun yüzeyinde 

çiçekleri olabilir. Çoğu submergent su altında bulunmaktadır. Submergent türleri 

Cabomba caroliniana (fanwort), Ceratophyllum demursum (coontail) ya da 

Utricularia radiata (bladderwort) Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum’u 

içerir.  

 

Resim 4: Submergent (batık) türe örnek ceratophylum demersum 
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Su yüzeyinde yüzen yaprakları ile alt köklü bitkiler, 'yüzen yapraklı' yaşam 

formundadır. Bu gruptaki türler genellikle su üstünde olan çiçeklerdir. Nymphaea 

ordorata (beyaz nilüfer), Potamogeton epihydrus (ribbonleaf pondweed) ve 

Brassenia schreberi (su – kalkan) Rhode Island yaygın tür floating leaved edilir.  

 

 

Yüzen yaşam biçimi su yüzeyinde serbestçe yüzen alt kök olmayan bitkileri 

ifade eder. Bu gruptaki bitkiler genellikle çok küçüktür. Cins Lemna (su mercimeği) 

Türü 

 

 



8 
 

Yaşam formu 'gelişmekte olan' kökleri otsu veya su yüzeyinin üzerinde, kendi 

bitkisel parçaların çoğunluğuna sahip yarı odunsu bitkiler anlamına gelir. Su gölü 

kıyısında tek tük sular altında veya nemli olduğu yere kadar, birkaç feet derinliğinde 

olduğu alanlarda bulunabilir. Emergent alt çeşitli biçimlerde alır. Juncus Militaris 

(bayonet Rush), Lythrum salicaria (mor loosestrife) ve Typha latifolia (geniş 

yapraklı cattail) ortak bir Rhode Island emergent türünün örnekleridir.  

 

 

Makrofitler yaşam formuna göre örneklerle verilmeye çalışılmıştır. Üye 

Devletlerin metrik hesaplamada bu yaşam formlarına göre değerlendirme yaptıkları 

bilinmektedir. Almanya emergent dediğimiz helofitleri hesaplamaya dâhil 

etmemektedirBazı üye devletleride yine hesaplamada farklılık göstermektedir. Ö 

rneğin aalmanya, Estonya, Danimarka gibi ülkeler kolonizasyon derinliğini baz 

alırken İrlanda %RF Chara-%RF Elodeidsi,Belçika batık bitki bolluğunu 

değerlendirme kriteri olarak ele almışlardır. Bu, devlet uygulamalarının farklılıklarını 

göstermektedir. 
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Resim 5:Makrofitlerin su içerisindeki büyüme formları 

  

Makrofitler tüm tohumlu bitkiler, makroskopik flora, sucul angiospermleri 

(çiçekli bitkiler), pteridofitleri (eğreltiotu) ve bryofitleri (yosun, boynuzotu, 

koyunotu) kapsar. Stoneworts (characeae) ve makroalg oluşumlarını içeren kolayca 

çıplak gözle görülen tatlı su büyük bitkileridir [113]. Makrofitler; Yosunlar, 

karaşeler. Makroalgal sürgünler ve bütün damarlı su bitkileri dâhil çıplak gözle 

görülebilen büyük tatlı su bitkilerini kapsar.  

Genel olarak sucul ve bataklık ortamlarda yaşayan bitki gruplarını yüzer 

halde, su altında, su yüzeyinde olmak üzere 3 başlık altında toplayabiliriz [62] 

 Hidrofit: Genellikle suyun altında kök salıp yaprakları su yüzeyinde veya 

suyun altında kalan ya da tamamı serbest olarak su yüzeyinde yüzen su bitkisi 

[62] 
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Resim 6: Wolfia (Su 

Mercimeği), 

Nymphaeaceae 

(Nilüfer), 

Azolla (Eğreltiotu) 

 

 Helofit: Genellikle suyun altında filizler vererek kök salan ve tipik olarak 

kenar kısımlarda veya bataklık alanlarda yetişen bitki [62]. Kıyıda ve bataklık 

alanlarda gelişen, genellikle kökü su altında ve gövdesi su üstünde bulunan 

çok yıllık bitki topluluklarını, [128] 
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Resim 7:Kıyı ve bataklık alanda gelişim gösteren makrofitler (Cyperus longus) 

 

 Amfifit: Tipik olarak su seviyesinin yükselip alçaldığı şartlarda, suyun 

altından su yüzeyine kadar büyüyen bitki olarak tanımlanır. (Kıyıya yakın bir 

kısmı su içinde, bir kısmı karada gelişen bitki grubu) 

Avrupa Standardında nehir kollarının ve göllerin ekolojik durumunu belirlemek için 

makrofitleri kullanarak metodolojik bir yaklaşım tanımlar. Bir nehir kolunun veya 

gölün durumu, bir temsili alanın (RepS) araştırılması ve ona benzer ekolojik tipteki 

başka bir nehir kolunun doğal şartlarından sapmasının tespit edilmesiyle 

değerlendirilir.  

Tanımlanan nehir boylarındaki kanallarda makrofit sınıflarının varlığı 

kaydedilmiştir. Makrofitlerin miktarı, türlerin veya makrofit yataklarının mekânsal 

olarak genişliğiyle bağlantılı olarak ölçülmüştür ve / veya makrofit sınıflarının 

yaklaşık miktarı ve/veya biyohacim veya biyokütlesi çerçeveye ve çalışmanın 

amacına uygun farklı metotlarla değerlendirilmiştir. Makrofitlerin dağılımı, miktarı, 

büyüklüklerini etkileyen doğal olan ve doğal olmayan çevre şartları mevcuttur.  

Makrofitler göl ekosisteminin mükemmel göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Besinler, ışık, toksik kirleticiler, metaller, herbisit, bulanıklık ve su seviyesi değişimi 
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makrofitlerin gelişimini çok etkilemektedir [55]. Genel su kalite unsurları arasında 

makrofitleri kullanmanın avantajları, nispeten düşük maliyet, ayrıntılı laboratuvar 

analizleri gerektirmeme, mobil olmaları, daha az işgücü gerektirmesi, kolayca kesit 

(örnekleme alanı (transekt)) belirlenerek veya hava fotoğrafı kullanımı yoluyla 

kolayca örneklenmesi. Basit bolluk ölçümleri hesaplaması ve çevre durumu 

entegratörleri bulunmaktadır. Bu nedenle, Göllerin SÇD Ek V makrofitlerin bolluğu 

ve kompozisyonu çevre açısından değerlendirildiklerinde, kullanılması 

gerekmektedir. Birçok Avrupa ülkesi makrofit tabanlı göl değerlendirme şemaları 

oluşturmak için çaba üstlenmiştir [87]. 

Sucul floranın nehirdeki ötrofikasyonun ve nehir dinamiklerindeki 

değişikliklerin iyi birer göstergesi olduğu düşünülmektedir. Fakat büyük ve derin 

nehirlerde kullanımı uygun değildir. Referans şartlarıyla karşılaştırma konusunda 

bilgi eksikliği bulunmaktadır. AB’de çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

Makrofitler nütrient baskılara tepki göstermektedir.  

 

Tablo 1: SÇD’de tanımlanmış biyolojik kalite elementlerinin değişik baskılara 

verdiği tepkiler [4] 

Biyolojik Kalite 

Unsurları 

Hidromorfolojik 

Baskılar 

Nutrientler Organik 

Kirlilik 

Asidifikasyon 

Makroomurgasızlar ++ ++ +++ ++ 

Bentik algler 
+ +++ ++ ++ 

Makrofitler 

Balık +++ + + + 

 

Sucul ortamın asıl üreticileridir. Fotosentez aktivitesiyle oksijen oluşturup 

suya oksijen sağlarlar. Su bitkileri aynı zamanda patojen bakterilerin ortamdan 

uzaklaştırılmalarında rol oynarlar. Su bitkileri ortamın kimyasal yapısını da 

etkilemektedir. Örneğin su bitkilerinin suyun sertliğinin azalmasına neden olması 

gibi Elodea ve benzeri bazı su bitkileri sudaki kireci alarak suyu yumuşatırlar. 
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Sucul ekosistemde makrofitlerin olmaması bulanıklık, herbisitler veya 

salinizasyon nedeniyle su kalitesindeki düşüşe işaret eder. Ancak sudaki yüksek 

nütrient oranı makrofitlerin bolluk komposizyonda aşırı miktarda artışına sebep 

olmaktadır. Bu da suyun doğal işlevlerini yitirmesine neden olur. Makrofitler 

nütrientler, ışık, toksik kirleticiler, metaller, herbisitler, bulanıklık, su seviyesi 

değişimleri ve tuzluluk gibi baskılara yanıt veren canlılardır. Bu nedenle su 

kütlelerinin durumunu yansıtan iyi indikatörler olarak nitelendirilirler [17, 41]. 

Bentik algler ve makrofitler nütrientlerden kaynaklanan baskıların, iyi birer 

göstergesidir. 

Su ekosisteminde önemli yere sahip olan makrofitler su kalitesinde iyi bir ekolojik 

göstergedir. Biyolojik izlemenin yanısıra suyun fizikokimyasal ve hidromorfolojik 

modifikasyon değişimlere ve baskı etkileri önem arz etmektedir. Sucul floranın 

kompozisyon, bolluk örtüşünde, hassas / toleranslı taxa, varlığında önemli 

değişikliklere sebep olurlar. Fizikokimyasal parametrelerin (ph, asit, alkalilik, 

sıcaklık, toplam azot, toplam fosfor vb.) değişkenliği makrofit yayılımını ve türlerini 

etkilemektedir. Çünkü örneğin toplam azot ve toplam fosfor miktarı artışında belli 

türlerin arttığı hassas türlerin yok olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda 

hidromorfolojik etkilerde önemlidir. Bu hidromorfolojik etkiler köprü, set, büyük 

ölçüde değişime uğramış alanlarda türler yok olma seviyesine inebilmektedir. Bir sel, 

taşkın, fazla yağış miktarı o su kütlesinde bulunan floating (yüzen) makrofit türlerini 

sürükleyerek ortamdan uzaklaşmasına sebep olur. Bu da tür listesi oluşumunda, 

metrik değerlendirmede verilerin karşılaştırılmasında doğru değerlendirme neticeleri 

vermeyebilir. Bunlar göz önünde bulundurularak izleme çalışmaları yapılmalıdır.  

Makrofitler ortamda bulunan fizikokimyasal parametrelere karşı hassas yanıtlar 

vermektedir. Sucul sistemlerde çoğu ağır metaller bitkinin sonunda yerleşir ve alt 

sedimanlarda biriken partiküler canlı ile ilişkili hale gelir. Sucul sistemlerde metal 

kirlilik derecesini belirlemek için sucul bitkiler metal birikiminin yollarını anlattığı 

araştırmalar bulunmaktadır. Su bitkileri, kirlenmiş su ve alt tabakalar arasında 

metallerin biriktiği bilinmektedir [37, 71, 85, 93, 122]. Yapılan bir çalışmada farklı 

derişimlerdeki Cd (0, 0. 01, 0. 1 ve 1 mg ) etkisinde 96 saat bırakılan Ceratophyllum 

demersum L. 'de meydana gelen bazı fizyolojik ve morfolojik değişiklikler 
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araştırılmıştır. Kadmiyum uygulamasının düşük derişimlerinde dikkate değer 

morfolojik değişim olmazken, yüksek derişimlerinde ise yapraklarda dökülmeler ve 

kısmi doku yumuşamalarının olduğu görülmüştür. Kadmiyumun 0.01, 0.1 ve 1 mg 

derişimlerinde yetiştirilen makrofit dokularının Cd derişimleri kontrole göre sırasıyla 

15.4, 33.5 ve 160 kat arttığı belirlenmiştir. Toplam çözülebilir şeker ve protein 

miktarları Cd uygulaması tarafından azaltılmıştır. Protein ve sistein aminoasitlerinde 

belirlenen artışlar bunların Cd stresinde rollerinin olduğunu göstermiştir. Toplam 

askorbat miktarındaki en yüksek artış % 91.5 ile 1 mg Cd ’lik derişimde 

belirlenmiştir. Diğer yandan lipid peroksidayonunda artışların olması, Cd stresinin 

membranlarda oksidatif hasara neden olduğunu göstermiştir. [71, 6] 

Sucul ekosistemlerde sedimentten azot salınımı olmakta [72, 102, 121] ve 

sedimentten salınan (serbest bırakılan) fazla miktarda besin elementleri yüzünden 

göller yoğun bir şekilde makrofitle kaplanmaktadır [8, 73]. Clavero ve ark [16], 

yüksek verimlilikten dolayı sedimentte organik madde birikiminin olduğu göllerde, 

sedimentin kayaç yapısında azot, fosfor veya ötrofikasyon  için bir tuzak 

olabileceğini belirtmişlerdir. Sualtı makrofitler, çevrelerindeki besin maddesi 

konsantrasyonlarındaki değişikliklere karşı cevap vermektedir. Lirika ve ark. [57] 

makrofitlerin fonksiyonu oldukları çevresel şartlarda bütünleşmiş gibi işlev görmekte 

olduklarını ve böylece yüksek alan çözünürlüğüyle uzun dönem entegre edicileri 

olarak kullanılabileceklerini ifade etmişlerdir.  

Göllerde besin tuzlarının yükü azaltılırsa su kalitesinde iyileşme görülebilir ve 

sedimentte yüksek oranda nütrient birikimi olduğunda salınan fosfor kimyasal olarak 

bir değişime sebep verebilir. Yüksek miktardaki besin tuzları birikimi biyolojik 

yapının da değişmesine neden olabilir [106]. Sığ göllerde başarılı ve kalıcı bir 

iyileştirme için en önemli şart, göldeki nütrient yükünün önceden tespit edilmesidir. 

Denge şartları altında toplam fosfor yükünün 0.05 – 0.1 mg/l seviyelerine 

düşürülmesi gereklidir [106]. 
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Şekil 1: Lagünlerde bir ötrofikasyon (ekolojik durum) eğrisine karşı deniz 

bentik çoğalmasının iki alternatif stabil durumunun kavramsal modeli. Kıyı 

lagünlerdeki örtü değişikliğinin düz ve dinamik görünümleri gösterilmiştir 

[120] 

Sucul Makrofitler ağır metalleri bünyelerine alarak ortamı temizlerler. Makrofit 

grupları arasında metal akümülasyon kapasitelerinin farklı olduğu bilinmektedir. 

Submersed makrofitlerin emergent ve floating (yüzen) türlere oranla daha fazla 

metali bünyesinde barındırdığı ortaya çıkmıştır. Makrofitlerin ekolojik özelliklerine 

göre kök, gövde, yaprak, çiçek ve tohumları arasında dahi farklılık gösterdiği ifade 

edilmektedir. Sucul florada makrofitler bu kontaminantları kirletilmiş sulardan 

uzaklaştırdıkları için, onların kirletilmiş suların temizlenmesinde rolleri oldukça 

önemlidir [42] 



 

 

 

1
6

 

 

Şekil 2: Ek V.1.2'de Tanımlanmış Zorunlu Kalite Unsurları  Tavsiye edilen Kalite Unsurları 
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Diğer yandan sucul flora yani makrofitlerin tepki vermesi daha uzun zaman 

gerektirir. Bu nedenle yüksek mekânsal çözünürlük ve uzun dönemli göstergeler 

olarak kullanılabilirler. Herbisit hedef olmayan etkilerin değerlendirilmesi için, 

özellikle yerli türler veya tehdit ve tehlike altındaki türler [39] hakkında yöntemler 

geliştirilmesi veya iyileştirilmesi açısından önemlidir. Ancak çevresindeki 

değişikliklere hızlı tepki verebilen fitoplankton – fitobentozla birlikte göl 

ekosisteminin işleyişinde büyük bir öneme sahiptirler. Bu 3 kalite unsuru da göl 

tabakasındaki litoral zonun önemli bileşenidir [14]. Burada ışık geçirgenliği derinliğe 

bağlı olarak azalır, yani derinlik artıkça makrofit üretkenliği düşer. Fotosentetik 

bileşenler olduğu için güneş ışığıyla doğru orantılıdır.  

 

Tablo 2: SÇD’ye göre izlenmesi gereken biyolojik kalite unsurları (1: 

taksonomik kompozisyon, 2: bolluk, 3: biyokütle, 4: plankton patlamaları, 5: 

çeşitlilik, 6: hassas taksa, 7: yaş yapısı) [4] 

Kalite Elementi Akarsular Göller 

Fitoplankton 1,2,3,4 1,2,3,4 

Sucul Flora 1,2 1,2 

Bentik makroomurgasız 1,2,5,6 1,2,5,6 

Balık 1,2,6,7 1,2,6,7 

 

2.1. Örnekleme noktalarının belirlenmesi 

2.1.1. Nehirler 

Nehirde örnekleme alanı belirlenirken Makrofit topluluklarında insan 

etkisiyle meydana gelen değişikliklerle yer yapısındaki değişiklik, eğim veya akış 

düzeni ya da arazi kullanımındaki değişiklik gibi doğal faktörlerden kaynaklı 

değişikliklerin ayırt edilmesine olanak tanıması için nehir kolunun yeterince 

araştırıldığından emin olunmalıdır. Bu işleme ve sonraki temsili araştırma sahalarının 

seçimine yardım etmek için araştırma yapılacak nehir(ler)de bununla ilgili gerekli 

bilgiler toplanmalı, sahanın yaya olarak kontrol edilmiş, ayrıntılı haritaların 



 

18 
 

incelenmiş, havadan çekilmiş fotoğrafların ve su kalitesi veri setleri gibi ilgili diğer 

bilgi kaynaklarının araştırılmış olması şiddetle tavsiye edilir. Farklı zamanlarda 

çekilmiş karşılaştırılabilir çalışmalar bitki örtüsünü tanımlama adına dinamik bir 

görünüm sağlar. Bu kaynaklardan dijital formda haritalar, grafikler ve fotoğraflar, 

giderek daha yaygın hale gelmektedir. Yararlı tarihsel kayıtları sağlamak için 

planlama, geçmiş raporlar, lojistik örnekleme ve sonuçları yorumlama faydalı 

olacaktır. Çevrede bulunan atık su arıtma tesisleri, balık çiftlikleri, nüfus yoğunluğu 

yüksek merkezler vs. gibi potansiyel noktasal kirlilik kaynakları tanımlanmış 

olmalıdır. Araştırılacak nehir havzasındaki / alt havzasındaki arazinin kullanımı 

kontrol edilmelidir. Havza kullanımındaki ve besin değerleri açısından potansiyel su 

kalitesindeki değişikliklerin meydana gelme olasılığı tespit edilmeli. Sert ve hareketli 

yer yapısı vb. içeren jeomorfolojik kriter tespit edilmelidir. Makrofit topluluklarını, 

bitki dağılımını etkileyebilecek su depoları, setler, gemi gezinti kanalları, drenaj 

kanalları gibi herhangi bir fiziksel engel veya fiziksel tıkanmanın yeri saptanmalıdır.  

Araştırılacak temsili alanın nehir boyunun bu ekolojik tipi için bitki 

numunelerinin özelliklerinin çeşitliliğini yansıtacak yeterli uzunlukta olmalıdır. 

Araştırmacılar araştırılan nehrin uzunluğu büyüdükçe tür sayılarının artacağının 

farkında olmalıdır. Her bir araştırma uzunluğunun kendisine karşılık gelen referans 

alanla aynı olması tavsiye edilir. Aynı nehir üzerindeki alanlar veya en azından bir 

nehirdeki her bir akıntı düzeni için aynı uzunluğun kullanılması idealdir. Bant 

kesitleri kullanıldığında, aynı genişlikteki bantlar kullanılmalıdır.  

Saha verilerinin sayısal türevleri ya ortak uzunluklara (ör. metre veya 

kilometre) ya da araştırılan kısımların tam gerçek uzunluğuna (metre ölçüleriyle) 

oranlanmalıdır.  

Araştırma kollarının daha önceki kriterleri karşıladığından emin olmak için 

baştan yaya olarak gezilmesi şiddetle tavsiye edilir. Önceden yürümek ayrıca su bitki 

örtüsünün mevsimsel değişimi konusunda bilgi sağlayacaktır. Sonraki araştırmalarda 

araştırma alanının yerini doğru saptayabilmek önemlidir. İşaretleyiciler ya da saha 

sınırları, ağaçlar gibi kalıcı sınır işaretleri kullanmak uygun olabilir. En gelişmiş 

prosedürleri takip ederek araştırma kısımlarının ve RefS’in işaretlenmesi coğrafik 

olarak tanımlanmış (tercihen GPS marifetiyle) olmalıdır. Araştırma bölgelerinin 
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işaretlenmesi coğrafik olarak tanımlanmış (tercihen GPS marifetiyle) olmalıdır. Bu, 

Coğrafik Bilgi Sistemindeki (Geographic Information Systems (GIS)) işlemlerde de 

kolaylık sağlayacaktır. Özellikle uzun vadede eğilimin gözlenmesi ile ilgili olarak 

hem veri transferi, merkezi veri edinme hem de kalite durumu haritalarının üretimi 

daha kolay olacaktır. Kesit alanı bölgesinin daha büyük ölçüde kesinliği ve 

tekrarlanabilirliği uygun ayarda bir GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) 

kullanarak gerçekleştirilebilir [28]. 

Örnekleme alanı akarsuyun tipolojisinin belirlenmesinden sonra yaklaşık 100 

m’lik bir kesitten oluşmalıdır. Gölge olan yerler mümkün olduğunca tercih 

edilmemelidir. Köprüler, setler ve kanallar gibi zemin yapısının bozulduğu yerler 

tercih edilmemelidir. 

Bütün bu verilerin toplanması ve saha ön çalışmaları yapıldıktan sonra 

örnekleme alanları ve kesitleri seçilmelidir. Diğer açıdan makrofit bitki dağılımı 

değişken ve farklı türler farklı örnekleme noktalarında gözlemlenebilir. Ek 

örnekleme noktaları eklenebilir, örnek sayısı artırılabilir. Önemli olan tüm nehir 

kütlesini temsil edem kozmopolit numunelerin toplanmasıdır. 
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2.1.2. Göller 

 

Resim 8:Gölde makrofit örneği (nympha alba – nilüfer ) 

 

Göllerdeki makrofit araştırmalarında kullanılan en yaygın metot kesit 

araştırmalarına dayanır. Bu yaklaşım her bir türün yayılma haritasının çıkarılmasını 

ve makrofit miktarının belirlenmesini benimser. Bu yöntem indeksleri ve ölçümleri 

üretmede kullanmak için güçlü veri setleri sağlar ve yine bu veri toplamanın uygun 

maliyetli bir aracıdır.  

Araştırma yapılan bant kesitlerindeki araştırma bölgelerinin sayısı ve yeri 

belirlenirken, göldeki insan etkisini gösterecek şekilde temsili bir bitki örtüsünün ve 

yayılma alanının kaydedilmiş olmasına imkân tanınmalıdır. Bu kararlar mümkün 

mertebe saha çalışması başlamadan önce alınmalıdır [29]. Alan araştırmasından önce 

bölgeler seçilmiş ve harita üzerinde uygun sayıda araştırma bölgesi işaretlenmiş 

olmalıdır. Pilot araştırmadan toplanan veri, kesitleri temsil edecek sayının seçim 

süreci hakkında bilgi verir. Bu, bölgesel koşulların çeşitliliğini özellikle gölde 

mevcut olan körfezler, etkilenmeye müsait alanlar, adalar, arazi kullanım çeşitliliği, 
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giriş çıkış noktalarını vs. dâhil olmak üzere (bilindiği yerlerde) gölün tabanına 

(jeolojik) ait bilgileri, içermelidir [29, s.13]. 

Hangi göllerin temsil özelliğine sahip olduğunu belirlemek amacıyla göller 

arasındaki değişkenliğin araştırılması için hızlı bir araştırma tavsiye edilir. Kıyı 

hattının önemli ve / veya temsili kısımlarının araştırmadan önce gezilmesi şiddetle 

tavsiye edilmektedir. Bu, birkaç kısa kesitte bitki örtüsü ve olası güvenlik 

tehlikeleriyle ilgili genel bir izlenim elde etmek için pilot araştırma yapma fırsatı 

sağlar. Önceden dolaşma ayrıca su bitki örtüsünün mevsimsel değişiklikleriyle ilgili 

bilgi sağlar. Helofitlerin kamışlarının büyümesinden dolayı dolaşmak mümkün 

olmadığında bir tekne vasıtasıyla veya havadan çekilen fotoğraflarla da bu 

yapılabilir.  

Bu işleme ve sonraki temsili araştırma sahalarının seçimine yardım etmek 

için araştırma yapılacak gölde bununla ilgili gerekli bilgiler toplanmış olmalıdır. 

Sahanın yaya olarak kontrol edilmiş, ayrıntılı haritaların incelenmiş, havadan 

çekilmiş fotoğrafların ve su kalitesi veri setleri gibi ilgili diğer bilgi kaynaklarının 

araştırılmış olması şiddetle tavsiye edilir. Atık su arıtma tesisleri, balık çiftlikleri, 

nüfus yoğunluğu yüksek merkezler vs. gibi potansiyel noktasal kirlilik kaynakları 

tanımlanmış olmalıdır. Araştırılacak göl havzasındaki / alt havzasındaki arazinin 

kullanımı kontrol edilmiş olmalıdır. Havza kullanımındaki ve besin değerleri 

açısından potansiyel su kalitesindeki değişikliklerin meydana gelme olasılığı tespit 

edilmelidir. Sert ve hareketli yer yapısı vb.’yi içeren jeomorfolojik kriter tespit 

edilmelidir. Makrofit topluluklarını etkileyebilecek herhangi bir fiziksel engel veya 

fiziksel tıkanmanın yeri saptanmalıdır.  

Not 1: Bu bağlamda su kalitesinin ayrıntılı sorgusu önemli olabilir. Bu 

mümkün olmadığında makrofit araştırması sırasında kimyasal araştırmaya 

girişilebilir. Ancak daha fazla veri seti daha fazla değer demektir. Biyolojik 

işlemlerin başlıca sonuçlarından olarak yazın yapılan kimyasal ölçümler belirli bir 

göldeki referans seviyeleri için tipik olmayan veriler verebilir.  

Not 2: Uygun araştırma alanlarının hızlıca tespit edilmesini kolaylaştırmak 

için toplanan gerekli bilgilerin planlanmış olması tavsiye edilir. Birçok olayda 
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özellikle ulusal merkezi organizasyonlar ve / veya Avrupa Birliği seviyesiyle ilgili 

olarak, kalite durumu izlemenin rapor edilmesi bir coğrafi yer tanımlama ve GIS 

bilgisi gerektirebilir.  

Bölgelerin araştırılması gölün tabanındaki asıl yaşam ortamlarını ve 

bileşikleri kapsamalıdır – (sadece hissedilir bir akımın olmadığı yerde olsa dahi) giriş 

çıkış noktalarını, körfezleri, etkilenmeye müsait alanları, adaları vs. kapsamalıdır – 

ve ani su toplanmasında birkaç arazi kullanım tipini sunmalıdır. Mümkün olduğu 

durumlarda çalışmaya dâhil edilmişse alt tabaka, su derinliği, kıyıya yakın arazinin 

bitkilerle gölgelenmesi vs. ile ilgili doğal şartlar referans alan(lar)ın araştırma 

bölgelerindekilere benzer olmalıdır, böylece bitki örtüsündeki insan etkisinden 

kaynaklı farklılıklar doğal hidromorfolojik şartlardan kaynaklanan farklılıklardan 

daha kolay ayırt edilebilir.  

İlk defa araştırılmadan önce her bir göl için risk değerlendirmesi yapılması 

tavsiye edilir. Buna; park etme, göl ulaşımı, geminin suya indirilmesi, erişim 

noktasındaki yerin yapısı (hareketli bataklık, bataklık vs. ), yakındaki arazilerin 

kullanımıyla ilgili diğer tehlikeler ve gölü kullananlardan kaynaklanan diğer 

tehlikeler (ör: gemiler, rüzgar sörfü yapanlar, su kayağı yapanlar) gibi faktörler 

dâhildir. Tüm yelken kulüpleri, suya gemi indirme tesisleri vb. dalışların yapılacağı 

yer ve zaman hakkında bilgilendirilir. Güvenlik gerekçesiyle yalnız çalışma tavsiye 

edilmez. Araştırılacak her bir örneklem bölgesi / göl için taslaklar, gölün detaylı adı, 

özel araştırma alanı tanımlama numarası, harita konumu, Ulusal Grid Referansı, kesit 

numarası ve bölgesi ve ilgili diğer bilgiler hazırlanır. Her bir gölün özel haritaları 

üzerinde araştırma kesitinin konumu işaretlenir. Bunun mümkün olduğu yerlerde 

sahadaki kaydı kolaylaştırmak için karşılaşılması muhtemel makrofit türleri için 

kontrol listeleri kullanılır. Bu kontrol listelerinde, Avrupa ülkelerindeki her bir göl 

tipi için değişiklik gösteren ulusal araştırmalar baz alınır. 

2.1.3. Geçiş Suları 

Geçiş Suları izlemesi yapılacak olan alanı temsil edecek önceden belirli olan 

noktalardır. Alanın yani ortamın iyice taraması yapıldıktan sonra uzmanın da 



 

23 
 

kararıyla o alanı en iyi temsil edecek nokta seçilir. Nokta yeterli görülmediğinde 

uzman nokta sayısını artırabilir. 

2.1.4. Kıyı Suları 

Kıyı suları da ekolojik durumun belirlenmesinde değerlendirilmektedir. Su 

kalitesinin izlenmesi kıyı sularında 1 deniz miline kadar bakılmaktadır. Burada deniz 

otları, iyi gelişmiş deniz çayırı yatakları gibi kıyı ekosistemlerini temsil eden, birçok 

türe de bakılmaktadır. Ekolojik kaliteye mükemmel tepki olarak deniz çayırı dağılımı 

ve bolluğuna bakılmaktadır. Kıyı sularında örnekleme alanı seçimi ise taban yapısına 

ve deniz çayırlarının yayılış gösterdiği alana göre belirlenmektedir. Uzman görüşüyle 

de nokta seçimi, nokta sayısı ve metodu belirlenebilir.  

 

Şekil 3: Kıyı suyu noktası belirleme yöntemi (Portekiz kıyısında PMarMAT 

uygulaması için örnekleme stratejisi) [33] 
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2.2. Örnekleme Sıklıkları 

Teknik bilgiyle ya da uzman görüşüyle onaylanmış daha uzun aralıklar 

olmadıkça aşağıda verilen fizikokimyasal kalite elementlerinin parametre 

göstergelerinin izlenme sıklığı uygulanmalıdır. Gözetimsel izleme (ön izleme) 

döneminde biyolojik veya hidromorfolojik kalite unsurları için gözlem dönemi 

boyunca en az bir defa izleme yapılacaktır. Operasyonel izleme (rutin izleme) 

döneminde, herhangi bir parametre için gereken izleme sıklığı üye devletlerce 

belirlenecektir. Böylece ilgili kalite unsurunun durumu hakkında güvenilir bir 

değerlendirme için yeterli veri sağlanacaktır. Bir ilke olarak, gözlem teknik bilgiyle 

ya da uzman görüşüyle onaylanmış daha uzun aralıklar olmadıkça aşağıdaki tabloda 

gösterilen süreleri aşmayan aralıklarla yapılmalıdır. Kabul edilebilir bir güvenirlik ve 

doğruluk seviyesini başarmak için sıklık seçilecektir. Kullanılan izleme sistemi 

tarafından elde edilen güvenilirlik ve doğruluğun tahmini Nehir Havzası Yönetim 

Planı’nda ifade edilecektir. Doğal ve antropojenik şartlardan kaynaklı 

parametrelerdeki değişiklik hesaba katılarak izleme sıklığı seçilecektir. Mevsimin 

sonuçlara etkisini minimize etmek için üstlenilen gözlemdeki süreler seçilmeli ve 

böylece su kütlesindeki değişiklikleri yansıtan sonuçların antropojenik etkilerden 

kaynaklı değişikliklerin bir sonucu olduğundan emin olunmalıdır. Bu hedefe ulaşmak 

için gerektiğinde aynı yılın farklı mevsimlerinde ek izleme yapılacaktır. Su Çerçeve 

Direktifi kapsamında belirlenen izlenme sıklığı EPA projesinde aynı sıklıklar 

bulunmaktadır [123] 
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Tablo 3: Gözetimsel izleme sıklıkları ve minimum izleme sıklıkları [123, 124] 

 Kalite Unsuru Nehirler Göller Geçiş 

Suları 

Kıyı 

Suları 

Biyolojik Makrofit 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 

 

 

Fizikokimyasal 

Termal 

Koşullar 

3 Ay 3 Ay 3 Ay 3 Ay 

Oksijenlenme 3 Ay 3 Ay 3 Ay 3 Ay 

Tuzluluk 3 Ay 3 Ay 3 Ay _ 

Nütrient 

Durumu 

3 Ay 3 Ay 3 Ay 3 Ay 

Asitlenme 

Durumu 

3 Ay 3 Ay _ _ 

Diğer 

Kirleticiler 

3 Ay 3 Ay 3 Ay 3 Ay 

Öncelikli 

Maddeler 

1 Ay 1 Ay 1 Ay 1 Ay 

 

2.3. Makrofit Örnekleme Zamanı 

Makrofit araştırmaları mümkün olduğunca makrofit gelişiminin optimum 

olduğu ilkbahar sonları ve sonbahar başları arasına kadar devam eden bir vejetasyon 

devresi boyunca (bölgesel iklim şartları da dikkate alınarak genellikle Mayıs’tan 

Eylül’e kadar) yapılmalıdır. Ülkemizde coğrafik ve iklim koşulları göz önünde 

bulundurulduğunda proje çıktılarının da değerlendirilmesi sonucunda uzmanlar 

Nisan – Ekim aylarını örnekleme zamanı olarak uygun aralıkların izleme için 

seçilebilir.  
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2.3.1. Nehir 

Makrofit araştırmaları mümkün olduğunca makrofit gelişiminin optimum 

seviyede olduğu ilkbahar sonları ve sonbahar başları arasında (bölgesel iklim şartları 

da dikkate alınarak genellikle Mayıs’tan Eylül’e kadar) yapılmalıdır.  

Not 1: Bu, iri ölçekli yosunlar için gerekli olan optimum büyüme dönemi 

olmayabilir. Araştırmanın Avrupa’nın daha kuzey bölgelerinde daha geç yapılması 

gerekebilir. Saha araştırması tercihen su berraklığının azami ve su derinliğinin makul 

biçimde düşük seviyede olduğu, böylece görünürlüğün arttığı yavaş akıntıyı izleyen 

birkaç günde yapılmalıdır. Bitkilerin kesim zamanlarına dair bilgi, bunun olağan 

yönetim uygulaması olarak bilindiği araştırmada temel önceliktir.  

Not 2: Hızlı akıntı dönemlerini izleyen, su derinliğinin arttığı ve su 

berraklığının azaldığı zamanlarda küçük örnekleri gözlemek zordur ve miktar kaydı 

doğru olmayabilir. Dolayısıyla bu, verinin güvenirliğini azaltacaktır.  

Makrofit türleri yaz dönemi boyunca farklı zamanlarda büyüyüp üretkenlik 

dönemine girer. Bu nedenle karşılaştırmalı verinin gerekli olduğu benzer nehir 

sistemindeki alanların araştırması birbirine çok yakın kronolojik sırada yapılmalıdır.  

Yaz mevsimi başlarında ve sonlarındaki araştırmalarda, farklı veri 

örnekleriyle sonuçlanabildiği, makrofit türleri arasındaki farklı büyüme oranları 

nedeniyle mümkün olduğunda, kaynaklar da buna izin veriyorsa her bir alanın her bir 

araştırma yılı boyunca iki ayrı zamanda araştırılması tavsiye edilir. Tercihen ilk 

araştırma, araştırma döneminin başlarında (örneğin Mayıs / Haziran civarında) 

olacaktır. İkinci araştırma birkaç ay sonra olmalıdır (örneğin Ağustos veya Eylül). 

Araştırmanın bölgesel iklim etkileri dikkate alınarak Avrupa’nın kuzey kesimlerinde 

daha geç yapılması gerekecektir.  

Daha sonraki yıllardaki karşılaştırmalı araştırmalar önceki yılın aynı 

zamanında yapılmalıdır. Bu, farklı mevsimlerdeki büyüme şekillerinden kaynaklanan 

değişikliklerin en aza indirilmesini sağlayacaktır. İlkbaharda makrofit büyümesinin 

gelişimi büyük ölçüde su derinliğine, fiziksel bozulmaya, akarsu rejimine, güneş 

radyasyonuna (fotosentetik aktif radyasyon, PAR) ve su sıcaklığına bağlı olarak 
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yıldan yıla değişebilir. Bu faktörlerin hepsi yıllar içinde önemli ölçüde değişebilir. 

Bu nedenlerle araştırma alanlarına yapılan pilot ziyaretler gelişim durumunu 

değerlendirmek için gereklidir [28]. 

2.3.2. Göl 

Göl makrofit araştırmaları mümkün olduğunca makrofit gelişiminin 

optimumda olduğu ilkbahar sonları ve sonbahar başları arasında (bölgesel iklim 

şartları da dikkate alınarak genellikle Mayıs’tan Eylül’e kadar) yapılmalıdır.  

Not1: Örneğin makrofit gelişim süresi Güney Avrupa’da İskandinavya’ya 

göre oldukça uzundur ve makrofit araştırmasının zamanlaması özellikle bölgesel 

şartlara göre ayarlanmaya ihtiyaç duyacaktır. Sığ göllerde büyüme zamanı çok daha 

kısa olabilir.  

Saha araştırması tercihen su berraklığı en yüksek seviyeye ulaştığı ve göl 

seviyesi makul bir şekilde normale yakın olduğu böylece görünürlüğün arttığı ve 

hangi bitkilerin gerçek su bitkisi, hangilerinin helofitler ve amfibi türleri olduğu 

hakkında daha iyi bir değerlendirme yapılabildiği düşük yağış dönemlerini takip 

etmelidir. Bununla birlikte suyun berraklığı daha küçük türleri gözlemlemeyi ve 

toplamayı zorlaştırıyorsa miktarlar yanlış kaydedilebilir ki bu da veri güvenirliğini 

azaltır. Bitkilerin kesim zamanlarına dair bilgi, bunun olağan yönetim uygulaması 

olarak bilindiği araştırmada temel önceliktir.  

Makrofit türleri yaz dönemi boyunca farklı zamanlarda büyüyüp üretkenlik 

dönemine girer. Bu nedenle karşılaştırmalı verinin gerekli olduğu benzer göl 

tiplerindeki alanların araştırması birbirine çok yakın kronolojik sırada yapılmalıdır.  

Yazın başlarında ve sonlarındaki araştırmalarda, farklı veri örnekleriyle 

sonuçlanabildiği makrofit türleri arasındaki farklı büyüme oranları nedeniyle 

araştırmalar mümkün olduğunda, kaynaklar da buna izin veriyorsa her bir araştırma 

yılı boyunca iki ayrı zamanda yapılmalıdır. Tercihen ilk araştırma, araştırma 

döneminin başlarında (örneğin Mayıs / Haziran civarında) olacaktır. İkinci araştırma 

birkaç ay sonra olmalıdır (örneğin Ağustos veya Eylül). Bölgesel iklim etkileri 

dikkate alınarak zamanlamalar Avrupa’nın kuzey ve güney kesimlerinde 
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değişecektir. Bu, tüm türlerin listelerinin zaman içerisinde oluşan çok küçük 

değişiklikler için bir tespit aracı olarak önemli olduğu referans alanlar için özellikle 

önemlidir.  

Daha sonraki yıllardaki karşılaştırmalı araştırmalar önceki yılın aynı 

zamanında yapılmalıdır. Böylece farklı mevsimlerdeki büyüme şekillerinden 

kaynaklanan değişikliklerin en aza indirilmesi sağlanacaktır. İlkbaharda makrofit 

büyümesinin gelişimi büyük ölçüde su derinliğine, fiziksel bozulmaya / değişikliğe, 

güneş radyasyonuna (fotosentetik aktif radyasyon, PAR) ve su sıcaklığına bağlı 

olarak yıldan yıla değişebilir. Bu faktörlerin hepsi yıllar içinde önemli ölçüde 

değişebilir. Bu nedenlerle araştırma alanlarına yapılan pilot ziyaretler gelişim 

durumunu değerlendirmek için gereklidir. Bir göl seviyesinde büyük dalgalanmalar 

tespit edildiğinde, göl seviyesinin önceki yıllarla kıyaslanabilirliği araştırmanın 

zamanlanmasında dikkate alınmalıdır. Ovada belirlenmiş göllerde dalgalanma 

derecesi daha az olabilir ancak yine de makrofit örtüsünün üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olabilir [29]. 

2.4. Örnekleme alanının belirlenmesinden sonra kesit araştırması 

2.4.1. Nehirler 

Örnekleme alanı akarsuyun tipolojisinin belirlenmesinden sonra yaklaşık 100 

m’lik bir kesitten oluşmalıdır. Gölge olan yerler mümkün olduğunca tercih 

edilmemelidir. Bir RepS’teki her bir araştırma kısmı için bir türün ya alanı / kapsamı 

ya da üç boyutlu gelişimi / hacmi / miktarı tahmin edilebilir. Derin ve geniş 

nehirlerde, akışın az olduğu bölgelerden örnekleme yapılmalıdır. 

Bir kesitteki her bir örnek birimi için tanımlayıcı ölçek veya yüzde sınıfları, 

miktar, birçok durumda uygun tekrarlanabilirliğe izin vermek ve farklı makrofit 

topluluklarını ayırt etmek için yeterli olan 5 dereceli ölçekler gibi türle ilgili 

parametrelerin tahminlerinin kaydında kullanılabilir. Daha fazla sayıda dereceye 

sahip ölçekler yapay olarak daha kesin görünebilir ancak daha az tekrarlanabilirdir. 

Özellikle 5’ten fazla dereceye sahip yararlı kalite garantili ölçüler, araştırmacılar 
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arasında ayarlamalar yapılmasını organize etmek ve nicel tahminlere görsel örnekler 

vermek içindir.  

Tablo 4’te miktar değerlendirmesinde kullanılan 5 dereceli ölçeğe iki örnek 

verilmiştir. Diğer ölçekler 10 dereceli bir ölçek olarak kullanılabilir (+, 1 ila 9). 

  

Tablo 4: Makrofit miktar ölçeğine iki örnek [28] 

Ki(Bolluk Değeri) Örnek A: 

Miktarª 

Örnek B: 

Yüzdelik dilimᵇ 

Ölçek Açıklaması Sınıf 

1 Seyrek < 0,1 

2 Ara Sıra 0,1’den 10’a 

3 Sık 1’den 5’e 

4 Bol 5’ten 10’a 

5 Yaygın > 10 

ª X türünün miktarının araştırma biriminin toplam hacmi ve boyuyla ilgisi 

ᵇ X türüyle kaplı kanal alanının yüzdesi 

2.4.2. Göller 

Araştırma bölgelerinin / kesitlerinin sayısı deneysel veya matematiksel 

yöntemlerle belirlenebilir. Araştırmanın amaçları sonraki veri analizinin ihtiyaçları 

ve sınırlamaları (çok değişkenli analiz için bir kesit bir örneğe eşittir), veride olması 

gereken güvenirlik derecesi ve kaynaklar ile uzman raporunun bu güvenirliğin 

sağlanmasıyla eşit uygunlukta olduğu göz önüne alınmalıdır. Tüm durumlarda 

özellikle türlerin maksimum sayısının ve miktarının belirlenmesine göre örnek veri 

üretmek için elverişli kesitlerin araştırılmasına ihtiyaç olacaktır. Ancak ayrıca 

makrofit kümelenmesindeki arazinin kullanımı gibi insan kaynaklı değişikliklerin, 

yer yapısı, yükseklik veya bakıdaki farklılıklar gibi doğal kaynaklı faktörlerin sebep 

olduğu değişikliklerden ayırt edilebildiğinden emin olmak içindir. Araştırmacılar 

araştırılan kesitlerin sayısı arttıkça kaydedilen türlerin sayısının artacağının farkında 
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olmalıdır. Türlerin Doygunluk Numarasını (SSN – bir kesit daha eklendiğinde 

kaydedilen tür sayısında artış olmaması) belirlemek için yeterince kesit araştırılmış 

olmalıdır.  

Gözlem nokta sayısı 50 – 250 ha arası bir göl için 3’ten, 250 ha – 10 km² 

arası bir göl için 6’dan, 10 km² üzeri bir göl için 8’den az olamaz, burada amaç tüm 

su kütlesinde bulunan makrofit topluluğunu en iyi temsil etmeyi sağlamak için her 

bir büyük kıyı kategorisinde en az bir gözlem noktası konumlandırmaktır [89, s. 41] 

Not2: Bir araştırma stratejisi örneği: Gölün çevresindeki her bir arazi 

kullanım tipi için kesitlerin en az 4’ü araştırılır. Her bir arazi kullanım tipinde o 

arazinin kullanım tipi için – 4üncü kesitin araştırılması sırasında – Türlerin 

Doygunluk Numarasına (SSN) ulaşılamaması ihtimaline veya bir ya da daha fazla 

türün miktarında belirgin bir değişiklik olmasına karşılık ek kesitler araştırılır. Arazi 

kullanım tipi gölün çevresindeki diğer alanlarda da görülürse o zaman bu ek alanların 

her birinden sadece bir kesite gerek vardır, yine de SSN şartı yerine getirilir (aksi 

halde en az 4 kesit temel gereklilik olarak uygulanır) [29]. 

UKTAG Raporunda Yaklaşık 50 ha kadar olan göllerde, dört sektör 

yeterlidir. Çok küçük göllerde, az sektör gerekli ve 50 ha üzerinde göller için en fazla 

sekiz sektöre gereksinim vardır [113]. 

Numune Alma Tebliğinde ise göllerde numune alma noktaları seçimi için 

numune alma noktaları belirlenirken kirletici kaynaklarının yeri ve su kütlesinin 

hidrodinamik özellikleri göz önünde bulundurmalı. Aynı zamanda baraj gölü, göl ve 

göletlerde başlıca su giriş ve çıkışları ile kıyılardaki faaliyetlerin etkilerini 

belirleyecek ve kalitenin bütün su kütlesindeki değişimini karakterize edecek şekilde 

yüzey alanı 500 hektardan küçük olan göllerde en az iki nokta, yüzey alanı 500 

hektardan büyük olan göllerde en az üç nokta, yüzey alanı 50 hektardan küçük 

göllerde de ise en az bir nokta numune alma noktası olarak belirlenmelidir. 

Belirlenen bu kimyasal numune alım noktaları yanında göldeki tüm makrofit 

habitatlarınınkomposizyon-bolluğun tamamını kapsayacak şekilde biyolojik 

örnekleme noktaları seçilmelidir. 
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2.4.2.1. Kesit Araştırması 

2.4.2.1.1. Genel Hususlar 

Bir araştırma kesiti şunları kapsar: 

 Araştırma kesit boyunca ya dalışla ya da gemiyle yönetilir (her ikisi de 

eğitimli personel gerektirir) ve 

 Kıyı boyunca kesitin iki tarafından birinin yürümeyle araştırıldığı sığ kıyı 

bölgeleri ve dalgaların ulaştığı alanların araştırması 

Bir kalite elemanı olarak su bitki örtüsünü kullanmakla göllerin ekolojik 

durumlarını tespit etmek için araştırma teknikleri genellikle bir tanımlayıcı ölçeğe 

dayanarak, türlerin bileşimi ve miktarlarının görsel değerlendirmesi yoluyla yarı 

sayısaldır. Bu yaklaşım kaynakların verimli şekilde kullanılmasına izin verdiği 

sürece ekolojik durumun kısa ve uzun dönemli izlenmesinde tavsiye edilir.  

Gereken kesinlikten emin olmak için her bir araştırma bölgesinde yeterli 

zaman ayrılmalıdır. İzleme rejimleri için uygun yöntemler etkili ve maliyet etkin 

olmalıdır. Fakat saha verisi toplamak için harcanan zamanın minimum seviyede 

tutulması gerekmesine rağmen kesin ve araştırmacılar arasında minimum değişiklikle 

yeniden elde edilebilir verilerin kaydedilmesine izin verecek yeterlilikte bir zaman 

ayrılması zorunludur. Araştırmacıların doğru sonuçları alacak şekilde ve güvenli 

çalışmasını engelleme ihtimali olduğu sürece olumsuz hava şartlarından 

kaçınılmalıdır. Rüzgârlı hava yoğunluklarını artıracak, konumunu korumayı ve 

halatları dikey yönde tutmayı zorlaştıracak şekilde sığ suları hareketlendirir. Dalış 

araştırmaları bu durumlarda tercih edilen yöntemdir (7. 2. 2).  

İlgili harita veya mümkün olduğu yerde uygun doğrulukta GPS kullanarak 

araştırma kesitinin yeri kesin olarak saptanır. Geminin kıyı hattına doğru açıyla 

uzanan araştırma kesiti boyunca çalışmasını etkileyebilecek açık bir tehlikenin 

olmadığından emin olunmalıdır. Güvenli bir çalışma için bölgedeki su tabanının 
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detaylı bilgisi ve bölge tecrübesine sahip bir gemi görevlisiyle çalışmak önemle 

tavsiye edilir. 

2.4.2.1.2. Dalgıçlarla Kesit Araştırması 

Bitki materyalini yerinde doğrudan gözleme ve toplama, kesit araştırmasının 

en kesin ve doğrulanabilir yoludur ve uygun eğitimli personelle çalışmanın mümkün 

olduğu yerde bu yaklaşım tavsiye edilir. Bu araştırma yöntemi dalış sırasında 

operatör güvenliğinin sağlandığından emin olmak için sahada birkaç eğitimli 

personelin olmasını gerektirebilir. Bu araştırma tipinde sadece eğitimli ve kalifiye 

oksijen tüplü dalgıçlar kullanılmalıdır.  

Araştırma kesiti en iyi makrofit yerleşiminin en derindeki kısımdan kıyıya 

doğru suya batabilir ölçüm şeridi ile işaretlenmesi, derin suda bir ağırlık maddesiyle 

güvenceye alınır (kurulduktan sonra 30 dk.’ya kadar görünürlüğü azalmasına rağmen 

bir alternatif olarak dereceli kurşun ağırlık şeridi kullanılabilir). 2 – 5 metre 

arasındaki bant kesitleri ulusal güvenlik uygulamaları dikkate alınarak tek dalgıçla 

bir defada etkili biçimde araştırılabilir. Bitki toplulukları homojen değil veya mozaik 

gibi olduğunda tüm türlerin ve miktarlarının seviyelerinin kayda alındığından emin 

olmak için böyle kesitlerin birkaçı araştırılmalıdır. Dalgıç kıyıdan başlayıp kesit hattı 

boyunca türlerin her birinin miktarını tanımlayarak ve değerlendirerek ilerler. Daha 

geniş kesitler (örn. 20 m genişlikteki) kullanıldığında dalgıç tüm kesit genişliği 

boyunca zikzak çizmelidir.  

Not1: Daha geniş kesitler, dar bant kesitlerine göre istatistiksel yönden daha 

çok gözlenemez bir dağılım ortaya çıkarabilir. Dar kesitlerden oluşan bir dizinin 

araştırılması geniş kesitlerin araştırılmasından daha az zaman ve efor gerektirir 

ayrıca dar kesitler makrofit türleri ve onların miktarlarının kaydedilmesinde daha iyi 

istatistiki kesinlik sağlar.  

Derinliğin 2 m’yi aşmadığı göller göl tabanı net görülebiliyorsa bir dalgıç 

giysisi, maske ve şnorkel kullanılarak araştırılabilir. Daha derin göllerde tüplü dalış 

takımı gereklidir ve sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Bitki 

kayıtları yeniden yüzeye çıkma ihtiyacını sınırlayan su altı not defterlerine 
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yapılabilir. Yerinde kesin tanımlama yapılamadığında örnekler daha sonra detaylı 

araştırma için alınmalıdır.  

Not2: Güvenlik gerekçesiyle, ya gemiden asılmış ya da yüzey işaret 

şamandırası üzerine tespit edilmiş dalış (Alfa) bayrağı su içerisindeyken dalgıcı 

gösterir. Mümkün olduğunda ayrıca bir gemi tarafından yüzey kaplama vardır (gezi 

teknelerinin olmadığı küçük göllerde bu gerekli olmayabilir) 

Bir tekne kullanıldığında tekne operatörü dalış teknesiyle çalışmaya aşina 

olmalıdır (örn.: dalgıçları sudan çıkarma) ve sudaki dalgıçlar hakkında diğer 

kullanıcıları uyarmak için bir havalı korna olmalıdır. 

2.4.2.1.3. Tırmık veya Grapnellerle Gemi Kullanılarak Kesit 

Araştırması 

Kesit boyunca sualtı engellerinin olmadığına dikkat ederek gemiyi kıyı 

şeridine yavaşça indirin. Kıyıya en yakın noktada etkili gemi manevrası yapmaya 

izin verecek kadar yeterli su derinliği olduğundan emin olun.  

Makrofit materyali ya çift başlı tırmık grapnel veya bir ip bağlanmış çok 

noktalı grapnel ya da derinliği 3,5 m’ye kadar olan suda uzayabilir sapa sahip bir 

grapnel kullanılarak toplanır. Gemi kesit boyunca bilinen bir mesafede durur. Çift 

başlı grapnel veya grapnel örnekleri toplamak için göl tabanı genelinde birkaç metre 

sürüklenir. Yeni sınıflar elde edildiği sürece tırmık kullanılmalıdır. Materyal 

tırmıktan çıkarılır ve tanımlanır. Gerekirse örnekler sonraki tanımlamalar için ayrı 

ayrı etiketlenmiş plastik çantalarda saklanır. Bölgesel su şartlarının izin verdiği 

yerlerde makrofit yerleşiminin genişliği doğrudan görüntüleme tüpü (batiskop) 

kullanılarak gözlenmelidir. Daha derin sularda su altı hidrofitlerin ve onların 

yerleşim alanının yerini saptamak ve tanımlamak için yüzey kaydedicisiyle bir dalış 

kamerası kullanılabilir.  

Bu işlem kesit boyunca birkaç metrede bir tekrarlanmalı ve türler toplanmalı 

ve miktarları kaydedilmelidir (aşağıya bakınız). Kesitten bitki çıkarıldığı sürece bu 

örnekleme tekrarlanmalıdır. Bu, araştırma bölgesinde bitkilerin yetişeceği alanın 

sonunu işaret eder. Göller arasında bu bölgenin derinliği değişiklik gösterir. Örneğin 
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humuslu sularda 2 m’den az olabilir ama kalkerli göllerde 6 m derinliğinde olabilir 

veya diğer bölgelerdeki veya tipteki göllerde önemli derecede daha derin olabilir (ör. 

Alplerdeki veya kuzeydeki göllerde). Makrofit yaşamına dair bir kanıt bulunmayan 

yerin kıyıya uzaklığını not edin. Bu bilgi, bir gölün ekolojik durumundaki bozulma 

veya iyileşme hakkında bir gösterge verebilecek daha sonraki araştırmalarda veya 

haritalama çalışmalarında zamana bağlı değişimleri tespit etmede yararlı olabilir.  

Alternatif olarak örneğin 5 m aralıklarla ayarlanmış bir ağırlıklı şamandıraya 

bağlanmış kayan çizgi kullanın. Bu, bant kesiti boyunca farklı araştırma birimlerinde 

tekrarlanabilen makrofit yerleşiminin değerlendirilmesi avantajını sağlar. Örneğin 

kesit şerit genişliği 5 m ve bant kesiti boyunca tekil 5 m’lik alanlar araştırılıyorsa, 

tekil türler 1 m²’yi kaplıyorsa 25 m²’de kaplanma yüzdesi %4’tür. Görünür bir 

kesitin kesin GPS konumunun belirlenmesi daha pratik bir yaklaşım sunar ve 

özellikle uzun kesitler için yararlıdır.  

Her bir kesit boyunca su altı makrofitlerin boyutları ve yetişmelerinin 

doğrulanması için kullanılabilen dalış kamerası, gözden kaçabilen daha küçük 

türlerin varlığına özellikle dikkat edilerek grapnelle toplamanın etkililiğinin tespiti 

için de kullanılabilir. Bu kameralar makrofit yerleşimi yokluğunu tespitin ötesinde 

derinlik sınırlarını tespit için de kullanılır ve uzun vadede kaydedilen topluluklar için 

fotografik kanıt sağlar.  

Belirli makrofit türlerini grapnelle örneklemek çok zordur (ör. Elatine spp., 

Sparganium natans, vs.) ve dolayısıyla bu türlerin varlığının bilindiği yerlerde 

yeterince örnekleme yapabilmek için fazladan efor sarf etmek gerekir. Zararlı 

örnekleme metodu olduğu sürece nadir bulunan ve/veya yasalarla korunan türlerin 

olduğu bilinen yerlerde grapnel örneklemesi kullanılmamalıdır.  

2.4.2.1.4. Kıyı Şeridi ve Kıyı Bölgesi Araştırması 

Makrofit türlerinin maksimum sayısını belirlemek için her bir kesit için kıyı 

hattı ve sığ kıyı bölgeleri boyunca arama yapılmalıdır. Bazı karayosunları dönemsel 

su baskınlarına uyum sağladıkları sürece tipik olarak bu alanlarla sınırlıdırlar. Bu 

araştırma, göl meylinin çok kademeli olduğu ve amfibi türlerinin yayılmasını 
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artırarak dalgalanma seviyelerinin gölün geniş alanlarını etkileyebildiği yerlerde 

özellikle önemli olabilir.  

Not: Göl seviyesinde zamanla oluşan değişiklikler için iyi bir gösterge olduğu 

sürece, uygulamaya ve bilirkişi raporuna imkân da varsa, su yosunlarının daha geniş 

türlerini kaydetmek yararlı olabilir. 

Kıyı şeridinden gemi kesitinin göl kıyısında yüksek su hattıyla karşılaşma 

noktasının konumunu tespit edilir. Kıyı bölgesinden kesitin en az iki tarafına su altı 

makrofitleri araştırılır. Her bir türün yaklaşık miktarını kaydedilir. Mevcut türlerin 

tespitinin mümkün olmadığı yerlerde bunlar daha sonra tanımlamak için önceden 

etiketlenmiş plastik çantalara veya sert plastik kaplara konulmalıdır. Benzer şekilde 

dalgaların ulaştığı alanda yetişen türler ve onların yayıldığı alanların tahmini 

genişlikleri kaydedilmelidir. Göldeki başka bir yerden kaynaklanmış olabildiği 

sürece (göldeki türlerin toplam listesini elde etmek için bunları ayrı ayrı kaydetmek 

yararlı olsa bile) kıyı hattında olup da yerinde büyümeyen kısımlar 

kaydedilmemelidir. 

Gemi kullanılamayan pilot araştırmalarla yürünebilir sınırın ötesindeki 

makrofit mevcudu uzun saplı bir tırmık veya grapnelle araştırmak yararlıdır. Ayrıca 

daha sığ kıyı bölgelerindeki özellikle bulanık veya bataklık rengi sularda yerleşimi 

değerlendirmek için bir batiskop kullanmak yararlıdır.  

2.5. Makrofit Örnekleme Metodolojisi  

Önemli olan noktayı temsil edecek kesiti belirledikten sonra örnekleme alanı 

(transekt) boyunca tespit edilen türlerin kompozisyon bolluğunun not edilmelidir. 

Örnekleme istasyonlarında 100 metre boyunda, örnekleme alanı (transekt) boyunca o 

an bulunan makrofit örnekleri gözlemlenerek örneklerin alınması ve her taksonun 

görece bolluğu not edilmiş olmalıdır. 
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2.5.1. Nehirde Örnekleme Metodolojisi 

Makrofitler nehir ve göl kütlelerinde komposizyon, bolluğunu etkileyen 

nütrientlerin, kirleticilerin varlığı gibi baskılara yanıt verirler. Ortama bağımlı sabit 

organizmalar olduğu için habitatalarını etkileyen fiziksel ve kimyasal etkenlerden 

kaçınamazlar. Yaşadıkları ortamın ekolojik durumlarının göstergelerinde iyi etkili bir 

göstergesi olabilirler. Nehir incelemelerinde TS EN- 14184 uygun olarak standart 

örnekleme metodolojisi uygulanmıştır. Örnekleme alanında bulunan tüm türler 

bolluk sınıflarına göre arazi formuna kaydedilir.  

1, 2 metreden sığ olan Akarsularda örnekleme metodu: Örnekleme, göğüs altı 

çizmelerle ilgili lokasyonda 100 metre örnekleme alanı (transekt) boyunca zikzaklar 

çizilerek su içinde yürünerek yapılmalıdır. İlgili bitkilerin örneklemesi yapılmış ve 

görece örtüş bollukları belirlenmelidir. Suda akışın tersi yönde ilerlenmesi 

gerekmektedir. Çünkü suyun berraklığını kaybetmeden suda bulunan türlerin teşhisi 

için bu önemlidir. Ayrıca suyun ışık geçirgenliği alt tabakada bitkilerin yetişmesi ve 

alt tabakadaki bolluk derecesinin tespiti için önem arz etmektedir. Görece bolluklar 

batiskopla ya da su berraksa su dışından gözlemlenebilir.  

Akarsu içerisinde derin alanlarda grapnel kullanılmak şartıyla sığ yerlerde 

grapnel işlemi görebilecek uzatma kolu ve ucuna monte edilmiş bir tırmık 

kullanılarak su içerisinde bulunan bitkilerin örneklemesine çalışılmalıdır. İlgili 

bitkilerin fotoğrafları çekilerek ve referans örnekler laboratuar çalışmaları için 

alınması ve kurutulması, herbaryum materyali haline getirilmesi gerekmektedir.  

Sığ alanlarda makrofit türlerinin varlığını gözlemlemek için kanalı karşıdan 

karşıya zikzak çizerek yürüyün. Bozulmuş tortuların makrofit gözlemi ve 

tanımlamasını etkilememesi için akıntı yönünün tersine yürüyün. Yürümenin güvenli 

olmadığı durumlarda (ör. hızlı akıntı veya zeminin yapısından kaynaklı) gözlemler 

kıyıdan yapılmalıdır. Araştırma kısmı / bölümündeki kanalda bulunan makrofit 

türlerinin mevcudunu silinmez bir tükenmez kalemle araştırma veri sayfasına 

kaydedin. Bryophyta, algae, Ranunculus türleri, Callitriche türleri, ince yapraklı 

Potamogeton türleri ve Charales türlerinden daha sonra doğrulamak için bitki 

örneklerini toplayın. Örnekler bulgu koleksiyonları içinde tutulmalıdır. Gerektiğinde 



 

37 
 

nadir veya tanımlanması zor türlerin doğrulanmasını müteakip örnekler ulusal 

koleksiyonlarda muhafaza edilmelidir.  

Araştırma kısmı boyunca ilk değerlendirmede kaydedilmeyen türler kontrol 

etmek için tekrar yürünmelidir. Şartlar müsait olduğunda kaydedilen her bir türün 

kapsadığı alan veya miktar kıyıdan görerek değerlendirilmelidir. Araştırma 

kısmındaki kanalda bulunan tüm mevcut makrofit türleri için parametreler araştırma 

veri sayfasına kaydedilir. 

Not: Kıyı türleri yaşam alanı veya korunmaları için ayrıca kaydedilebilir 

ancak bunlar, sonraki ekolojik durum değerlendirmelerini etkileyebileceğinden veri, 

kanal türlerinden bağımsız olarak kaydedilmelidir.  

Gemi kullanılırken gözlem ve kayıt için sığ bir kolda dolaşmayla aynı strateji 

uygulanır. Genellikle uygun genişlikteki nehirlerde bir motor kullanılması gerekir. 

Bant kesiti değerlendirmesi için nehirde karşıdan karşıya bilinen genişlikte 

(ör. 1 metre) bir dilim ayırın. Tam olarak aynı yerlerde su bitki örtüsünü 

değerlendirme tekrarlayan gözlemler gerektirdikçe, iki taraftaki kıyılarda sadece 

görsel referans ve işaretleme direkleriyle fiziksel çizgiler çekilmesi değil GPS 

kullanılması da tavsiye edilir. Akış hızının tehlikeli olacak kadar yüksek olmadığı sığ 

ve durgun sularda kesitin kenarında akıntı yönünde kesit boyunca yürünür ve 

belirlenen alandaki tüm makrofit türleri tanımlanır. Tekrar yürüyün ve bant 

kesitindeki her bir türün miktarı saptanır. RepS için temsili bir tür listesi ve benzer 

miktar değerleri / hacim – kütle değerleri üretilene kadar diğer kesitler için işlem 

tekrarlanır. Veri tüm RepS için makul sonuçlar üretmek için matematiksel olarak 

ölçekli olacaktır.  

Makrofit florasında örnekleme yapılırken tür düzeyinde var yada yok bilgisi 

ve alandaki örtüş yüzdesi 1 ila 5 arasında bir skala kullanılarak tespit edilmiştir. 

1 – 2 metreden daha derin olan akarsular için örnekleme metodu: Örnekleme 

100 metre örnekleme alanı (transekt) boyunca grapnel (çapa) veya tırmık atılıp 

çekilerek yapılmıştır. Görece bolluk tayini de her takson için aşağıdaki skalaya göre 

hesaplanmıştır.  
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Tablo 5:Görece bolluk tayini de her takson için skala 

Bolluk Değerleri 

(Ki) 

Görsel inceleme ile 

kaydedilen örnekler için 

örtüş %’si 

Grapnele takılan parça 

1 ˂0,1 Sadece gövde parçası 

2 0,1 – 1 Taksonun küçük bir parçası 

3 1 – 10 Taksonun ortalama bir parçası 

4 10 – 50 Taksonun bol bulunması 

5 ≥50 Taksonun çok bol bulunması 

2.5.2. Göllerde Örnekleme Metodolojisi 

 

Şekil 4:Bir göl noktasında örnekleme prosedürü 

 

Göl makrofitleri için örnekleme çalışmaları standardize edilmiş TS EN 15460 

metodu kullanılarak yapılmalıdır. Araştırma bölgelerinin / kesitlerinin sayısı 

deneysel veya matematiksel yöntemlerle belirlenebilir. Araştırmanın amaçları 

sonraki veri analizinin ihtiyaçları ve sınırlamaları (çok değişkenli analiz için bir kesit 
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bir örneğe eşittir), veride olması gereken güvenirlik derecesi ve kaynaklar ile uzman 

raporunun bu güvenirliğin sağlanmasıyla eşit uygunlukta olduğu göz önüne 

alınmalıdır. Tüm durumlarda özellikle türlerin maksimum sayısının ve miktarının 

belirlenmesine göre örnek veri üretmek için elverişli kesitlerin araştırılmasına ihtiyaç 

olacaktır. Ancak ayrıca makrofit kümelenmesindeki arazinin kullanımı gibi insan 

kaynaklı değişikliklerin yer yapısı, yükseklik veya bakıdaki farklılıklar gibi doğal 

kaynaklı faktörlerin sebep olduğu değişikliklerden ayırt edilebildiğinden emin olmak 

içindir. Araştırmacılar araştırılan kesitlerin sayısı arttıkça kaydedilen türlerin 

sayısının artacağının farkında olmalıdır. Türlerin Doygunluk Numarasını (SSN – bir 

kesit daha eklendiğinde kaydedilen tür sayısında artış olmaması) belirlemek için 

yeterince kesit araştırılmış olmalıdır. Örnekleme yerleri gölün büyüklüğüne göre en 

az dört olacak şekilde gölün çeşitliliğini yansıtacak şekilde seçilmelidir. Seçme 

işlemi mümkün olduğunca gölü eşit aralıklarla çevreleyecek şekilde olmalıdır. Göl 

çeşitliliğini yansıtmak için, her bir gölde eşit miktarda aralıklı birçok örnekleme 

sahası seçilmelidir. 

Bir araştırma stratejisi örneği: Gölün çevresindeki her bir arazi kullanım tipi 

için belirlenen kesitlerin en az 4’ü araştırılır. Her bir arazi kullanım tipinde o arazinin 

kullanım tipi için – 4’üncü kesitin araştırılması sırasında – Türlerin Doygunluk 

Numarasına (SSN) ulaşılamaması ihtimaline veya bir ya da daha fazla türün 

miktarında belirgin bir değişiklik olmasına karşılık ek kesitler araştırılır. Arazi 

kullanım tipi gölün çevresindeki diğer alanlarda da görülürse o zaman bu ek alanların 

her birinden sadece bir kesite gerek vardır, yine de SSN şartı yerine getirilir (aksi 

halde en az 4 kesit temel gereklilik olarak uygulanır). Kesitler gölün çevresinde 

yaklaşık olarak eşit yayılım sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.  

Kesitler kıyıdan gölün merkezine ya da azami derinlikteki makrofit 

kolonizasyonuna kadar uzatılmalıdır. Gölü yansıtacak en az dört adet 100 metre 

boyunda örnekleme alanından (transekt) oluşan koridor boyunca botla gölün 

merkezine doğru 100 metre boyunca beşer metre aralıklarla örnek toplayıp (tırmık ve 

çapayla) bunların bollukları kaydedilmiştir. Maksimum kolonizasyon derinliğine 100 

metrelik örnekleme alanı (transekt)in bitiminden önce ulaşılmışsa o transekt için 
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örnekleme bitirilebilir. Kesitler boyunca izlenen bütün türler örtüş yüzdeleriyle 

birlikte not edilmelidir. 

Kesitler değişen genişlik ve uzunluklarda olabilir (genellikle 1 – 5 m arası 

genişliklerde) ancak bu özellikle de aynı ya da çok benzer hidromorfolojik 

özelliklere sahip göllerin karşılaştırılmasında mümkün olduğunca standardize 

edilmelidir. Araştırılan her bir kesitin kendisine denk gelen referans alanı için 

genişlik bakımından aynı olması önerilir. Fakat nehir makrofit araştırmasındaki gibi 

(bkz.TS EN 14184) birçok veri matematiksel ölçeklendirmeyle doğrudan 

karşılaştırılabilir [29, s. 11]. 

Bir kesit için başlangıç noktası en yüksek su seviyesinden itibaren (suyun 

kenarından birkaç metreye ulaşabilen atık hattından ayrılmış olarak) kıyı hattındadır 

ve kesit buradan kıyıya dik uzanır. Kesitin yönünü tespit için GPS cihazı veya bir 

pusula kullanılabilir. Daha küçük göllerde görsel sınır işaretleri kesit yönünün 

tespitinde yardımcı olabilir. Her bir kesit, bitkinin yetişmediği derinliğe kadar – 

dalgıçlarla veya su kameralarıyla doğrulama imkânı varsa – araştırılmalıdır. Çok sığ 

göllerde (ortalama derinliği 3 m’den az) makrofitlerin yayılma alanları için 

belirlenmiş bir son nokta olmayabilir. Bant kesitine maksimum uzunluk belirlemek, 

gölü bütün genişliği boyunca araştırmak (küçük göller için uygun) veya yeni sınıf 

olmadığında gözlemi durdurma ilkesinin uygulanması dikkate alınabilmesi gibi 

alternatif stratejiler tanımlanmıştır. Son yaklaşım önemli parametreler olan bitki 

yayılmasının derinliği veya makrofit yataklarının genişliğini kesin olarak 

belirlemeyecektir [29, s. 12]. 
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2.5.3. Kıyı Suyunda makroalg ve angiosperm örnekleme metodolojisi 

 

Şekil 5: İspanya (Cantabria bölgesi) kıyı bölgesi örnekleme metodu [33] 

 

Kıyı sularında örnekleme metodu: İki metot karşımıza çıkmakta biri tahrib 

edici metot bir diğeri ise görsel metotdur. Belli bir su kütlesinde örnekleme istasyonu 

her zaman kayalıklı kıyıların hidrodinamik koşulları, ötrofikasyon durumu ve eğimi 

açısından genel alanı temsil etmesi gereken sert alt tabaka üzerinde seçilmelidir. 

Seçilen istasyonun temsil edebilme özelliğiyle ilgili belirsizlik varsa, o zaman ek 

örnekleme istasyonları seçilir ve biyotik endeksin ortalama değeri (EEI – c) 

hesaplanır. Tüm örnekleme istasyonlarında iki mevsimsel örnekleme (ilkbahar ve 

sonbahar) yapılır. 

Tahrip Edici Örnekleme Üst kayalık infralitoral bölgeye serbest dalış 

yaparak makroalg örnekleri toplanır (0.5 – 1 m derinlik). Tüm istasyonlarda Akdeniz 

infrolitoral toplulukların örneklenmesi için en küçük temsili örnekleme yüzeyi kabul 

edilen [22, 9] 400 cm2‘lik (20 cm*20 cm) en az bir kuadratlık yüzey bir keskiyle 

sıyrılır. Toplanan materyal %4 oranında tamponlanmış formalin (Formaldehitin 

sudaki (%37 – %50) çözeltisi) / deniz suyu içerisinde muhafaza edilir.  
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Laboratuvarda örnekler ışığı bölen mikroskoplar ve bileşik mikroskoplar 

altında gözlemlenir. Gerekli olduğunda bu örnekler bir jilet bıçağıyla elle bölümlere 

ayrılacak şekilde kesilir. Türler teşhis rehberlerinin [95] yardımıyla en azından 

taksonomide cins düzeyine kadar teşhis edilir. Ayrıca yatay izdüşümde örnekleme 

yüzeyinde (4 cm² = % 1) kapladığı alanın yüzde olarak ifade edilmesiyle her bir 

taksonu bolluğu tahmin edilir [119]. Her kuadrat için taksona özgü tüm kaplanılan 

alan değerleri tahmin edilir. Kuadrat başına düşen taksonların kümülatif olarak 

kapsadığı alan çoğunlukla bitkilerden oluşan katmanlardan dolayı % 100’ü aşabilir 

(kanopi / üst bitki tabakası, çalılık, epifitler).  

Tahrip Edici Metot için kullanılan ekipmanlar: Keski, 400 cm²’lik 

kuadrat, dalış sırasında makroalglerin konulması için su torbası / ağı, dalış sonrasında 

makroalglerin koyulması için konteynır veya kavanoz, makroalglerin muhafazası için 

%40 oranında formalin, laboratuvar analizi için stereoskop ve mikroskop gibi 

materyaller gerekmektedir. 

 

Resim 9: Tahrip edici örnkler: makroalgler keskiyle kazılarak çıkarılıyor 
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Resim 10: Tahrip edici örnekleme için kullanılan bir kuadrat 

 

Görsel Örnekleme Görsel metoda göre örnekleme tahrip edici değildir. Bu 

metot, eşit yüzeylerden oluşan kuadratların fotoğraflanmasını ve fotoğrafı çekilen 

örnekler üzerinde özel bir grid kullanılarak makroalglerin kapladığı alanın (bolluk) 

niceliklendirilmesini gerektirir. Üst infrolitoral bölgede (yaklaşık 0.5 – 1 m derinlik) 

serbest dalış yapılır. Bu dalış esnasında yüzey ebatlarında 400 cm²’yi ölçebilen bir 

kuadrata bağlı bir su altı kamerası kullanılır.  Yataya yakın durumda olan kayalık 

yüzeylerden makroalg asamblajları fotoğrafı çekilerek örneklenir (foto – kuadrat 

alarak). Toplamda en az 10 foto kuadrat alınır. İlk kuadrat rastgele seçilirken kalan 

dokuz tanesi aynı yatay eksende birkaç metreden oluşan eşit aralıklarla birbirinin ardı 

sıra dizilir. 
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Resim 11: Üst infralitoral bölgede (0.5 – 1 m derinlik) uygulanan tahrip edici 

olmayan görsel yöntemle makroalg örneklemesi 

 

Laboratuvarda fotoğrafı çekilen tüm örnekler dikkatlice analiz edilir. Böylece 

gözle görülen türler makroalg saha teşhis kılavuzlarına göre teşhis edilir [95]. Sis 

olduğunda daha yükek çözünürlük (v 300dpi) kullanılır. Böylece uygun büyütme 

oranıyla her türlü morfolojik ayrıntının daha iyi gözlemlenmesi sağlanır. Tür 

düzeyinde teşhis yapmanın imkânsız olduğu durumlarda taksonlar cins, familya 

düzeyinde teşhis edilir. Daha karmaşık vakalardaysa, morfolojik olarak benzer türler 

grup düzeyinde teşhis edilir (ör:Filamentöz yeşil algler). 

Görsel verilerin niceliklendirilmesi için, Terlizzi vd [108] tarafından önerilen 

modifiye bir metoda uyulur. Göreceli yüzey alanı Adope Photoshop yazılım 

programıyla digital grid kullanılarak ölçülür. Bu grid 100 eşit kareye bölünmüştür. 

Her bir taksonun yüzey alanı tüm grid üzerinde bu taksonun kapladığı karelerin 

toplamı hesaplanarak bulunur. Nihai alan değerleri yüzde olarak ifade edilir. (% 

kaplanan alan). Bir kareden daha az bir alanı kaplayan taksonlar için %0.5’lik bir 

yüzdelik değer verilir. Böylece bu taksonlarda niceliksel analize dâhil edilmektedir.  
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Resim 12: Fotoşop Programı kullanılarak fotoğraf kuadradının üzerinde 

yapılan işlemler 

 

Görsel Metot için kullanılan ekipmanlar: Dijital su altı kamerası, Su altı 

kamerasına eklenmiş 400 cm²’lik yüzey boyutlarında kuadrat, Adobe Photoshop 

yazılım programı gerekmektedir.  

Tür seviyesinde teşhisin olanaksız olduğu durumlarda taksonlar cins (genus) 

seviyesinde veya daha ender durumlarda – morfolojik olarak benzer türlerle grup 

halinde (örneğin turf algleri) tanımlanmıştır. Görsel verilerin sayısallaştırılması için 

Terlizzi vd. [108] tarafından modifiye edilen bir metot izlenmiştir. Her bir taksonun 

nispi örtüşü fotoşop (Adobe Photoshop) seçeneklerine dayalı olarak 100 eşit ölçüde 

kuadratlara bölünmüş dijital bir ızgara kullanılarak ölçülmüştür. Her taksonun örtüsü 

(bolluğu) tüm ızgarada bu takson tarafından kaplanan her karenin toplamı olarak 

hesaplanmıştır. Miktar belirleme analizine dâhil olabilmesi için bir kareden az örtüsü 

olan takson için 0.5 takdiri değeri verilmiştir. Son olarak, her bir istasyon ve mevsim 

için 10 fotoğrafik örnek dikkate alınarak her takson için ortalama bir örtü değeri 

hesaplanmıştır.  
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2.5.3.1. Kıyı suyunda angiosperm örnekleme metodolojisi 

Örnekleme, su kütlesinde ötrofikasyon durumu açısından genel alanı temsl 

etmesi gereken belli bir örnekleme istasyonundaki (varsa)  Cymodocea nodosa 

çayırında yapılmalıdır. C. nodosa çoğunlukla yumuşak alt tabakada (kumlu veya 

çamurlu dip) bulunur ve yaklaşık 2 – 5 metrelik derinlikteki çayırlarda yıllık 

ortalama tek bir örnekleme yapılır. Tüm Cymodocea nodosa çayırlarında aralarında 

yaklaşık 50 – 80 metre mesafe bulunan rastgele seçilen iki alt alana ayrılmıştır. (2 ila 

5 metre derinlikte) üzerinde iki alt alan rasgele seçilir. Her bir alanda beş metalik 

kuadrat (25*25 cm;) dalgıçlar tarafından rasgele olarak dibe yerleştirilir. Ve 

sonrasında da bir bıçak yada makas kullanılarak her bir kuadrat içerisindeki tüm 

sürgünler dikkatlice kökünden sökülür. Örnekler tek tek etiketlenir ve plastik 

torbalara koyulur. Örnekleme laboratuvara taşıma esnasında örnekler soğutucuda 

tutulur.  

Her bir kuadrattan 20 deniz çayırı sürgününü yaprakları (toplam yaprak = kın 

+ fotosentetik kısım) rastgele seçilir. Bunun yaşlarına göre yetişkin, ara form veya 

juvenil (genç) olarak nitelendirilmiş ve uzunluk olarak en yakın milimetrede 

ölçülmüştür [78]. Yaprak yaşı tahmini kının morfolojik özelliklerine dayalı olarak 

yapılmaktadır. Çayırların içinde diğer kısımları bulunan iyi gelişmiş kınlara sahip 

yapraklar yetişkin olarak sınıflandırılırken herhengi görünür bir kına sahip 

olmayanlar juvenile olarak sınıflandırılır. Kın mevcut ancak henüz yeterince 

gelişmemiş ve yaprağın geri kalan kısmından ayrılmamış ise yaprak ara form olarak 

sınıflandırılmıştır. 20 Cymodocea sürgününden daha az sürgüne sahip kareler 

şekildeki CymoSkew analizine dâhil edilmemiştir. Her bir karede uygun olanı 60 

yetişkin ve ara form yaprağı bir cetvel yardımıyla uzunluk yönünden ölçülmüştür. 

Yaprak uzunluğu en yakın milimetre (mm) cinsinden verilebilir. 

Analizi şu şekilde yapılmaktadır.  
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Resim 13:Üç yaprak barındıran bir Cymodocea nodosa sürgünü. Sürgünün 

dibinde gelişmiş bir kın görülebilir 
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Resim 14: Kuadratın Cymodocea nodosa sürgünleri alındıktan sonraki hali 

Resim 15: Cymodocea nodosa örneklemesinde kullanılan kuadrat 

  

İhtiyaç Duyulan Cihaz ve Malzemeler ise Dalış elbisesi ve ekipmanı (dalış 

tüpü, BCD, regülatör, ağırlıklar, kemer, dalgıç kıyafeti, palet, botlar, maske, eldiven, 

dalış bilgisayarı), makas, 400 cm²’lik kuadrat, Dalış sırasında Cymodocea 

yapraklarının konulması için su torbası / ağı ve daha küçük fermuarlı plastik torbalar, 

Dalıştan sonra Cymodocea yapraklarının konulması için konteynırlar veya 

kavanozlar, Cymodocea yapraklarının muhafaza edilmesi için soğutucu, Cymodocea 

yapraklarının uzunluğunun ölçülmesi için cetvel gereklidir.  

2.5.4. Geçiş Suyunda makroalg ve angiosperm örnekleme metodolojisi 

2.5.4.1. Geçiş Suyunda makroalg örnekleme metodolojisi 

Geçiş sularında makroalg örneklemesi yapılacaksa (kıyı suyu angiosperm 

örnekleme metodolojisi) tamamen aynı prosedür izlenir. Yalnız, aşağıdaki durumlar 

istisnadır:  
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1. Deniz çayırları veya sucul angiospermler (kapalı tohumlular) de dâhil 

olmak üzere örnekler sedimenter alt tabakadan toplanır.  

2. EEI – c hesaplaması kapsamında farklı ESG’lerde tür sınıflandırması 

yapmak için Tablo ek – tablo –  6 göz önünde bulundurulur.  

Tablo 6:Orfanidis vd [77]’e göre makroalg Ekolojik Durum Grupları  

Fonksiyonel 

Özellikler  

ESG I – A  ESG I – B  ESG I – C  ESGII – 

A  

ESG II 

– B  

Talus 

morfolojisi  

Angiosperm 

(kapalı 

tohumlu)  

Kalın  Kalkerli 

olmayan 

kabuklar  

Etli  Lifsi ve 

yaprak 

gibi  

Büyüme  Yavaş  Yavaş  Yavaş  Hızlı  Hızlı  

Işığa uyum  Güneş ışığına 

uyumlu  

Güneş 

ışığına 

uyumlu  

Gölgeye 

uyumlu  

Güneş 

ışığına 

uyum  

Güneş 

ışığına 

uyum  

Fenotipik 

Plastisite  

Evet  Evet  Evet  Evet  Evet  

Talus uzun 

ömürlülüğü  

Çok yıllıktan 

yıllığa  

Çok yıllıktan 

yıllığa  

Yıllık  Yıllık  Yıllık  

Süksesyon  Geç 

süksesyonel  

Geç 

süksesyonel  

Geç 

süksesyonel  

Fırsatçı  Fırsatçı  

 

2.5.4.2. Geçiş Suyunda angiosperm örnekleme metodolojisi 

Kıyı sularında angiosperm örneklemesinde uygulanan metodun aynısı geçiş 

sularında da uygulanmaktadır. Geçiş sularında Cymodocea nodosa örneklemesi için 
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tıpatıp aynı prosedür izlenir. Fakat farklı olarak Cymodocea örnekleri 0 – 1 m 

derinlikte toplanır.  

2.6. Makrofit Örnekleme Kaydı ve Miktar Ölçeği 

Araştırma tarihi, araştırmacının adı ve sonraki araştırmaların icrasında 

yardımcı olacak ilgili diğer bilgiler kaydedilir. 

Derinlik, su bulanıklığı, tortu biçimi, yakındaki arazilerin kullanımı, su 

kullanımı, gölgelenme, yakın zamanda su seviyesindeki değişikliğe dair bulgular gibi 

araştırma kesitiyle ilgili gözlemler kaydedilir. 

Not1: Arazi kullanımı, ağaçlandırmanın boyutu, kirlilik etkisine dair bulgular 

ve mevcut diğer havza özellikleri gibi ilgili bilgilerin kaydedilmesi tavsiye edilir. Bu 

bilgiler biyolojik verilerdeki bozuklukların açıklanmasına yardımcı olur. Uygun 

yerlerde daha sonraki kimyasal analizler için CEN ve ISO standartlarının mümkün 

olması halinde bunlar kullanılarak eşzamanlı su ve tortu örneklemesi yapılabilir. Işık 

etkisinin derinliğini göstermek için bir seki disk kullanılabilir. Su seviyesinin ölçümü 

(deniz seviyesinden yüksekliği veya diğer ulusal veri sistemi) tavsiye edilir.  

Araştırma veri sayfasında bulunan her bir kesitteki mevcut bütün makrofit 

türleri kaydedilir. Bryofit, alg, Ranunculus türleri, Callitriche türleri, ince yapraklı 

Potamogeton türleri ve Charales türleri ve diğer bilinmeyen sınıflardan (ancak bkz: 

Madde 8, nadir türlerin korunması) daha sonra doğrulamak için bitki örneklerini 

toplanır. Örnekler bulgu koleksiyonları içinde tutulmalıdır. Gerektiğinde nadir veya 

tanımlanması zor türlerin doğrulanmasını müteakip örnekler ulusal koleksiyonlarda 

muhafaza edilmelidir.  

Araştırmalar belirli yetişme biçimlerini (su altı helofitler, yeni yetişen 

hidrofitler vd. ) dikkate almalıdır. Mevcut türlerin yetişme biçimleri başka bir 

yerdeki yetişme biçiminden bağımsız olarak not edilmelidir. Türlerin suda ve kıyıda 

hemen hemen eşit dağılması durumunda amfifit terimini kullanmak uygun olabilir. 

Belirli ekolojik şartların güvenilir göstergesi olarak bilinen türlerin varlığı veya 

yokluğu özellikle yararlıdır.  
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Helofit türleri yaşam alanları veya koruma amaçlı ayrı ayrı kaydedilebilir 

fakat bunlar ekolojik durumun daha sonraki değerlendirmelerini etkileyebildikleri 

sürece verilerin bağımsız olarak kaydedilmesi önerilir.  

Her bir kesit için her bir türün alanı / kapsamı veya 3 boyutlu gelişimi / 

yoğunluğu / miktarı değerlendirilir ve kaydedilir, örneğin Bitki Kitle Değerlendirme 

(PME) olarak veya Tablo 5’teki gibi bir miktar ölçeği kullanarak. Türlerin kontrol 

listesinde olmadığı belirlendiğinde kayıt sayfasının uygun bir bölümüne kaydedin. 

Bir kesitteki her bir örnek birimi için tanımlayıcı ölçek veya yüzde sınıfları, 

miktar, birçok durumda uygun tekrarlanabilirliğe izin vermek ve farklı makrofit 

topluluklarını ayırt etmek için yeterli olan 3 veya 5 dereceli ölçekler gibi türle ilgili 

parametrelerin değerlendirme kaydında kullanılabilir. Daha fazla sayıda dereceye 

sahip ölçekler yapay olarak daha kesin görünebilir ancak daha az tekrarlanabilirdir. 

Özellikle 5’ten fazla dereceye sahip yararlı kalite garantili ölçüler, araştırmacılar 

arasında ayarlamalar yapılmasını organize etmek ve nicel tahminlere görsel örnekler 

vermek içindir.  

Tablo 5’te miktar değerlendirmesinde kullanılan 5 dereceli ölçeğe bir örnek 

verilmiştir. Diğer ölçekler 10 dereceli bir ölçek olarak kullanılabilir (+, 1 to 9).  

Tablo 7:Bir makrofit miktar ölçeği örneği [29] 

Ölçek Miktar Açıklamasıª Yüzdelik dilim 

1 Seyrek < %1 

2 Ara Sıra 1 ila 10 

3 Sık 11 ila 25 

4 Bol 26 ila 75 

5 Yaygın > %75 

ª DAFOR ölçeğinde X türlerinin miktarı 

 

Varlık ve yokluk ölçekleri tekil türler için olma yüzdesi veya olma sıklığını 

hesaplamak için kullanılabilir. Örneğin bir tür 20 örnekleme alanının 10’unda 

kaydedildiyse %50 olma sıklığına sahiptir.  
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Bitki yerleşiminin toplam kapladığı alan hesaplanmalıdır. Bu hesaplama, 

değerlendirme yönteminin gereksinimlerine bağlı olarak kesitteki her birim veya 

örnekte yapılmalıdır. Toplam kaplama alanı mümkün olduğu kadar kesin bir 

yüzdeyle hesaplanmalıdır [29]. 

 

Resim 16: MSMDI – metriği için dalış yaparak transect örnekleme verisi 

toplama [33] 
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Tablo 8: Nehirde Biyolojik Örnekleme Formu [128]  
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Tablo 9:Nehirde makrofit örnekleme kayıt formu 
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Tablo 10: Göllerde Biyolojik Örnekleme Formu 
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Tablo 11:Göllerde makrofit örnekleme kayıt formu 
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2.7. Ekipmanlar 

Araştırılan her bir RefS ve RepS için detaylı nehir adı, özel alan kimlik 

numarası, harita konumu ve ilgili diğer bilgileri içeren bir veri sayfası hazırlanır. 

Kaydı kolaylaştırmak için mümkün olduğunda sahada karşılaşılması muhtemel 

makrofit türleri için bir kontrol listesi kullanılır. Bu kontrol listeleri her bir nehir 

ekolojik tipine göre değişecek şekilde ulusal araştırmalar temelli olacaktır. Arazide 

kullanılan ekipmanlar: 

2.7.1. Tüm Gözlemlerde Kullanılan Ortak Donanım 

 Gözlem alanının yüksek çözünürlüklü haritası 

(Tercihen tabakalı (laminated)) 

 Plastik çanta ve sert plastik konteynır çeşitleri 

Numuneleri muhafaza etmek veya laboratuvar tanımlaması gerektiren 

makrofitlerin saklanması için 

Not: Suda cibinlik kumaşı veya kumaş çantaları kullanmak plastik 

çantalara göre daha kolaydır.  

 Su geçirmez etiketler 

 Kurşun veya tükenmez kalemler 

Kalıcı mürekkebe sahip olanından 

 Arazi verileri kayıt sistemi, 

Su geçirmeyen kâğıtlar, küçük bir ses kayıt cihazı veya suya 

dayanıklı taşınır bilgisayar kullanarak 

 Bitki örtüsü, ilgili arazi anahtarları, tanımlama kılavuzları ve çizimler 

Takip edilen yetişme ortamına uygun olacak şekilde 

 Daha önce göl sularının altında yapılan makrofit gözlemlerinden elde 

edilen kayıtlar 

 Kişisel koruyucu kıyafet 

 İlkyardım çantası 

 Not defteri 

Tercihen sert altlığa sahip ve suya dayanıklı kâğıttan 
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Not: Önceden hazırlanmış bir şablon sahada yardımcı olacaktır. Bu, 

sınıf adlarını içeren ve yapılabileceği değerlendirilen miktarın her birinin 

yanında boşluk bulunan bir şablon sayfa veya sınıf kimliği ve numaralarının 

net olarak kaydedilmesi biçiminde organize edilmiş bir not defteri ya da 

verilerin doğrudan girilmesine imkân tanıyan bir bilgisayar programı olabilir. 

Kayıtlı sayfaların dizaynı veya sahadaki programların herhangi bir Kalite 

Güvencesini gerektireceğinin hesaba katıldığı programlar tavsiye edilebilir. 

Alternatif olarak saha notları kasetli veya dijital küçük bir ses kayıt cihazına 

kaydedilebilir.  

2.7.2. Dalış Alanları için Ek Donanım 

 Dalgıç kıyafeti 

Şnorkel veya oksijen tüpü 

 Suya batabilir ölçüm şeridi 

Araştırma kesitini işaretlemek için beton ağırlıkla (veya 

derecelendirilmiş olarak uygun noktalarda oluşturulan kurşun 

hatlarla) birlikte 

 Dalış (alfa) Bayrağı 

Bota veya şamandıraya tutturmak için 

2.7.3. Tekne Araştırmaları için Ek Donanım 

 Yerel şartlara uygun tekne 

Uygun güvenlik malzemeleriyle birlikte burada kullanılan bir tekne, 

araştırma teknesiyle acil yardım hizmetlerine erişim sağlayabilecek 

kıyı personeli arasında bir iletişim aracıdır.  

Not: Güvenli bir araştırma için bölge şartlarını bilen tecrübeli bir 

kaptanla çalışmak veya en azından inceleme alanı için detaylı bir derinlik 

haritası tavsiye edilir.  

Kıyı bölgelerinin, yatak meyillerinin vs. çiziminde derinliğe ait 

verilerin doğruluğu kritik öneme sahiptir. Verilerin geçerli olmadığı 

durumlarda herhangi bir bitki araştırmasının tek bir parçası olmalıdır. Pratik 
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olarak, yaklaşık 73 metre derinliğe kadar çalışabilen transformatör derinlik 

saptayıcı cihazın kullanılması tavsiye edilir.  

 Çift taraflı tırmık grapnel ve/veya çok ağızlı grapnel 

Beraberinde uygun uzunlukta halat olmalıdır 

Not1: Çift taraflı tırmık grapnel nispeten düz, değişmeyen yüzeyler 

için tercih edilebilir. Çok ağızlı grapnel, çiftli grapnelin ulaşamadığı geniş 

boşlukları olan taşlı yüzeylere sokulabildiği sürece genellikle daha etkilidir. 

Fakat tırmıklar ve grapneller daha küçük makrofit türlerini örneklemek için 

yetersizdir, grab ve ağ kullanma tekniği daha etkili olabilir.  

Not2: Çift taraflı tırmık grapnel iki adet 32 cm uzunluğunda, 2 cm 

aralığı olan 6 cm’lik sivri uçlara sahip, sırt sırta kaynakla tutturulmuş, ip 

bağlamak için ek kısmı olan bahçe tırmığından üretilebilmektedir. Araları 

daha dar olan daha uzun sivri uçlara sahip tırmıklar bazı durumlarda 

örneklemede daha etkili olduklarından tercih edilebilir. Özellikle yumuşak su 

tabanlarındaki daha küçük numuneler için “çim tırmıkları” denilen enine 

bağlantılı 10 cm’lik sivri uçları olanları sıradan bahçe tırmıklarından daha 

uygundur.  

Not3: Tırmıkların verimi dişlerin çevresinde yer alacak katlanır ince 

labirent tel örgüyle artabilir; Çok yumuşak su tabanlarında ve sadece çok ince 

bitkiler için grab ve handnet daha etkili alternatifler olarak kullanılabilir.  

İp tırmığı / grapneli yerleştirme ve toplama için yeterli uzunlukta 

olmalıdır. Grapnel takılacak olursa oluşacak gerinmeye izin vermesi için 

yeterince ağırlığa sahip olmalıdır ancak yerleştirme ve toplama esnasında 

sorun teşkil edebilecek şekilde gereğinden fazla kalın olmamalıdır. Alternatif 

olarak yaklaşık 3,5 metre derinliğe kadar etkili olan uzatılabilir saplar 

kullanılabilir.  

 Tırmık 

Sert uzatılabilir saplı 

 Dereceli yüzen halat ve ağırlık demiri olan şamandıra 
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2.7.4. Ek Donanım 

 Coğrafik Konumlandırma Sistemi (GPS) Cihazı 

 Polarize Güneş Gözlüğü 

 Su altı görüntü alma desteği/batiskop 

Tüp, kova veya temiz, şeffaf kutuyu görüntülemek için 

 Polarize mercekli kamera 

 Su altı dalış kamerası 

Su içine indirilebilen, bir kablo veya direğe bağlı su geçirmez 

kamera 

 Sterilize wipe 

 Dürbünler 

 El mercekleri 

x10 ve x20 büyütme özellikli 

 Beyaz Plastik Tepsi 

 Su Derinliğini Ölçme Aletleri 

Örneğin 1 cm’den 2 cm’ye kadar aralıklarla işaretli çubuk veya derin, 

az bitkili alanlar için yankılı derinlikölçer.  

 

Resim 17: Batiskop [110]  
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Resim 18:Grapnel 

2.7.5. Ek Veriler Toplamak İçin Gerekli Donanım 

 İletkenlik Ölçer 

 Derinlik Ölçer 

 pH Ölçer 

 Seki Disk 

Not: Bir seki disk ışık kırılmasının derinliğini göstermek içindir ve 

suyun derinlik ve seviyesini ölçen bir alet, çıktı verilerini yorumlamada 

yararlı olabilir [29]. 
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2.8. Örneklerin Muhafaza Edilmesi 

Makrofitlerin doğru tanımlanması göllerin ekolojik değerlendirmesi için 

esastır ve uygun olduğu sürece çalışma böyle hataların oluşmasını büyük ölçüde 

önleyecektir, özellikle Potamogeton ve onun melez türleri gibi zor gruplar için hala 

yanlış tanımlama potansiyeli vardır.  

Toplama belgelerinin biriktirilmesi ve saklanması tavsiye edilir. Bu örnekler 

en iyi gazete sayfaları arasında veya blotlama kâğıdı (bir bitki koleksiyonu olarak) 

veya etil alkol içinde korunur.  

UYARI – Herhangi bir kimyasal kullanılacağı zaman ulusal güvenlik 

rehberine göre hareket edilmelidir.  

Kurutulmuş bitki materyalinin diğer organizmalar tarafından 

böceklenmesinden veya enfeksiyondan sakınmak için bitki koleksiyonlarını 

korumaya dikkat edilmelidir.  

Not: Su bitki örnekleri ayrıca Strasburger karışımı (1:1:1 su: gliserol: % 96  

etanol) içeren kaplarda vidalı veya başka hava geçirmez kapakla kapatılarak kalıcı 

olarak korunabilir.  

Hatalı tanımlamalar yapıldığında belge örneklerinin toplanması ve korunması 

bağımsız olarak kontrol edilmesi için arşiv verisine ve gerekiyorsa düzeltme için 

geçmiş verilere izin verir. Ek olarak belgeleme malzemesinin uygunluğu eğitimle 

birlikte yardımcı olacaktır ve seyrek numunelerin doğru tanımlanmasına izin 

verecektir [29]. 

Hava geçirmez, kapaklı, plastik veya cam kaplar kullanılarak steril durumdaki 

kaplar saf su kullanılarak muhafaza edilmelidir. En azından örneklerin sahada tür 

teşhisi yapılamadıysa laboratuar ortamına taşınmasına kadar bu yöntem 

uygulanabilir.  

 Strasburger karışımı (1:1:1 su:gliserol: % 96 etanol) 

 %70 – 75 oranında alkol çözeltisinde [128] 
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Bu sıvı karışımları gibi çeşitli muhafaza sıvıları bulunmaktadır. Tohumlu 

Bitkiler preslenerek kurutma kâğıdı arasında da olabilir. Klorofil miktarı ölçülmek 

isteniyorsa – 18ºC’nin altında dondurularak da alınan örnekler muhafaza edilebilir.  

Bu yöntemlerle 6 ay ila 1 yıl arasında saklama imkânı mümkündür [128]. 

Homojenizasyonu sağlamak için kapta yeterince boşluk bırakılır (% 90 

doldurulur). Tatlısu yosunları lügol çözeltisi içinde saklanabilir.  

 

2.9. Örneklerin Teşhisi  

Uygun eğitim ve tecrübeye sahip personel belirli üye devletler için uygun 

anahtar ve rehberleri kullanarak sahadaki makrofit ve makroalglerin çoğunu tür 

düzeyinde tanımlayabilmelidir. Bir türün kimliği güvenli bir şekilde tespit 

edilemediğinde örnekler doğrulamak için laboratuvara götürülmelidir. Sadece pozitif 

tanımaya yetecek kadar materyal toplanır. Önceden etiketlenmiş plastik çantalarda 

veya başka uygun mühürlü kaplarda taşınır.  

Gerektiğinde özellikle zor gruplar için doğrulamanın bağımsız bir ulusal / 

bölgesel uzman tarafından yapılması aranmalıdır.  

Ulusal veya Avrupa yasalarıyla korunması beklenen nadir ve tehlike altındaki 

türler veya su kütlesinin tabii bir kaynağın parçası olması durumunda izinler 

onaylanmış olmalıdır. Araştırmacılar böyle yasaların gerekliliklerini ve bu türlerin 

tespiti hususlarına hâkim olmalıdırlar.  

Bitki tanımlamanın kalite güvencesini kabul etmek için bulgu koleksiyonları 

sıkıştırılmış ya da korunmuş örnekler olarak muhafaza edilmelidir. Referans ve 

izleme alanları için saha şartları altındaki mevcut türlerin fotoğrafik kayıtları tavsiye 

edilir. Belirlenen konumlardan meydana gelen ve kayan yapraklı bitki yerleşimini 

gösterecek şekilde çekilmiş kıyı hattının fotoğrafları ayrıca yararlı bir arşiv kaydı 

sunabilir.  
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Bazı bitkilerin tanımlanması için anahtar özelliklere sahip dayanıksız 

kısımları konusunda dikkatli olunmalıdır. Örneğin Ranunculus türlerinin çiçekleri, 

Batrachium kısmı ayrı ayrı toplanmalı ve kurutulmalıdır ve renkli yaprak sapı 

örneklerine kurutulmadan önce dikkat edilmelidir; mukus içerisinde büyüyen gamet 

keseli Characeae (ör. Nitella capillaris) daha fazla dikkat edilerek kurutulmalıdır: 

mukuslu gamet kesesi mukusun kâğıt tarafından emilmesini önlemek için plastik 

folyonun küçük parçaları arasında korunmalıdır. Ayrıca mukus alkol içinde kaybolur 

[28]. 

Nehir incelemelerinde TS EN – 14184’e uygun olarak standart örnekleme metotları 

uygulanmıştır. Kanallar, köprüler ve bentler gibi gölgeli ve doğallığı bozulmuş 

yerlerden kaçınılmıştır. Tüm makrofit türleri bolluk sınıflarını da içerecek şekilde 

arazi formuna kaydedilmiş ve sahada tanımlanamayan türler de teşhis amacıyla 

toplanmıştır.  

Toplanan bitkiler preslenene kadar plastik torbalarda veya ıslak kâğıtlar arasında 

tutulmuştur. Toplanan kökler yıkanarak çamurdan arındırılmış, bitkiler kurutma 

kâğıdı veya peçeteyle kurutulduktan sonra preslenmiştir. Chara, Fontinalis, 

Myriophyllum, Ceratophyllum gibi narin bitkiler sudan çıkarıldıklarında özelliklerini 

kaybederler. Bunu önlemek için bu tür bitkiler preslenmeden ve kurutulmadan önce 

ıslak bir kâğıtla kaplanarak plastik bir tepside muhafaza edilmiştir. Meyveli örnekler 

seçilmiş, rizom, su altındaki ve yüzen yapraklar da toplanmıştır. Uzun numuneler 

bitkinin pres ölçüsüne göre kesilmiş veya katlanmıştır.  

Her ne kadar bitkilerin muhafazasının en iyi metodu presleme olsa da, bu bazı 

bitkiler için uygun değildir (ör. Characeae). Su altında yetişen bu bitkiler tespit 

solüsyonlarında sabitlenmiş ve ardından koruyucu solüsyonlarda saklanmıştır. 

Detaylı bilgi “Makrofit örnekleme metotları” başlıklı Teknik Yardım eğitim 

dokümanında bulunabilir [110] 

Toplanan vasküler örnekler, makroalg ve yosunlar sırasıyla “Türkiye ve 

Doğu Ege Adaları Florası / Flora of Turkey and East Aegean Islands”, “Britanya 

Adaları Tatlı Su Alg Florası / The Freshwater Algal Flora of the British Isles” ve 

“İngiltere ve İrlanda Yosun Florası / The Moss Flora of Britain and Ireland” 

kullanılarak teşhis edilmiştir. Ülkemizde daha çok tanımlamada “Flora Of 
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Turkey” Tohumlu ve Eğrelti Otlarının teşhisinde, “The Freshwater Algal Flora of 

the British Isles”,”The Moss Flora Of Britain & Ireland” ise Alg ve 

Karayosunları tanımlamasında kullanılır. 
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3. METRİK/İNDEKSLER 

Su Çerçeve Direktifi Avrupa ülkelerinin tatlısuları için karşılaştırılabilir 

ekolojik değerlendirme planları oluşturmalarını gerektiren ilk uluslararası mevzuattır. 

Bir interkalibrasyon çalışması, tüm biyolojik değerlendirme metotlarında iyi durum 

sınırlarının benzer seviyelerdeki antropojenik baskıya yanıt verdiğinden emin olmak 

için Avrupa'nın nehir havzaları içinde ve arasında kalite sınıflandırmasının 

uyumlaştırmasında WFD tarafından öngörülen bir anahtar elemandır [87]. 

Makrofitler yani sucul floranın uygun yöntemleri, sucul ekosistemler 

üzerindeki insan kaynaklı etkiyi ve ekolojik bütünlüğü değerlendirmek için gereklidir 

[44, 82]. ABD Temiz Su Yasası’nın (CWA) amacı "ulusların sularının kimyasal, 

fiziksel ve biyolojik bütünlüğünü yeniden korumak" olduğu, "tatlı su ve deniz 

ekosistemlerinin ekolojik bütünlüğünü geliştirmek" için uyarlanmıştır. Birçok 

ülkede, nehir, göl, nehir ağızlarında (geçiş sularında) ve kıyı sularının da dâhil olmak 

üzere yerüstü sularının eko – mantıksal bütünlüğünü belirlemek için mevzuat kabul 

edilmiştir [3]. Su ekosistemlerinin birçok faydaları ancak ekosistemler bozulmadan 

korunuyorsa sağlanabilir [19, 65]. 

 

Üye Devletlerde metrik hesaplamada üç sınıflandırma düzeni yaklaşımı 

vardır: 

 Birinci yaklaşımda hassas, toleranslı ve ötrofikasyon eğrisi boyunca kendi 

oluşumlarına dayalı vasat (ne hassas, ne toleranslı) türlerin göreceli bolluğuna 

dayalı bir sınıflandırma vardır [68, 87,100]. 

 Trofik indeksleri, İsveç gibi birkaç İskandinav ülkesinde kullanılan 

ötrofikasyon eğrisi ile ilgili trofik puanların ağırlıklı ortalamasıyla 

hesaplanmıştır [26]. 

 Hollandalı [18], İrlandalı [36] ve Belçikalı [56] yaklaşımlar makrofit 

topluluğunun çeşitli yönlerini kullanan multimetriklerdir; örneğin İrlandalı 

multimetrik indeksi, hem bolluk tanımlayıcıları (kolonizasyon maksimum 
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derinliği, ortalama varlık derinliği) ve kompozisyon özelliklerini (Elodeids ve 

Chara göreceli sıklık yüzdesi) içerir [87]. 

 

Genellikle bitki toplulukları çok farklı şekillerde değerlendirilebilirler, 

buna rağmen (örneğin, tür kompozisyonu, bitki büyüme, kolonizasyon 

maksimum derinlik dağılımı), bitki bolluğu sucul bitki çalışmalarında önemli 

bir metrik kriteridir. Bitki bolluğunun, biyohacim, bitki boyu ve yoğunluğu 

değerlendirmesi ölçütleri kullanılarak değerlendirildiği birçok metrik 

bulunmaktadır [63, 70, 115]. 
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3.1. Nehirde Önerilen Metrikler 

Ülkemiz Akdeniz İnterkalibrasyon coğrafyasına daha uygun olduğu için bu 

gruba dâhil edilebilir. Akdeniz Coğrafik interkalibrasyon grubuna dâhil olan 

ülkelerle aynı özellikler göstermektedir. Bu nedenle ülkemize en yakın Fransa, 

İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde uygulanagelmekte olan IBMR İndeksi 

uygulanabilir. 

Tablo 12: Ulusal metodlara genel bakış [32]Üye devletlerin uyguladıkları 

metrikler 

Üye Devletler Metod Su kategorisi İndeks 

kısaltması 

Kıbrıs Multimetrik Makrofit 

İndeksi 

Nehir MMI 

Nehir için Biyolojik 

Makrofit İndeksi 

Nehir IBMR 

Fransa Nehir için Biyolojik 

Makrofit İndeksi 

Nehir IBMR 

Yunanistan Nehir için Biyolojik 

Makrofit İndeksi 

Nehir IBMR 

İtalya Nehir için Biyolojik 

Makrofit İndeksi 

Nehir IBMR 

Portekiz Nehir için Biyolojik 

Makrofit İndeksi 

Nehir IBMR 

Slovenya Nehir Makrofit İndeksi Nehir RMI 

İspanya Nehir için Biyolojik 

Makrofit İndeksi 

Nehir IBMR 

Üye devletlerin indeks hesaplamada gerekli Ekolojik kalite oranları (EKO) için sınıf 

sınır değerlerinin neye göre değerlendirildiklerini gösteren tablodur.  
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Tablo 13: Akdeniz CİG ortak tipoloji tipleri 

Ortak IC tipi Tip Karekteristiği Üye devlet IC yaygın 

kullanılan ortak tipler 

RM1 Havza <100 km2; 

jeoloji(silisli-hariç) 

karışık; 

yüksek akışlı- mevsimlik 

Fransa, İtalya, Portekiz, 

Slovenya, İspanya 

RM2 Havza 100-1000 km2; 

(silisli hariç) karışık 

jeoloji; çok mevsimlik 

Fransa, Yunanistan, 

İtalya, Portekiz, Slovenya, 

İspanya 

RM3 Havza 1000-10000 km2; 

(silisli hariç) karışık 

jeoloji; çok mevsimlik 

Yunanistan, Portekiz, 

İspanya(Bu tip 

değerlendirme yöntemleri 

henüz tam gelişmemiş o 

yüzden interkalibre 

edilemez.) 

RM4 Silisli olmayan akışları; 

çok mevsimlik 

Kıbrıs, Fransa, 

Yunanistan, İtalya, İspnya 

RM5 Mevsim akışlı nehirler Kıbrıs, İtalya, Portekiz, 

Slovenya, İspanya 
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Tablo 14: Ulusal metotların WFD normatif tanımlarına göre kontrolü [32] 

Uyum kriteri Uyum kontrol sonuçları 

1. Ekolojik durum beş sınıftan 

biriyle sınıflandırılmıştır (çok iyi, 

iyi, orta, zayıf ve kötü).  

Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, 

Slovenya, İspanya – evet  

2. Çok iyi, iyi ve orta ekolojik durum 

WFD'nin normatif tanımlarıyla 

oluşturulmuştur (Sınır ayarlama 

prosedürü) 

Kıbrıs – baskısız alanların Multimetrik 

Makrofit Indeksinin ortanca değeri (0. 880) 

çok iyi/iyi ekolojik durum arası sayısal sınır 

değeri olarak belirlenmiştir. Aralığın kalan 

kısmı dört eşit sınıfa bölünmüştür; RM4 için, 

IBMR sınıf sınırları IBMR normalleştirilmiş 

değerleri kullanılarak, baskısız sitelerin dört 

yüzde 25'lik değerine bölünerek 

hesaplanmıştır (0. 795), böylece sınıf 

sınırlarının aralığı 0. 199'dur.  

Fransa – Sınırlar, EU rehberinde verilen 

"referans şart" kriterini karşılar biçimde, 

referans alanlardan toplanan referans bir veri 

seti kullanılarak tanımlanmıştır. Nehir ulusal 

tiplerinin her bir grubu için, sınırların 

tanımlanması için temel çok iyi/iyi'nin 

referans değerlerinin yüzde 25'idir. İyi/orta 

sınırı kalanın eşit olarak bölünmesinden elde 

edilmiştir. Bu değerler, veri yokluğunu 

(birkaç nehir türü için referans veri az ya da 

yok) dengelemek için uzman görüşüyle 

ayarlanmıştır. Sınırlar, referans ve izleme 

ağları içinde toplanan veriden IC sonuçlarının 

sınırları içinde ayarlanmıştır.  

Yunanistan –– IBMRın  baskı altında 

olmayan normal değerlere sahip  H/G sınıf 

sınır değerleri kullanıldı (0. 75). Diğer kalite 
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sınıfları normalleştirilmiş indeksin daha 

yüksek değerinin dörde bölünmesiyle elde 

edilir.  

 İtalya – sınır ayarları uzman görüşüyle 

değerlendirilen farklı kalite seviyelerine ait 

alanlardan veriler, diğerleri BQE 

(makrobentos), baskı verisine ait tarihi seriler 

(arazi kullanımı, hidrolojik, morfolojik ve 

kimyasal özellikler) kullanılarak 

tanımlanmıştır.  

Çok iyi/iyi sınırı ayrıca değerlendirilen her 

bir nehir tipolojisi için referans alanlardaki 

IBMR değişkenlik aralığının 

değerlendirilmesiyle tanımlanmıştır. RM5 

için sınırlar nihai değildir.  

Slovenya – referans alanlarda referans değer, 

RMI indeksinin bir ortanca değeri olarak 

tespit edilmiştir. Bu değer 0. 72'dir. Beş 

ekolojik durum sınıfı için sınır değerleri, iyi 

ve kötü olarak adlandırılan RMI sınıflarının 

sıklığının bölümünün değişimine dayalı 

olarak belirlenmiştir. Bölümler sınıflarının 

sıklığına dayalı olarak hesaplanmıştır. Grup 

A ve AB'den sınıflar "iyi" olarak, grup C ve 

BC'den sınıflar "kötü" olarak tespit edilmiştir. 

Çok iyi ve iyi ekolojik durum arasındaki sınır 

değeri "kötü" olarak adlandırılan sınıflar 

görünmeye başladığında belirlenir. İyi ve orta 

ekolojik durum arasındaki sınır değeri "iyi" 

ve "kötü" sınıfların benzer bir bölümü 

olduğunda belirlenir. Orta ve zayıf ekolojik 

durum arasındaki sınır değeri "kötü" 
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sınıfların bölümü "iyi" sınıfların bölümünü 

geçmeye başladığında ve zayıf ve kötü 

ekolojik durum arasındaki sınır değeri "iyi" 

sınıflar artık görünmediğinde belirlenir.  

İspanya – Çok iyi/iyi sınırı her bir nehir türü 

için referans alanlardaki IBMR değişkenlik 

aralığının değerlendirilmesiyle 

tanımlanmıştır, referansların yüzde 25'inin 

değeri kullanılmıştır. Kalan eğim diğer dört 

sınıfa bölünmüştür.  

Portekiz – Çok iyi/iyi sınırı her bir nehir türü 

için referans alanlardaki IBMR değişkenlik 

aralığının değerlendirilmesiyle 

tanımlanmıştır, referansların yüzde 25'inin 

değeri kullanılmıştır. Kalan eğim diğer dört 

sınıfa bölünmüştür.  

3. Biyolojik kalite unsurunun tüm 

ilişkili gösterge parametrelerini 

kapsar (bkz. IC Rehberi Tablo 1). 

Parametre değerlendirmesini BQE 

değerlendirmesinin içinde 

birleştirmek için birleştirme kuralı 

tanımlanmış olmalıdır. Parametreler 

eksikse, Üye Devletler metodun 

QE'nin durumunu bir bütün olarak 

yeterince gösterdiğini ispatlamalıdır.  

Kıbrıs – sınıf bileşimi ve göreceli bolluk; 

damarlı bitkiler, bryofitler ve makroalg 

(sadece cins düzeyinde).  

 Fransa – sınıf bileşimi ve göreceli bolluk; su 

damarlı bitkileri, makroalg (çoğu cins 

düzeyinde) ve bryofitler.  

Yunanistan – sınıf bileşimi ve göreceli 

bolluk; damarlı bitkiler, bryofitler ve 

makroalg (sadece cins düzeyinde).  

İtalya – sınıf bileşimi ve göreceli bolluk; su 

damarlı bitkileri, makroalg ve bryofitler.  

 Portekiz – sınıf bileşimi ve göreceli bolluk; 

damarlı bitkiler, bryofitler ve makroalg 

(sonuncusu ayrıntılı olarak araştırılmamıştır).  

 Slovenya – sınıf bileşimi ve göreceli bolluk; 

damarlı bitkiler, bryofitler ve makroalg 
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ayrıntılı olarak araştırılmamıştır.  

İspanya – sınıf bileşimi ve göreceli bolluk; su 

damarlı bitkileri, makroalg (çoğu cins 

düzeyinde) ve bryofitler.  

Mevcut çalışmalarda fitobentos ve 

makrofitler arasındaki ilgili mümkün olan 

kombinasyon formlarına rastlanmamıştır.  

4. Değerlendirme WFD EK II'nin 

tipolojik gerekliliklerine uygun 

olarak ve WG ECOSTAT tarafından 

onaylanmış olan interkalibrasyon 

ortak tiplerine uyarlanmıştır.  

Evet, geçici nehir sistemleri için daha ileri 

testler beklense de tüm değerlendirme 

metodları interkalibrasyon ortak tipleriyle 

uyumludur.  

 Ortak tipoloji veri analizine göre 

ayarlanmıştır (aşağı bakınız).  

5. Su kütlesi doğala yakın spesifik 

tip referans şartlarına karşı 

değerlendirilir.  

Evet, tüm katılımcı ülkeler için.  

6. Değerlendirme sonuçları EQRs 

olarak ifade edilmiştir.  

Evet – tüm metodlar değerlendirme 

sonuçlarını EQRs olarak ifade eder.  

7. Örnekleme prosedürü yer ve 

zaman içinde su kütlesi kalitesi / 

ekolojik durumu hakkında bilgi 

verir.  

Makrofit örnekleme prosedürü yıllık periyot 

bilgisi verir. Veri, genellikle ilkbahar – yaz 

mevsiminde yapılan alan başına bir 

araştırmayla ilgilidir.  

Kıbrıs – Mart'tan Mayıs'a bir araştırma, 

örnekleme yılının iklimine göre (daha kuru 

yıl daha erken araştırma ayı).  

Fransa – Mayıs'tan Temmuz'a bir araştırma.  

Yunanistan – yaz mevsiminde bir araştırma 

(Haziran – Temmuz).  

İtalya – iki araştırma: biri Nisan'dan Eylül'e; 
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ikinci örnek Ekim ve Kasım'da.  

Portekiz – Mayıs'tan Ağustos'a bir araştırma, 

nehrin doğal yıllık periyoduna göre (daha 

güney ve daha yüksek rakımlı alan daha 

erken araştırma).  

İspanya – Temmuz'dan Eylül'e bir araştırma.  

Slovenya – Temmuz'dan Eylül'e bir 

araştırma.  

8. WFD'nin normatif 

tanımlamalarında açıkça belirtilen 

biyolojik parametrelerin 

değerlendirilmesiyle ilgili tüm veri 

örnekleme prosedürü kapsamındadır.  

BQE'nin iki parametresini de kapsar (ör. tür 

kompozisyonları ve bolluk). Bazı durumlarda 

bryofitler ve makroalg sadece teşhis yoluyla 

değerlendirilir. Örnekleme, büyüme 

döneminin zirve noktasında yapılır böylece 

alanı temsil eden iyi bir görüntü garanti 

edilmiş olur.  

9. Seçilen sınıf düzeyi sınıflamada 

uygun güvenirlik ve doğruluğu 

gerçekleştirir. 

Sınıflamada uygun güvenirlik ve doğruluğu 

gerçekleştirmesi düşünülen sınıfların çoğu 

için tür seviyesi gereklidir Birçok durumda 

sınırlı bir sınıf anahtarı olması nedeniyle cins 

seviyesi sadece makroalg için kabul edilir. 

 

Yerüstü sularının ekolojik durumunu değerlendirmek amacıyla Avrupa’da 

1970’li yıllardan beri biçok makrofitik indeks geliştirilmiştir. Bu indeksler farklı eko 

– bölgelerde yer alan ülke metriklerini, su kalitesini izleme amaçlı olup aralarından 

ikisi Akdeniz nehirlerinde kullanılmaktadır: IBMR (Nehirler için biyolojik makrofit 

indeksi) ve RMI (Nehir makrofit indeksi). RMI yalnızca Slovenya’da 

kullanılmaktayken, IBMR İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs 

gibi Akdeniz ülkelerinde yaygındır; dolayısıyla, burada ülkemize uygun olabileceği 

düşünülen IBMR indeksi anlatılacaktır. İndeks esas itibariyle bolluk (K), trofik skoru 

(CSi) ve ekolojik zenginlik katsayısı (E) olmak üzere üç değişken üzerinden ve 

aşağıdaki denklemle hesaplanır: 
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 CSi (Trofik skor): Nütrientler (ortofosfat & amonyum) ve organik kirlilikle 

belirlenen “su kalitesini" yansıtır. CSi puanı: 0 (ağır organik kirlenme) ile 20 

(oligotrofi) arasındaki bir skala üzerinden ifade edilmektedir.  

 Ei (Ekolojik zenginlik katsayısı): Türleri dört beslenme sınıfına göre tanımlar 

(oligotrofik, mezotrofik, ötrofik ve hipertrofik). Haury vd., [41]’ye göre 

metrik puanları 1 (geniş zenginlik) ile 3 (çok sınırlı zenginlik) arasında 

değişmektedir.  

 Ki (bolluk – örtüş skalası): Sahada, Tablo 15’te gösterilen değerlerle tahmin 

edilir.  

Tablo 15: Ki (bolluk – örtüş skalası): 

Ki (Bolluk 

Değeri) 

Görsel inceleme ile 

kaydedilen örnekler için 

örtüş %’si 

Grapnel kullanılarak toplanan 

bitkiler 

1 ˂0,1 Sadece kök parçaları 

2 0,1 – 1 Az miktarda belirli takson 

3 1 – 10 Orta miktarda belirli takson 

4 10 – 50 Bol miktarda belirli takson 

5 ≥50 Kitlesel olarak görülen belirli 

takson 
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 CSİ=Tür skoru 

Herbir türün çözünen nitrat ve fosfat konsantrasyonları ile varlık ve 

yoklukları ile yüzde bulunurlukları karşılaştırılarak 0 – 20 arası Csi değerleri 

verilecektir.  

 

 Ei = Ekolojik rahatlık (1 – 3) 

Herbir türün bulundukları trofik seviyeler belirlenerek 1 – 3 arasında Ei = 

Ekolojik rahatlık skoru verilecektir.  

 

IBMR > 14 = Çok İyi 

14 ≥ IBMR > 12 = İyi 

12 ≥ IBMR > 10 = Orta 

10 ≥ IBMR > 8 = Zayıf 

8 ≥ IBMR = Kötü 
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 0 = Gözlenen değer 

 E
1

 = Bu indeks için su kütlesinin EQR=1 olduğu değer (Referans değer) 

 E
0

 = Bu indeks için su kütlesinin EQR=0 olduğu değer (Ekstrem kötü değer) 

 

EQR= O – E
1/

 E
1 – 

E
0

 

 

 

Ülkemizdeki nehirler için tipe özgü referans değerlerimiz mevcut değildir. 

Tipe özgü referans değerlerinin belirlenmesi için tarihi veriler ve literatürdeki 

referanslar ve uzman görüşü dikkate alınmıştır. Uzman görüşü özellikle belirli nehir 

tiplerinde referans şartlarda ve en kötü koşullarda bulunabilecek makrofitlerin 

belirlenmesi aşamasında kullanılmıştır. Bu yapılırken makrofit uzmanlarının 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapmış olduğu çalışmalardan kaynaklanan 

deneyimleri ve Feio vd. [129] “Avrupa Akdeniz nehirleri için en az bozulmaya 

uğramış koşullar” gibi az bozulmaya uğramış Akdeniz nehirlerindeki makrofit 

topluluklarına ait bilgi sağlayan bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır. En iyi ve en 

kötü koşullardaki olası makrofit topluluklarının belirlenmesinin ardından, bu 

koşullara karşılık gelen IBMR indeksi değerleri hesaplanmaktadır.Normalize edilmiş 

Ekolojik Kalite Oranları (EKO), Szoszkiewicz vd., [107] tarafından geliştirilen 

aşağıdaki formülle hesaplanmıştır: 

 

0: numunenin hesaplanmış IBMR değerini,  

E1: EKO’nun 1’e (referans durum değeri) eşit olduğu IBMR değerini,  

E0: EKO’nun 0’a (çok kötü durum değeri) eşit olduğu değeri ifade eder  
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Makrofit değerlendirmede sınır sınır değerleri bulunmadığından en benzer 

özellik gösteren Akdeniz ülkesi olan Yunanistan için belirlenmiş sınıf sınır değerleri 

kullanılarak yapılmaktadır. 2013/48/EC sayılı AB kararnamesinde R – M1, R – M2 

ve R – M4 ortak Akdeniz nehir tipleri için belirlenmiş IBMR indeksi sınıf sınır 

değerleri aynıdır. Çok İyi / İyi ve İyi / Orta sınıf sınır değerleri kararnamede sırasıyla 

0,750 ve 0,560 olarak verilmiştir. Diğer sınıf sınır değerleri ise aynı aralık değerleri 

kullanılarak hesaplanmıştır 

 

 

Tablo 16 : Nehirler IBMR indeks için sınıf sınır değerleri [110] 

SINIR EKO Değeri 

Çokİyi/İyi 0. 750 

İyi/Orta 0. 560 

Orta/Zayıf 0. 37 

Zayıf/Kötü 0. 18 

 

 

Su kütlelerinin nihai kalite sınıflandırması için mevcut değerin referans değere 

bölünmesi ile EQR hesaplanması mümkün (0 – 1 aralığında normalizasyon). EQR 

değerlerinin beş kalite sınıfına (çok iyi, iyi, orta, zayıf, kötü) bölünmesi ile 

hesaplanır.  
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Şekil 6: Ekolojik duruma göre su kalitesi sınıflandırması 

3.2. Göllerde Önerilen Metrikler 

Makrofitler yıllardır göl değerlendirmesinde kullanılmaktadır ve makrofit 

topluluğu genellikle hem derin [81] hem de sığ göllerde [105] ekolojik durumun 

anahtar bir göstergesi olarak göz önüne alınmaktadır. WFD göl değerlendirmesi hem 

makrofit miktarına hem de bileşimine dayanırken, fitoplankton değerlendirme 

sistemlerinin aksine mevcut makrofit değerlendirme sistemleri çoğunlukla 

İskandinavya ve Merkez Avrupa'da olmak üzere ilgili küçük coğrafi bölgelere 

hasredilmiştir ve öncelikle tür analiz göstergesine dayanır [66]. Çoğu Avrupa ülkeleri 

WFD'ye uyumlu makrofit değerlendirme araçları geliştirmek için önemli çabalar sarf 

etmektedir. Son zamanlarda yirmi sistem geliştirilmiştir ve bunların 17'si interkalibre 

edilmiştir.  

Tüm makrofit değerlendirme sistemleri (Polonya'daki hariç) tür gösterge 

değerlerine dayalı indeksler olarak ifade edilen duyarlılık / tolerans metriklerini 

içerir, ör. bir besin indeksi [81] veya toleranslı sınıflara karşı duyarlıların göreceli 

bolluğu [36, 100]. Makrofit değerlendirme sistemlerinin çoğu bir bolluk 

değerlendirmesine sahiptir (Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın metotları hariç). En 
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yaygın kullanılan ölçümler makrofit yerleşim derinliği ve sualtı makrofitlerin 

bolluğudur. 

Makrofit değerlendirme sistemlerinin çoğu sadece ötrofikasyon değil ayrıca 

genel bozulma ve hidromorfolojik değişiklikler gibi diğer baskıların da yerini tespit 

etmek ister. Ancak, ilişkileri yanıtlayan önemli baskı sadece ötrofikasyon 

parametreleri için gösterilmiştir (besin ve klorofil – a toplanmaları ve su berraklığı). 

Bu olaylarda bile makrofit metriklerinin baskıya yanıtıyla ilgili özellikle ötrofikasyon 

azalması ve artışına geç cevap verme [81] ve alternatif kararlı durum teorisini izleyen 

ötrofikasyona doğrusal olmayan tepki [84] gibi bazı zorluklar vardır. Ayrıca çoklu 

baskı faktörleri kadar kendi başlarına ölçmenin oldukça zor olduğu baskılar 

(hidromorfolojik değişimler, ör. kıyı hattı gelişmeleri ve su seviyesi dalgalanmaları) 

için baskı – yanıt ilişkileri kurmak konusunda itirazlar vardır [133, s. 538] 

Göllerde makrofitler ekolojik olarak suyun kalitesinin en iyi göstergelerinden 

biridir. Bunu değerlendirme yöntemleri birçok ülkede farklılık gösterebilir. Ancak 

bizim ülkemize uygun gösterebilecek Kuzey Coğrafik İnterkalibrasyon grubu 

gösterilebilir. Kuzey İnterkalibrasyon grubuna dâhil olan 5 üye devlet (Finlandiya, 

İrlanda, Norveç, İsveç, İngiltere) ulusal göl makrofit değerlendirme sistemlerinde 

uyumlu metrikler uygulamıştır. Göller için geliştirilen ve bu çalışmada kullanılan 

LEAFPACS metodunun, baraj göllerindeki ekolojik durumu yansıtması beklenmez, 

çünkü böyle yapay göllerde su seviyesindeki dalgalanmalar makrofit oluşumunu ve 

yetişmesini etkiler. Kuzey Coğrafik İnterkalibrasyon grubuna dâhil 5 üye devlet 

(Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç ve İngiltere) ulusal göl makrofit değerlendirme 

sistemleri ile uyumlaştırılmıştır. Nihai sonuçlarda Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç 

ve İngiltere göl makrofit değerlendirme sistemlerinde düşük ve orta alkalilik türleri 

baz alırken, sadece İrlanda ve İngiltere yüksek alkalilik özelliği gösteren türleri 

değerlendirmeye almışlardır. Göl ekosistemlerindeki ötrofikasyon, toplam azot, 

toplam fosfor, genel bozulma, klorofil – a, hidromorfolojik modifikasyonlar ve 

kirliliğin tespiti açısından göllerde izlenen önemli baskı unsurlarıdır. Bunların iyi 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bunların hangi baskı unsurunda hangi makrofit 

türünün yayılım gösterdiği nasıl yanıt verdikleri iyi gözlemlenmelidir.  
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Tablo 17: Kuzey CİG’nin göl metrik değerlendirme kriterleri [91] 

MS 

Tam 

BQE 

metodu Sınıf kompozisyonu Bolluk a 

Metrik 

kural 

birleşimi 

Finlandiya MP Türe özgü sınıfların oranı (PTST) 

Yüzde model ilgisi (PMA) 

Referans İndeksi (RI) 

Göreceli bolluk bir 

metriğin bir parçası 

Ortalama 

İrlanda MP % RF (% göreceli sıklık) 

Chara 

% RF Elodeids 

Bitki besin skoru 

% RF Toleranslı sınıflar 

Zc – maksimum 

yetişme derinliği 

Mevcudun ortalama 

derinliği 

Ortalama 

Norveç MP Sınıfların varlığına / yokluğuna 

dayalı tür bileşik indeksi 

Dâhil değil Sadece bir 

metrik 

İsveç MP Besin Makrofit İndeksi Dâhil değil Sadece bir 

metrik 

İngiltere MP Göl Makrofit Besin İndeksi (LMNI) 

Makrofit sınıflarının fonksiyonel 

grup sayısı (NFG) 

Makrofit sınıflarının sayısı 

(NTAXA) 

Hidrofitlerin ortalama 

yüzde örtüş (COV) 

Filamentous algın 

göreceli yüzde örtüşü 

(ALG) 

Ağırlıklı 

ortalama 

MP: Sadece makrofit 
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Tablo 18: CİG’nin göl metrik değerlendirme kriterleri 

CİG – Coğrafik 

İnterkalibrasyon 

Grubu 

Ülkeler BQE 

metodları 

Taksonomik 

kompozisyon 

Bolluk Metrik 

kombinasyonu 

kuralı 

Göller 

Alpin Coğrafik 

İnterkalibrasyon 

Grubu [89] 

 

Avusturya, 

[89] 

Sadece 

makrofit 

Trofik Indeks  

Referans 

Spesifik 

İndeks 

Vejetasyon 

sınırı, 

Vejetasyon 

yoğunluk 

zonu 

Ortalama 

Fransa Sadece 

makrofit 

Spesifik 

Komposizyon 

İndeksi 

Gösterge 

takson 

bolluğu 

Tek metrik 

kombine 

Almanya Makrofit 

ve 

fitobentoz 

MP: Spesifik 

Komposizyon 

İndeksi 

Phb: Spesifik 

Komposizyon 

İndeksi”trofik 

indeks 

Gösterge 

takson 

bolluğu 

(Kohler ve 

%) vejetasyon 

sınırı, Seçilen 

taksonların 

kitlesel 

standları 

Ortalama 

İtalya Sadece 

makrofit 

Trofik skor, 

Farklılık 

indeksi, 

Egzotik 

türlerin yüzde 

frekansı 

Vejetasyon 

sınırı 

 

Ortalama 

metrik skoru 

Slovenya Makrofit 

ve 

fitobentoz 

MP: Trofik 

İndeks 

Phb: Trofik 

İndeks 

Vejetasyon 

sınırı, 

Charophytler 

vejetasyon 

sınırı 

 

Ağırlıklı 

ortalama 
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Northern Lake 

Macrophyte GIG 

(Kuzey Coğrafik 

İnterkalibrasyon 

Grubu) 2014 

Finlandiya 

 

 

 

  

Sadece 

makrofit 

Spesifik tip 

takson oranı 

(PTST) 

Afinite yüzde 

modeli 

(PMA) 

Referans 

İndeks (RI) 

Göreceli 

bolluk biri 

metrik bir 

parça (PMA) 

Ortalama 

İrlanda Sadece 

makrofit 

%RF 

(göreceli 

chara sıklığı) 

%RF 

Elodeids 

Bitki trofik 

skor 

%RF tolerans 

taxa 

Zc – 

kolonizasyon 

maksimum 

derinliği, 

varlığı 

ortalama 

derinliği 

Ortalama 

Norveç Sadece 

makrofit 

Spesifik 

kompozisyon 

İndeksi 

taksonların 

varlığı / 

yokluğu 

dayalı 

_ Tek metrik 

kombine 

İsveç Sadece 

makrofit 

Trofik 

Makrofit 

İndeks 

_ Tek metrik 

kombine 



 

 

 

Northern Lake Macrophyte GIG ( Kuzey Coğrafik İnterkalibrasyon Grubu): Coğrafik İnterkalibrasyon Grubunda üye olan devletlerin 

Ulusal Sınır Değerleri ekolojik sınırlar çizmek için kullanılan metodoloji özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir 

Tablo 19: Göl makrofit değerlendirme sistemleri için ekolojik sınırlar çizmede kullanılan metodolojiye genel bakış 

 (Üye Devletler) Finlandiya  İrlanda Norveç İsveç İngiltere 

Değerlendirilen 

baskı 

Ötrofikasyon, 

hidromorfolojik 

değişim 

Ötrofikasyon Ötrofikasyon Ötrofikasyon Ötrofikasyon, hidromorfolojik 

değişim 

Kalite sınıf sınır 

değerlerinin 

gerekçesi/tekniği 

Çok iyi/iyi – referans 

alanlardan, diğerleri – 

eşit bölümler 

Çok iyi/iyi – 

referans alanlardan, 

diğerleri – ekolojik 

değişiklikler 

Çok iyi/iyi – referans 

alanlardan, iyi/orta – 

ekolojik değişiklikler 

Çok iyi/iyi – referans 

alanlardan, iyi/orta – 

ekolojik değişiklikler 

Çok iyi/iyi – referans alanlardan, 

iyi/orta – baskının etkisine farklı 

şekillerde yanıt veren eşlenmiş 

metriklerin kullanımı 

Çok iyi/İyi Sınırı Referans göl indeks 

değerlerinin birinci 

çeyreği 

Referans göllerin 

bulunduğu yerden 

Referans göl indeks 

değerlerinin birinci 

çeyreği 

Doğala yakın referans 

alanlarda metrik 

değişkenliğinden (referans 

göllerin yüzde 5’i) 

Referans alanlardaki multimetrik 

EQR’nin birinci yüzde 5’i 

İyi/Orta Sınırı Diğer sınırlar tüm göl 

tipleri için kalan 

değerlerin dört gruba 

bölünmesiyle 

hesaplanır.  

Sınırlar, TP baskı 

eğimi boyunca bir 

dizi metrik için 

ekolojik değişim 

noktalarına 

dayalıdır.  

İyi/orta: büyük isoetid 

toplulukları, Littorella, 

Lobelia, Isoetes 

(alkaliliği düşük 

göllerde) veya Chara 

spp. (alkaliliği yüksek 

göllerde) azaldığında 

Sınıf sınırları P – eğimi 

boyunca türlerin varlığına 

dayanır. Mevcutlarında 

%75'in ötesinde "ani 

düşüşler" gösteren türler 

kullanılır.  

Her bir göl tipi için mantıksal 

regresyonlar kullanılarak topluluğun 

% 15, 35, 65 ve 90'ının toleranslı 

sınıf bileşimleri olduğu LMNI 

puanları tanımlanmıştır. Bu türe özel 

EQR'lerin ortalaması Çok iyi/İyi, 

İyi/Orta, Orta/Zayıf ve Zayıf/Kötü 

sınırlarını tespit için kullanılır.  
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Tablo 20: WFD uyum kriteri ve WFD uyum kontrol işlemi ve sonuçlar listesi 

Uyum kriteri Uyum kontrol sonuçlar 

1.  Ekolojik durum beş sınıftan biriyle 

sınıflandırılmıştır (çok iyi, iyi, orta, 

zayıf ve kötü).  

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İngiltere – 

uyumlu  

İsveç – uyumlu ancak veri yokluğundan iyi 

ve kötü ekolojik durum arasında fark yok 

2.  Çok iyi, iyi ve orta ekolojik durum 

WFD'nin normatif tanımlarıyla 

oluşturulmuştur (Sınır ayarlama 

prosedürü) 

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç, İngiltere 

– uyumlu 

Yukarıdaki tabloya bakınız 

3.  Biyolojik kalite unsurunun tüm ilişkili 

gösterge parametrelerini kapsar (bkz. 

IC Rehberindeki Tablo 1).  

İrlanda, İngiltere – makrofitlerin hem 

bileşimini hem de bolluğunu kapsar 

Finlandiya – makrofitlerin hem bileşimini 

hem de göreceli bolluğunu kapsar 

Norveç, İsveç – sadece kompozisyon 

Yukarıda açıklamalar verilmiştir.  

4.  Değerlendirme WFD EK II'nin 

tipolojik gerekliliklerine uygun olarak 

ve WG ECOSTAT tarafından 

onaylanmış olan interkalibrasyon ortak 

tiplerine uyarlanmıştır.  

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç, İngiltere 

– uyumlu 

 

5.  Su kütlesi doğala yakın spesifik tip 

referans şartlarına dayalı 

değerlendirilir.  

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç – uygun 

Yukarıdaki tabloya bakınız 

İngiltere = tahmin unsurları göl tiplerini 

tanımlamak için aynı değişkenlere sahip 

olduğunda doğal spesifik – alan referans 

şartlarına dayalı değerlendirilir.  

6.  Değerlendirme sonuçları EQR olarak 

ifade edilir 

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç, İngiltere 

– uyumlu 

 

7.  Örnekleme prosedürü yer ve zaman 

içinde ekolojik durum hakkında bilgi 

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç, İngiltere 

– uyumlu 
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verir  

8.  WFD'nin normatif tanımlamalarında 

açıkça belirtilen biyolojik 

parametrelerin değerlendirilmesiyle 

ilgili tüm veri, örnekleme prosedürü 

kapsamındadır 

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç, İngiltere 

– uyumlu 

 

9.  Seçilen sınıf düzeyi sınıflamada uygun 

güvenirlik ve doğruluğu gerçekleştirir.  

Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç, İngiltere 

– uyumlu 

 

İnterkalibrasyon tipoloji açısından uygulanabilir – ortak tipler için tüm 

değerlendirme metotları uygun (yüksek alkalilikteki Atlantik tipleri hariç – 301a ve 

302a sadece İngiltere ve İsveç tarafından paylaşılmaktadır). 

Kuzey Coğrafik İnterkalibrasyonda yer alan üye devletlerin göl tipolojileri ve 

neye göre belirlendiği tabloda yer almaktadır.  
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Tablo 21: Kuzey Coğrafik İnterkalibrasyonda ortak IC tiplerini göz önüne 

alarak IC’nin uygulanabilirliğini değerlendirme 

Ortak IC Tipi Tip özelliği MS paylaşımı (üye 

devletler) 

101 Düşük alkalilik, temiz. Derinliği 

3 metreden az (ortalama derinlik) 

bazı göllerle genişletilmiş ayrıca 

yüksekliği hesaplanmamış derin 

gölleri kapsayabilir.  

Hepsi 

102 Düşük alkalilik, humik.  Hepsi 

201 Düşük alkalilik, temiz. Derinliği 

3 metreden az (ortalama derinlik) 

bazı göllerle genişletilmiş. 

Yükseklik hesaplanmaz.  

Hepsi 

202 Orta alkalilik, humik. Yükseklik 

hesaplanmaz.  

Hepsi 

301a Yüksek alkalilik, temiz Atlantik.  UK, IE 

302b Yüksek alkalilik, humik Atlantik.  UK, IE 

 

Finlandiya topluluk analizine helofitleri dâhil etse de tüm ulusal metotlar 

benzer bir değerlendirme kriteri izler (aşağıdaki tabloya bakınız). 
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Tablo 22: Kuzey Coğrafik İnterkalibrasyonda üye devletlerin değerlendirme 

kriterleri göz önüne alarak IC’nin uygulanabilirliğini değerlendirme 

Metot Değerlendirme Konsepti Açıklamalar 

Finlandiya Kıyı bölgesine odaklı, tüm makrofit türleri 

(ayrıca helofitler) değerlendirmeye dâhil 

Helofitler geleneksel 

olarak makrofit listesine 

dâhildir 

İrlanda Değerlendirmede sadece su altı ve yüzen 

yapraklı su bitkileri kullanılır. Örnekleme, 

her bir kesitte 100 metre uzunluğu 

kapsayan 9 örnekleme konumu olan kıyıya 

dik uzanan en az 4 kesit kullanır.  

Helofitler kaydedilir 

ancak değerlendirmede 

kullanılmaz.  

Norveç Tüm makrofitler (isoetidler, elodeidler, 

nymphaeidler, lemnidler ve charophyteler 

dâhil) örneklenir.  

Helofitler sahada 

listelenir ancak Besin 

İndeksine (Trophic Index) 

dâhil edilmez.  

İsveç Tüm makrofitler (isoetidler, elodeidler,  

nymphaeidler, lemnidler ve charophyteler 

dâhil) örneklenir.  

Helofitler sahada 

listelenir ancak TMI’ya 

dâhil edilmez.  

İngiltere Değerlendirmede su altı ve yüzen yapraklı 

su bitkileri kullanılır. Kıyı hattı ve kıyı 

bölgesi araştırılır. Metrikler LMNI besin 

indeksini kapsar 

Fonksiyonel grupların sayısı 

Sınıfların sayısı 

Hidrofitlerin ortalama örtüş yüzdesi 

Göreceli makroalg örtüşü 

Helofitler 

değerlendirmede 

kullanılmaz.  

 

Göllerde makrofitlerin metrik seçimi Türkiye’de referans şartlar hakkında 

veri olmaması ve bütün göllerin BÖDSK (büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi) 

olması gerçeğinden etkilenmiştir. LEAFPACS metodu (göllerde makrofit ekolojik 

sınıflandırması kullanılarak) değerlendirme metodu seçilmiştir. Bu metoda göre 

sahaya özgü referans LEAFPACS İngilteredeki göller için geliştirilen multimetrik bir 
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indekstir. İngiltere’deki göller ülkemizde bulunan göllerden çok farklıdır ve bundan 

dolayı, değerlendirme sonuçları temkinli kullanılmalıdır. Göller için geliştirilen ve bu 

çalışmada kullanılan LEAFPACS metodunun, baraj göllerindeki ekolojik durumu 

yansıtması beklenmez, çünkü böyle yapay göllerde su seviyesindeki dalgalanmalar 

makrofit oluşumunu ve yetişmesini etkiler. Metot beş metriğe dayalıdır: Göl 

Makrofit Nütrient Indeksi (LMNI), Fonksiyonel Grup Sayısı (NFG), Takson Sayısı 

(NTAXA), Makrofit Örtüsü (COV), İpliksi Alg Örtüsü (ALG).  

 

1. Göl Makrofit Nütrient İndeksi (LMNI): Gölde bulunan taksonların 

nütrientlere ortalama hassasiyetini yansıtan bir indekstir. İndeks değeri her bir 

Makrofit taksonu için önceden tanımlanmış ayarlı LEAFPAC değerlerinden 

meydana gelir ve aşağıdaki denklemle hesaplanır: 

 

 

 

Burada LMNIj önceden tanımlanmış değerlerde verilen “J” taksonu için Göl 

Makrofit Nütrient İndeksi puanıdır ve "N" kaydedilen makrofit taksonunun toplam 

sayısıdır.  

 

2. Fonksiyonel Grup Sayısı (NFG): Her bir taksonun 18 fonksiyonel gruptan 

birine dâhil edildiği bir çeşitlilik metriğidir. Metrik değeri örnekleme 

istasyonunda gözlenen farklı fonksiyonel grup sayısından meydana gelir.  
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3. Takson Sayısı (NTAXA): Sahada kaydedilen takson puanlama rakamına 

karşılık gelen bir çeşitlilik ölçütüdür.  

 

4. Ortalama hidrofit (COV) örtüsü yüzdesi: Her bir makrofit takson skoru 

için araştırma verilerinden elde edilir ve aşağıdaki denklemden hesaplanır: 

 

 

 

Burada COVj % si göldeki "j" hidrofit taksonun örtü yüzdesi iken, “N” 

kaydedilen makrofit taksonunun toplam sayısıdır.  
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5. Nispi ipliksi alg (ALG) örtüsü yüzdesi: İpliksi alg araştırma verilerinden 

elde edilir ve bu parametre için gözlenen değer aşağıdaki denkleme göre 

hesaplanır : 

 

 

 

Burada Fk% si incelenen göl alanındaki “k” taksonu ipliksi alg örtüsünün 

yüzdesiyken, COVj % si göldeki “j” taksonu hidrofit örtüsünün yüzdesini ifade 

etmektedir.  
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Yukarıda bahsedildiği gibi, LEAFPACS metodu tanımlanmış bir abiyotik 

değişken grubunun belirli fonksiyonlarına özgü metriğin uygulanmasıyla hesaplanan 

kendi referans değerlerine sahiptir. Alan Spesifik Referans Değerlerin 

Hesaplanmasında Kullanılan Parametreler: 

 

 Göl yüksekliği (H)  

 Ortalama derinlik (Dmean)  

 Alan (S)  

 Referans alkaliliği (Alk)  

 Referans iletkenliği (Cond)  

 Ağırlıklı Tatlısu Hassasiyet Sınıfı (Fw)  

 Tatlısu Hassasiyet Sınıfı 2’deki göl havzasının yüzdesi (F2)  

 Kıyıya uzaklık (Dist)  

 Katı kalkerli jeolojiye sahip havza yüzdesi (%cal)  

 

Referans değerlerin hesaplanmasında kullanılan LEAFPACS denklemleri 

UKTAG, [113] ve Willby [125] de tanımlanmaktadır. Referans değerlerinin 

hesaplanmasında kullanılan yukarıdaki parametrelerin değerleri[110- Ek I Tablo 

]A17’de sunulmuştur. Referans değerleri hesaplama sonuçları[110- Ek I Tablo 

A18’de] belirtilmektedir.  

 

Bundan sonraki aşama, ekolojik kalite oranlarının hesaplanmasıdır. Her bir 

örnek için EKO değerinin hesaplanması referans değerle karşılaştırılarak yapılmıştır. 

Bu kıyaslama, LEAFPACS metoduna göre EKO hesaplama denklemleriyle elde 

edilmiştir. İkinci aşamada farklı ölçümlerin EKO değerleri onların birbirleriyle 

düzgünce karşılaştırılmasıyla ayarlanır. Bu interkalibrasyon farklı metriklerin EKO 

değerlerine göre birtakım algoritmik süreçler yoluyla bir dizi ilgili denklem takip 

edilmiştir. Detaylar UKTAG, [113] ve Willby’ de yer almaktadır [125]. 
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Son olarak ayrı metriklerin düzenlenmiş değerlerinin birleşimi her bir örnek 

için LEAFPACS için EKO değerlerini ve düzenlenmiş LEAFPACS EKO değerlerini 

vermiştir. Göllerdeki durum değerlendirmesi için, LEAFPACS aşağıdaki tabloda 

belirtilen eşit olarak bölünmüş sınırlar kullanır: 

 

Tablo 23:LEAFPACS’deki göller için sınıf sınırları 

Çok İyi / İyi İyi / Orta Orta / Zayıf Zayıf / Kötü 

0.80 0.60 0.40 0.20 

 

3.3. Kıyı Suyunda Önerilen Metrikler 

SÇD'yi Akdeniz'de uygulamak için kayalık kıyı (örneğin, CARLIT – [5]; BENTHOS 

– [86]) ve tortul geçiş suları (örneğin, EXCLAME – [21]; MAQI – [103]) için farklı 

nehir dibi makroalg indeksleri önerilmiştir ancak bunlardan sadece biri her iki tip 

için uygulanabilir: Asıl Ekolojik Değerlendirme İndeksine (EEI) [75, 76, 83] dayalı 

olarak Orfanidis vd. [77] tarafından geliştirilen Ekolojik Değerlendirme İndeksi 

sürekli formülü (EEI – c).  

EEI – c, biyo – indikatörler olarak sığ nehir dibi makroalg topluluklarını kullanarak 

kayalık kıyı ile tortul geçiş sularının habitat açısından ekolojik durumlarını tahmin 

etmek için tasarlanmıştır. Bu, makroalglerin morfolojik ve fonksiyonel grup 

kavramlarına dayalıdır. Makroalgler çevresel bozulmaya farklı şekilde tepki veren iki 

fonksiyonel grup içinde sınıflandırılabilir: düşük büyüme oranı ve uzun yaşam 

süreleriyle geç – süksesyonel grup ile yüksek büyüme oranları ve kısa yaşam 

süreleriyle fırsatçı grup [61]. Bu tür bir sınıflandırma şeması, morfoloji ve yaşam 

öyküsü stratejileriyle besin alımı, fotosentez ve büyüme oranları gibi ekofizyolojik 

özellikleri birleştirmek için tasarlanmıştır [58, 80]. Dolayısıyla EEI – c, kirlilik – 

ötrofikasyon gibi insan kaynaklı bozulmanın ekosistemi geç – süksesyonel türlerin 

baskın olduğu el değmemiş durumdan fırsatçı türlerin hâkim olduğu bozunmuş 

duruma dönüştürdüğü genel bir düzene dayalıdır [109].  
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Orijinal biçimi (EEI) dâhil olmak üzere EEI – c aslında 2001 yılında 

Yunanistan'da geliştirilip uygulanmıştır [76]. O zamandan beri sadece Yunanistan'ın 

değil [74, 83] aynı zamanda Slovenya [79], Kıbrıs [13], İtalya [34] gibi diğer 

Akdeniz ülkelerinin ve Bulgaristan’ın [20] çeşitli kıyı ve geçiş suyu ekosistemlerinde 

başarıyla uygulanmıştır. EEI – c, SÇD kapsamında Doğu Akdeniz'de kullanılan en 

yaygın makroalg indeksidir. Başlıca avantajları; sonuçların doğruluğu, sualtı dalışı 

veya pahalı ekipman gerektirmeyen kolay örnekleme prosedürü ve kısa bir eğitimden 

sonra makroalg uzmanı olmayanlar tarafından kolayca yapılabilecek basit örnek 

analizini içermesi olarak sayılabilir. 2007 yılında Akdeniz Coğrafik İnterkalibrasyon 

Grubu (MEDGIG) tarafından interkalibrasyonu yapılmıştır.  

EEI – c indeksi Orfanidis ve diğerlerinde [77] tanımlanan prosedüre 

dayanarak hesaplanmıştır. İlk olarak belirlenen tüm makroalg taksonları farklı 

Ekolojik Durum Gruplarında sınıflandırılmıştır (ESG – Tablo13). [110] 

3.3.1. Kıyı suyunda makroalg değerlendirme metriği 

Makroalglerin örneklemesi, Salomidi'ye [98] dayalı tahribatsız görsel 

örnekleme metodu kullanılarak Ekolojik Değerlendirme İndeksi sürekli formül (EEI 

– c) konseptine [77] uygun yapılmaktadır. Görsel örnekleme metodu bir kuadrat 

kullanımı ile majroalg kare alanlarının fotoğrafının çekilmesi ve makroalg 

örtüsünün(bolluğu) miktarının belirlenmesinde önemlidir. Bu yöntemin tahribatsız 

olması örneklerin muhafazası, taşıması ve depolama gibi ihtiyaçlardan uzak kolay 

örnekleme imkanı sunmaktadır. 

Sucul vejetasyon çalışmaları tasarlarken, araştırmacılar en az çaba için en büyük 

doğrulukla en kesin tahminler sağlayan birleştirilmiş yöntemler için uğraşmalıdır [11, 

23, 63, 69]. Bu nedenle, dalışla kuadrat örnekleme genellikle az sayıda numuneden 

yüksek derecede doğruluk gerektiren küçük ölçekli çalışmalarda tercih edilmektedir. 

Ancak, büyük ölçekli bitki çalışmaları, yanlılık derecesi ve kuadrat metoduyla ilgili 

duyarlık kaybı yeterince küçükse, çok sayıda numuneyi daha hızlı toplama sağlayan 

tekne tabanlı bir metot kullanılarak bitki biyokütlesinin daha iyi bir sistem geneli 

değerlendrmesi gerçekleştirilebilir.  
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Tablo 24: Baltık Denizi CİG: Kıyı Suları – Makroalg ve angiospermler [90] 

Üye devlet Metot Bu IC çalışmasına dâhil 

Danimarka 

(DK) Angiospermler: Evet ancak hatalı, final raporu yok 

 Deniz çayırının derinlik sınırı  

 Makroalg:  

 • Toplam makroalg örtüsü 

• Uzun ömürlü makroalg 

türlerinin sayısı 

• Fırsatçı makroalg oranı (düşük 

tuzluluk alanlarında) 

Tip için EC Kararı EK I'de sadece 

deniz çayırının derinlik sınırı 

Finlandiya 

(FI) 

Makroalg: Evet 

 Deniz yosununun (fucus) derinlik 

sınırı 

 

Estonya (EE) Makroalg ve Angiospermler: Evet 

 Estonya Fitobentos İndeksi (EPI)  

Almanya 

(DE) 

Charophytler ve Angiospermler: Evet ancak Danimarka deniz 

çayırının derinlik sınırı ve Almanya 

Elbo indeksle interkalibrasyon hatalı 
 ELBO 

 Makroalg ve Angiospermler: Danimarka deniz çayırının derinlik 



 

96 
 

 BALCOSIS* sınırı ile interkalibrasyon hatalı – 

Almanya BALCOSIS ve Danimarka 

deniz çayırının derinlik sınırı arasında 

ilişki yok 

Danimarka makroalg indeksleriyle 

interkalibrasyon hatalı – 

Danimarka'da yeterli veri yok ve BC8 

interkalibrasyon tipi için sınırlar ve 

referans değerler kısmen yok 

EC Kararı EK I'de sadece deniz 

çayırının derinlik sınırı 

Letonya (LV) Henüz metot yok Hayır 

Litvanya 

(LT) 

Makroalg: Hayır 

 Makroalg (Furcellaria lumbricalis 

için maksimum derinlik sınırı) 

kullanarak geçiş (Baltık kıyısı 

boyunca) ve kıyı suları 

değerlendirme sistemi 

 

 Angiospermler:  

 Litvanya Baltık Kıyısında 

angiosperm bulunmamakta – çok 

açık.  

Geçiş (lagün) için potameidlerin 

maksimum derinlik sınırı 

değerlendirme sistemi – sadece 

Kuron Lagünü için. 
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Polonya (PL) MQAI: Makrofit kalite 

değerlendirme indeksi (geçiş 

suları için geliştirilmiş – Puck 

Lagünü) 

Kıyı sularında angiosperm yok. 

Değerlendirme sisteminin CW 

için yeterli olduğunu söylemek 

için makroalg verisi çok sınırlı.  

 

İsveç (SE) MSMDI: Çoklu Tür Maksimum 

Derinlik İndeksi 

Hayır 

*Almanya IC ortak tipi BC8 için BALCOSIS metodunu ulusal metot olarak önerdi. 

DANİMARKA metodu (denizçayırı derinlik limiti) tam DE metodunun (BALCOSIS) 

parçasıdır. Fakat 2. IC çalışmasında iki değerlendirme sistemi arasında ilişki 

gösterilemez, bu yüzden mevcut raporda sağlanan bilgi sadece denizçayırı derinlik 

limitine odaklıdır, ulusal metot IC1'de başarılı bir şekilde interkalibre edilmiştir. 

Mevcut raporda sağlanan bilgi sadece ulusal metotları EC Kararı EK I'de yer alan 

sonuçlarla değerlendirmektedir. Kalanı ulusal metotlarla ilgili ve çalışma grubunca 

sağlanan ve dâhil olmayan bilgilerdir ancak onlar CIRCAB websitesinde bulunabilir. 
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Tablo 25: Akdeniz CİG: Kıyı Suları – Makroalg 2013 Üye Devlet Metrikleri 

[30] 

Üye devlet Metot Bu IC çalışmasına dâhil 

Kıbrıs EEI – c=Ekolojik Değerlendirme İndeksi 

(sürekli) 

Evet 

Hırvatistan CARLIT= Kıyı bölgesi ve derin kıyı 

bölgesinin üzerindeki kayalık sahil 

toplulukları haritacılığı 

Evet 

Fransa CARLIT= Kıyı bölgesi ve derin kıyı 

bölgesinin üzerindeki kayalık sahil 

toplulukları haritacılığı 

Evet 

Yunanistan EEI – c=Ekolojik Değerlendirme İndeksi 

(sürekli) 

Evet 

İtalya CARLIT= Kıyı bölgesi ve derin kıyı 

bölgesinin üzerindeki kayalık sahil 

toplulukları haritacılığı 

Evet 

Slovenya EEI – c=Ekolojik Değerlendirme İndeksi 

(sürekli) 

Evet 

İspanya CARLIT= Kıyı bölgesi ve derin kıyı 

bölgesinin üzerindeki kayalık sahil 

toplulukları haritacılığı 

Evet 

Malta Metot yok Hayır 
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Tablo 26: Akdenizl CİG: Kıyı Suları – Makroalg 2013 üye devlet tipolojileri 

[30] 

Metot IC tiplerine/alt 

tiplerine uygun 

EEI – c Kayalık sahil 

CARLIT Kayalık sahil 

 

Tablo 27: Kuzey Doğu Atlantik CİG: Kıyı Suları – Makroalg ve Angiospermler 

2013 üye devlet metrikleri (Makroalg – Parametre intertidal veya subtidal 

makroalg kaya dipleri) [33] 

Üye Devlet Metot Bu IC 

çalışmasına 

dâhil 

İntertidal (deniz kıyısında gel git ile sular yükseldiğinde su altında kalan bölge) makroalgı 

Belçika (BE) Doğal kayalık ortamın olmaması nedeniyle intertidal 

veya subtidal makroalgı yararlı değil¹ 

Hayır 

Almanya (DE) HPI=Helgoland Fitobentik İndeksi 

 (Kayalık deniz kıyılarında intertidal ve subtidal 

makroalgı) 

Hayır 

İspanya (ES) – 

Cantabria bölgesi 

CFR=Kayalık Diplerin Kalitesi Evet 

İspanya (ES) – 

Bask bölgesi 

RICQI=Kayalık İntertidal Topluluk Kalite İndeksi Evet 

İspanya (ES) – 

Andalusia bölgesi 

RSL=Azalmış Tür Listesi Evet 

Fransa (FR) CCO=İntertidal kayalık diplerindeki örtü, kendine has 

türler, fırsatçı türler 

Evet 

İrlanda (IE) RSL=Kayalık İntertidal Makroalg – Azalmış Tür Evet 
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Listesi 

Norveç (NO) RSLA=Makroalg – Kayalık Kıyı Bölgesi Azalmış Tür 

ve Bolluk Listesi 

Evet 

Portekiz (PT) PMarMAT= Deniz Makroalg Değerlendirme Aracı Evet 

İngiltere (UK) RSL=Makroalg – Kayalık Kıyı Bölgesi Azalmış Tür 

Listesi 

Evet 

Subtidal (deniz 

kıyısında sürekli su 

altında kalan bölge) 

makroalgı 

  

Danimarka (DK) Toplam makroalg örtüsü, uzun ömürlü türlerin sayısı, 

fırsatçıların oranı 

Hayır 

Fransa (FR) QI Sub Mac Fr – Fransa kanalı ve Atlantik kıyısı 

Subtidal Makroalgı Kalite İndeksi 

Hayır 

İspanya (ES) CFR=Kayalık Diplerin Kalitesi Hayır 

Norveç (NO) MSMDI = Çoklu Türler Maksimum Derinlik İndeksi Evet 

İsveç (SE) MSMDI = Çoklu Türler Maksimum Derinlik İndeksi Evet 

¹ Van Damme vd., [116] s. 43'te de doğrulandığı gibi makroalg ve angiospermler, Belçika 

kıyısı boyunca bulunmadıklarından dolayı Belçika Kıyı Suları analizine dâhil değildir. 

Belçika kıyısı boyunca makroalg sadece su kanalı ve su kemeri gibi insanların inşa ettiği 

yapılar üzerinde oluşmuştur. Bunun nedeni kendilerini bağlayabilecekleri sert bir yüzeye 

(ör. kayalık kıyılar) ihtiyaç duymalarıdır, yerini sahil alanının aldığı bu antropojenik 

değişimlerden önce Belçika'nın kumlu sahilleri boyunca yetişmeye elverişli değillerdir. 

Ayrıca kumlu intertidal Belçika hattında güçlü akıntı etkileri nedeniyle makroalg 

yayılamaz. 
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Tablo 28: Kuzey Doğu Atlantik CİG: Kıyı Suları – Makroalg ve Angiospermler 

2013 üye devlet Tipolojileri (Makroalg – Parametre intertidal veya subtidal 

makroalg kaya dipleri) [33] 

Ortak IC Tipi Tip özellikleri Üye devlet ortak 

IC tip paylaşımı 

CW – NEA 1/26 

– Biyotip A2 

Tüm NEA bölgesi çevresindeki kıyı 

alanlarındaki fizikokimyasal ve biyolojik 

belirlemeden sonra saptanmıştır ([94], 

hazırlık aşamasında) 

İspanya, Fransa, 

Portekiz 

CW – NEA 1/26 

– Biyotip B21 

Tüm NEA bölgesi çevresindeki kıyı 

alanlarındaki fizikokimyasal ve biyolojik 

belirlemeden sonra saptanmıştır ([94], 

hazırlık aşamasında) 

İrlanda, Norveç, 

İngiltere, Fransa 

CW – NEA 5  Almanya (sadece 1 

üye devlet) 

CW – NEA 7  Norveç, İngiltere 

CW – NEA 8b Su tipi 8, Skagerrak (Baltık ve Kuzey Deniz 

Suyu karışık) Kattegat’taki (çoğunlukla 

Baltık Suyundan etkilenir) farklı su 

kütlelerinden ötürü artık 8a ve 8b olmak 

üzere iki alt tipe ayrılmıştır 

Danimarka, İsveç 

CW – NEA 8a Norveç, İsveç 

CW – NEA 9  Norveç, İsveç 

CW – NEA 10  Norveç, İsveç 
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Ekolojik Değerlendirme İndeksi- Ecological Evaluation Index (EEI – 

EDI) – Sürekli Formül (EEI – c) 

EEI – c morfolojik ve fonksiyonel gruplar kavramına dayanan orjinal biyotik 

endekstir (daha fazla ayrıntı Orfanidis vd. [77]). EEI – c kavramı evrensel ve açık bir 

modele dayalıdır. Bu modele göre kirlilik – ötrofikasyon gibi antropojenik 

bozulmalar nedeniyle ekosistem bozulmamış halinden geç süksesyon aşamasındaki 

türlerle fırsatçı türlerin baskın olduğu bozulmuş duruma geçiş yapar. Tüm örnekleme 

aşamalarında bulunan türler farklı Ekoljik Durum Gruplarına (ESG/EDG – Tablo1) 

göre ikinci tabloya uygun olarak sınıflandırılır.  

ESG I ve ESG II’nin mutlak bolluğu (% kapsama alanı) hesaplanır: 

ESG I=[ (IA*1)+ (IB*0. 8)+ (IC*0. 6)] ve ESG II =[ (IIA*0. 8)+ (IIB*1)].  

P (x,y) şu şekilde hesaplanmaktadır.  

p (x,y) = a + b* (x/100) + c* (x/100)2 + d* (y/100) + e* (y/100)2+ f* 

(x/100)* (y/100) 

İkinci ölçümlere göre, şu hesaplamaları da yaparız: 

 Burada x ESG I’in puanıdır ve y ise ESG II’nin puanıdır ve:  

a = 0. 4680 b = 1. 2088 c = – 0. 3583  

a=0. 4680, b=1. 2088, c=0. 3583, d = – 1. 1289, e = 0. 5129, f = – 0. 1869 
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Şekil 7: EEI – c hiperbolik fonksiyonunun, ESG I, II’nin bir fonksiyonu olarak 

gösterimi (% kapsamı) [31] 

Değerleri 1’in altında tutmak için 1’in üstündeki polinomiyal değerleri 

dikkate almayız:  

f (x,y)= min{1, p (x,y)}.  

Son olarak, indeks değerlerin 2 ila 10 arasında olmasını istediğimiz için 

ekolojik indeks şu şekilde tanımlanabilir: 

ESI (x,y)=2 + 8* min{1, p (x,y)}.  

Ekolojik Değerlendirme İndeksi (EEI), SÇD’nin ekolojik kalite oranlarına 

uygun olarak dönüştürülebilir:  

EEIEQR=1. 25x (ESI/RCdeğeri) – 0. 25, 

 Burada RK (referans şartların değeri) her zaman 10’a eşittir.  

Kıyı suları için 0. 48’den (±0. 09SD) yüksek EEIEQR değerleri varsa, bu 

durum sürdürülebilir ekosistemlerin iyi veya çok iyi durumda ekolojik durum 

sınıflarına ait olduğunu gösterir. Öte yandan, EEI değerleri 0. 48’den daha düşükse 
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bu durum da ekosistemlerin daha iyi bir ekolojik duruma getirilmesi gerektiğini 

gösterir. (Tablo 3). 

 

Tablo 29: Orfanidis vd [77]. çalışmasına göre Ekolojik Değerlendirme İndeksi 

süreklilik formülüne (EEI – c) dayalı olarak geçiş suları ve kıyı sularında 

Ekolojik Durum Sınıflandırması sınırları (*SD: Standart Deviation: Standart 

Sapma) 

Ekolojik Durum 

Sınıfları (ESC) 

EEI – c sınır 

değerleri 

EEI – c EQR 

sınır değerleri 

Çok iyi  9. 72 ± 0. 46SD  0. 97 ± 0. 06 SD  

Çok İyi – iyi  8. 09 ± 0. 74 SD  0. 76 ± 0. 09 SD  

İyi – Orta  5. 84 ± 0. 70 SD  0. 48 ± 0. 09 SD  

Orta – Düşük  4. 04 ± 0. 68 SD  0. 25 ± 0. 08 SD  

Kötü  2. 34 ± 0. 78 SD  0. 04 ± 0. 10 SD  

 

EEI – c’nin yanı sıra toplam tür sayısı (N) ve toplam örtüşleri (CT) 

hesaplanmıştır. Bunlar makroalg topluluklarında ve genel olarak ekosistemde uzun 

vadede ciddi değişiklikleri ortaya koyabilecek temel makroalg metrikleridir [110, 

111]. 

 

 

 

Kıyı Suları Bentik Makrofitlerinin Temel Fonksiyonel Özellikleri ve İsimleri 

Ekolojik Durum Grupları 
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Tablo 30: Orfanidis vd.’ne [77] göre makroalg Ekolojik Durum Grubları (2011) 

[110, s.132] 

No.  Fonksiyonel 

Özellikler  

ESG I – A  ESG I – B  ESG I – C  ESG II – A  ESG II – 

B  

A – Kıyı suları 

1 Talus 

morfolojisi 

Kalın Kalın Kalkerli 

dikey ve 

kalkerli 

olmayan 

kabuklar 

Etli Lifsi ve 

yapraksı 

2 Büyüme  Yavaş Yavaş Yavaş Hızlı Hızlı 

3 Işık 

adaptasyonu 

Güneş 

Uyumlu 

Güneş 

Uyumlu 

Gölge 

Uyumlu 

Güneş 

Uyumlu 

Güneş 

Uyumlu 

4 Fenotipik 

Plastisite 

Hayır Evet Evet Evet Evet 

5 Talus ömrü Çok Yıllık Çok Yıllık 

tallus kökü 

veya sapı 

Çok Yıllık 

tallus kökü 

Yıllık Yıllık 

6 Süksesyon Geç 

Süksesyon 

Geç 

Süksesyon 

Geç 

Süksesyon 

Fırsatçı Fırsatçı 

B – Geçiş suları 

1  Talus 

morfolojisi  

Angiosper

m (kapalı 

tohumlu)  

Kalın  Kalkerli 

olmayan 

kabuklar  

Etli  Lifsi ve 

yaprak 

gibi  

2  Büyüme  Yavaş  Yavaş  Yavaş  Hızlı  Hızlı  

3  Işığa uyum  Güneş 

ışığına 

Güneş 

ışığına 

Gölgeye Güneş 

ışığına 

Güneş 

ışığına 
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uyumlu  uyumlu  uyumlu  uyum  uyum  

4  Fenotipik 

Plastisite  

Evet  Evet  Evet  Evet  Evet  

5  Talus uzun 

ömürlülüğü  

Çok 

yıllıktan 

yıllığa  

Çok 

yıllıktan 

yıllığa  

Yıllık  Yıllık  Yıllık  

6  Süksesyon  Geç 

süksesyone

l  

Geç 

süksesyonel  

Geç 

süksesyonel  

Fırsatçı  Fırsatçı  

 

Su Çerçeve Direktifinde her yerüstü suyu kütlesinin tipi için tipe özgü 

referans şartlarının doğrulanması gerekir. Ayrıca interkalibrasyon çalışmaları 

tamamlandıktan sonra EEI – c makroalg indekste dâhil olmak üzere, nehir bentik 

indekslerinde de daima kayalık kıyılarda örnekleme yapıldığı ve Akdeniz ülkelerinde 

bunlara ait referans şartlarının su kütlesi tipine bağlı olmadığını kanıtlamıştır. Bu 

sebeple EEI – c indeksleri için herhangi bir tip – spesifik referans şart değeri 

bulunmamaktadır. Fakat Doğu Akdenizin kıyı ve geçiş suları için referans değerler 

her zaman RC değeri 10’a eşittir. Çok iyi ekolojik durum ise el değmemiş çevreye 

karşılık gelmektedir [77]. Orfanidis vd.’ne göre referans şartlar kıyı ve geçiş 

sularında Cystoseiretum ve angiospermler topluluklarına karşılık gelmektedir.  

3.3.2. Kıyı suyunda angiosperm değerlendirme metriği 

Angiosperm veya daha yüksek bitkiler geçiş ve kıyı sularında çoğunlukla 

deniz çayırları ile temsil edilirler. Angiospermler deniz seviyesinin altında yaşayan 

ve kıyı ekosisteminin anahtar bileşenlerini oluşturan, yaygın ve oldukça üretken, 

çayırlar oluşturarak deniz dibinde büyüyen, kara bitkileriyle akraba fotosentetik 

damarlı bitkilerdir. Deniz çayırları SÇD (2000/60/EC)’ye göre [124] kıyı ve geçiş 

sularında ekolojik durum değerlendirmesi için dikkate alınacak biyolojik kalite 
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unsurları arasında yer almaktadır. Akdeniz’de en yaygın deniz çayırı türleri 

Cymodocea nodosa ile Posidonia oceanica’dır. 

Tablo 31: Akdenizl CİG: Kıyı Suları – Deniz çayırları (angiospermler) Üye 

devlet metrikleri [30] 

Üye devlet Metot Bu IC çalışmasına 

dâhil 

İspanya 

(Katalonya, 

Balearic Adaları, 

Murcia, 

Andalucia) 

POMI: Posidonia okyanus Çok 

değişkenli İndeksi 

Evet 

İspanya 

(Valensiya) 

Valensiya – CS: Valensiya 

Sınıflandırma Sistemi 

Evet 

Fransa PREI: Posidonia okyanus Hızlı Kolay 

İndeksi 

Evet 

İtalya PREI: Posidonia okyanus Hızlı Kolay 

İndeksi 

Evet 

Kıbrıs PREI: Posidonia okyanus Hızlı Kolay 

İndeksi 

Evet 

Hırvatistan POMI: Posidonia okyanus 

Çokdeğişkenli İndeksi 

Evet 

Yunanistan CymoSkew Hayır 

Malta Metot yok Hayır 
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Tablo 32: Akdenizl CİG: Kıyı Suları – Deniz çayırları Üye devlet metrikleri 

tipolojisi [30] 

Metot IC tiplerine/alt 

tiplerine uygun 

Açıklamalar 

POMI, Valensiya CS ve PREI Tüm Akdeniz’de 

kullanılır 

CymoSkew interkalibrasyona 

katılmamıştır 

 

CymoSkew Endeksi 

Cymoskew endeksi, kıyı suları ekosisteminin durumu ve gösterdiği eğilimlere 

ilşkin erken uyarı yanıt göstergesi olarak kullanılabilcek Cymodocea nodosa yaprak 

uzunluğu asimetrisinin niceliksel ifadesidir. Bu endeks sağlam ekolojik teorilere 

dayanan ve kanalizasyon kaynaklı nütrientler ve sanayinin boşalttığı atık sular veya 

tarımsal yüzey akışları gibi antropojenik stress faktörlerine göre kalibre edilmiş 

kolay ölçülebilir plastik populasyon metrik endeksidir.  

Akdeniz ülkelerinde en yaygın olarak kullanılan deniz çayırı türleri 

Cymodocea nodosa (Urica) Asherson ve Posidonia ocenica (Linnaeus)’dır. Su 

Çerçeve Direktifine uyum koşullarını karşılamak için son zamanlarda bu 2 türe 

dayalı olarak birkaç indeks geliştirilmiştir [10, 35, 40, 59, 78, 96].  

CymoSkew indeksi C. nodosa yaprak uzunluğu asimetrisinin nicel ifadesidir. 

CymoSkew indeksi Orfanidis ve diğerlerine [78] dayalı olarak aşagıdaki formül ile 

hesaplanır: 

 

CymoSkew indeksi tahmini aşağıdaki formüle göre yapılır:  

Yamukluk indeksi = n*M3 /[ (n – 1)* (n – 2)*σ3], 

Burada:  

M3 =Σ (xi – Meanx)
3
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x = Sıklık (frekans tablolarında) üretilen erin ve araözdekİ (ara form) 

fotosentetik yaprak uzunluğu bağımsız değerlerinin dönüştürülmüş göreceli (nispi) 

sıklıkları  

σ = standart sapma  

n = 60 yetişkin/ara form fotosentetik yaprak uzunluğu belirgin değerleri 

Çayırda düzey 1 (referans şartlar) ila 5 (bozulmuş koşullar) arasında değişir. 

SÇD ile benzerlik göstermesi için CymoSkew aşağıda açıklandığı gibi ekolojik kalite 

oranlarına (EQR) dönüştürülmüştür (EQR yani belli bir yerüstü suyu kütlesi için 

gözlemlenen biyolojik parametre değeri ile referans şartlar altında beklenen değer 

arasındaki oran) :  

CymoSkewEQR=1. 25 – (0. 25*CymoSkew) 

Burada kıyı suları için CymoSkewEQR değerleri 0. 5’ten fazla olursa, iyi veya 

çok iyi ESC konumunda sürdürülebilir ekosistemler vardır. Öte yandan, CymoSkew 

değerleri 0. 5’ten azsa ekosistemlerin daha üst düzey bir ESC konumuna 

yükseltilmesi gerekir (Tablo14 ).  

 

Tablo 33: CymoSkew Endeksine göre geçiş ve kıyı sularının Ekolojik Durum 

Sınıfı sınırları 

Durum sınıfı  Sınır  Aralık 

Çok İyi   1   1≥CymoSkew>0. 75  

İyi   0,750   0. 75≥CymoSkew> 0. 5  

Orta   0,500   0. 5≥ CymoSkew>0. 25  

Zayıf   0,250   0. 25≥ CymoSkew>0  

Kötü   0   =0 
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3.4. Geçiş Suyunda Önerilen Metrikler 

3.4.1. Geçiş Sularında makroalg değerlendirme metriği 

SÇD (2000/60/EC) çerçevesinde geçiş suları için dikkate alınacak biyolojik 

kalite unsurlarından biri olan geçiş suyu bentik makroalgleri, damarlı bitkilerle 

ilişkili olmayan ve çıplak gözle görülebilen, deniz dibinde yetişen ve geçiş 

ekosistemlerde kilit unsurları oluşturan fotosentez yapan organizmalardır. 

Makroalgler morfoloji, fizyoloji ve yaşam geçmişinde dikkate değer değişikliklerle 

bilinmektedir ve çevre koşullarına bağlı olarak belirli oluşum ve işleve sahip yoğun 

alg toplulukları oluşturabilirler. Bu nedenle özellikle sığ sulardaki algler, hem kıyı 

hem de geçiş ortamları için geniş bir etki aralığına tepki verip ekosistem kararlılığını 

yansıtan, en iyi ve geleneksel olarak dünya çapında uygulanan biyo-indikatörler 

olarak kabul edilmiştir [110]. 

Geçiş sularında makroalg örneklemesi yapılacaksa tamamen aynı prosedür 

izlenir. Yalnız, aşağıdaki durumlar istisnadır:  

1. Deniz çayırları veya sucul angiospermler (kapalı tohumlular) de dâhil 

olmak üzere örnekler sedimenter alt tabakadan toplanır.  

2. EEI – c hesaplaması kapsamında farklı ESG’lerde tür sınıflandırması 

yapmak için Tablo 30 ve EK – 7 tablo – 38 deki tür listesi göz önünde bulundurulur.  



 

111 
 

 

Tablo 34: Orfanidis vd [77] göre makroalg Ekolojik Durum Grupları 

No.  Fonksiyone

l Özellikler  

ESG I – A  ESG I – B  ESG I – C  ESG 

II – A  

ESG 

II – B  

1  Talus 

morfolojisi  

Angiosperm 

(kapalı 

tohumlu)  

Kalın  Kalkerli 

olmayan 

kabuklar  

Etli  Lifsi 

ve 

yaprak 

gibi  

2  Büyüme  Yavaş  Yavaş  Yavaş  Hızlı  Hızlı  

3  Işığa uyum  Güneş 

ışığına 

uyumlu  

Güneş 

ışığına 

uyumlu  

Gölgeye 

uyumlu  

Güneş 

ışığına 

uyum  

Güneş 

ışığına 

uyum  

4  Fenotipik 

Plastisite  

Evet  Evet  Evet  Evet  Evet  

5  Talus uzun 

ömürlülüğü  

Çok 

yıllıktan 

yıllığa  

Çok 

yıllıktan 

yıllığa  

Yıllık  Yıllık  Yıllık  

6  Süksesyon  Geç 

süksesyonel  

Geç 

süksesyonel  

Geç 

süksesyonel  

Fırsatçı  Fırsatçı  
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Tablo 35: Kuzey Doğu Atlantik CİG – Geçiş Suları – Makroalg – İntertidal 

Filizlenme Makroalg Üye Devlet Metrikleri [127] 

Üye Devlet Metot Bu IC çalışmasına dâhil 

Portekiz Makroalg Filizlenme İndeksi (Makroalg 

filizlenme değerlendirmesi) 

Evet 

Fransa Makroalg Filizlenme Değerlendirmesi 

(Fırsatçı Yeşil Makroalg) – TWOGA 

Evet 

İrlanda Fırsatçı Yeşil Makroalg Bolluğu (OGA 

Aracı) 

Evet 

İngiltere Makroalg Filizlenme Değerlendirmesi 

(Fırsatçı Makroalg) (OGA Aracı) 

Evet 

 

Tablo 36: Kuzey Doğu Atlantik CİG – Geçiş Suları – Makroalg – İntertidal 

Filizlenme Makroalg Tipolojisi [127] 

Ortak IC Tipi Tip özellikleri Üye devlet ortak IC tip 

paylaşımı 

TW – NEA 11’de 

yumuşak intertidal 

tortuları 

 Fransa, Portekiz, İrlanda, İngiltere 
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3.4.2. Geçiş Sularında angiosperm değerlendirme metriği 

Kıyı sularında angiosperm değerlendirme yöntemi ile aynı olduğu için buraya 

tekrar yazılmamıştır. 

Tablo 37: Akdeniz CİG: Geçiş Suları – Makroalg ve angiospermler (kullanılan 

metrikler) [31] 

Üye Devlet Metot Durum 

Fransa Exclame (Makrofitler geçiş su 

kütlelerinin kalitesi) 

Resmen kabulü sonuçlanmış 

ulusal metot 

Yunanistan EEI – c (Ekolojik Değerlendirme İndeksi 

– geçiş suları için sürekli) 

Resmen kabulü sonuçlanmış 

ulusal metot 

İtalya R – MaQI (Makrofit Kalite İndeksi – 

Çabuk versiyon) 

Resmen kabulü sonuçlanmış 

ulusal metot 

 

Tablo 38: Akdeniz CİG: Geçiş Suları – Makroalg and angiosperm ortak tipoloji 

[31] 

Ortak IC Tipi Tip özellikleri Üye devlet ortak IC tip 

paylaşımı 

IC tip 1 Arasında – , çoklu – ve öhalin 

kıyı lagünleri (>‰5) 

sınırlanmış ya da 

sınırlanmamış 

Fransa: evet 

Yunanistan: evet 

İtalya: evet 
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4. ÜLKELERDE SON İNTERKALİBRASYON ÇALIŞMALARI VE SON 

DURUM 

Ekolojik değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması ve uyumlaştırılması 

için bir adım – adım yöntemi geliştirilmiştir [7, 25]. Değerlendirme yöntemleri 

öncelikle SÇD gereklerine uygunluğu açısından kontrol edilir – sadece bu kriterleri 

karşılayan metotlar interkalibre olabilir. Örneğin değerlendirme planları, insan etkisi 

derecesinin – gözlenen değerin beklenen değere oranının referans şartların altında 

olduğu – Ekolojik Kalite Oranı (EQR) kullanılarak ölçümüyle "biyolojik referans 

şartları"nı oluşturmalıdır. Ayrıca, değerlendirme yöntemi fitoplankton için: ortalama 

fitoplankton biyokütlesi, planktonik takson bileşimi ve bolluğu, planktonik 

filizlenmelerin sıklığı ve yoğunluğu gibi Direktifteki tüm biyolojik özellikleri 

içermelidir. 

İkinci olarak, değerlendirme yöntemleri benzer su kütlesi türleri,  

antropojenik baskı ve benzeri kavramlara dayalı olanların yerini belirleyen 

yöntemlerle sınırlı analizlerle interkalibrasyonun uygulanabilir olduğundan emin 

olmak için kontrol edilir. Örneğin, göl bentik omurgasızlar için bazı değerlendirme 

planları asitlenmeden kaynaklı etkiyi ölçmek için geliştirilmişken [64], diğer ulusal 

planlar ötrofikasyon etkisini ölçmektedir [97]. Bu iki plan tipi karşılaştırılabilir 

değildir. Benzer şekilde, aynı ötrofikasyon basıncını yerini bildirseler bile kıyısal ve 

derin su bentik omurgasız toplulukları dayalı yöntemlerin karşılaştırılması mümkün 

değildir [99]. Bazı durumlarda, derin göller için geliştirilen değerlendirme sistemleri 

belirli metrikleri (örneğin makrofit kolonizasyon derinliği) içerir ve sığ göllerde 

uygulanamaz [105]. 

Üçüncüsü, biyolojik kalite unsuru (BQE) ve baskı verileri (örneğin, 

ötrofikasyon, pH veya asitleştirme için asit nötralize kapasitesi (ANC) seviyeleri için 

besin seviyeleri) değerlendirilen interkalibrasyon için kapsama dâhil ülkeler ve 

seçenekler arasından toplanmıştır.  

Interkalibrasyon ulusal değerlendirme yöntemlerinin kullanılabilirliği ve 

benzerliğine bağlı olarak üç şekilde yapılabilir (bkz. Şekil 6): 
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 – Üye Devletler ortak örnekleme yöntemlerine ve böylece benzer türde 

verilere sahipse (örneğin, kimlik tanımlama seviyesinde tüm taksonların bireylerinin 

sayısı), her bir metodun diğer ülkelerin verilerine uygulanmasıyla ulusal yöntemler 

doğrudan karşılaştırılır; [99] ve [38]; 

– Üye Devletler ortak örnekleme yöntemlerine sahip değilse, ulusal 

değerlendirme yöntemlerinin sonuçları ortak metrikler kullanılarak karşılaştırılır, bir 

metrik, diğer ülkelerle yeterince karşılaştırılabilir olması için bir kıyaslamanın 

yapılabilmesine imkan sağlayacak ölçüde geliştirilir (dolaylı karşılaştırma) [50] ve 

[60]; 

 – Değerlendirme yöntemleri henüz geliştirilmiş olmasaydı, Üye Devlet aynı 

değerlendirme metriklerini kullanan ortak bir veritabanına dayalı sınırlar koymayı 

tercih edebilirdi (ortak sınır ayarı; [92] ve [126]).  
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Şekil 8:Interkalibrasyon sürecinin temel adımları akış şeması [133] 

Burada İnterkalibrasyon çalışmalarına dair nasıl bir yol takip edileceği ile 

ilgili bir şema görmekteyiz. İnterkalibrasyon grubuna dâhilse zaten olan sınıf sınır 

değerleri takip edilerek izleme çalışmalarını yürütmektedir. Ancak aktif katılım 

sağlamayan devletler için nasıl bir yol izleneceği ise şekilde anlatılmaktadır. 
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Tablo 39: Üye Devletlerin göl makrofit (sadece interkalibre edilen metodlar) [133] 

 Ulusal Sistemlerde Yer Alan Metrikler  

Üye Devletler Bolluk Taksonomik 

Komposizyon 

Hassasiyet/Tolerans Fonksiyonel tür 

zenginliği / çeşitlilik 

Baskı göstergeleri 

Avusturya  Kolonizasyon derinliği –  

Bitki yoğunluğu 

Türler kompozisyon 

indeksi 

Trofik İndeksi Tip – spesifik 

bölgeleme 

EUTR ve GD: TP, CHL 

– a, SD 

Belçika Batık bitki bolluğu Tür özgü türler 

kompozisyonu indeksi 

Bozulma İndeksi Makrofit Büyüme 

Şekilleri 

EUTR ve TP, TN, CHL 

– a 

Danimarka Kolonizasyon derinliği –  

Toplam 

Kaplama Alanı 

_ Gösterge Türlerin Varlığı _ EUTR: TP, TN, CHL – a 

Estonya Kolonizasyon derinliği 

(derin göller) 

Farklı taksonomik 

grupların bolluğu 

Hassas / Tolerans takson 

bolluğu 

_ EUTR ve HM: TP, TN, 

CHL – a 

Finlandiya _ PMA indeksi Trofix İndeks 

PTST İndex 

_ EUTR ve HM: TP 

Fransa _ _ IBML indeksi _ EUTR ve GD: TP, chl – 

a, SD 

Almanya Kolonizasyon derinliği –  

 

Seçilen Taksonların 

baskınlık 

Referans İndeks _ EUTR ve GD: TP, TN, 

CHL – a, SD 

İrlanda Kolonizasyon derinliği  

varlığının ortalama 

derinliği 

% RF Chara  

% RF elodeids 

Bitki trofik puanı  

% RF hoşgörülü takson 

_ EUTR: TP, TN, CHL – a 
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İtalya Kolonizasyon derinliği Farklılık endeksi, İstilacı 

türler 

Trofik puanı  

_ 

EUTR ve GD: TP, chl – 

a, SD 

Letonya Kolonizasyon derinliği Farklı taksonomik 

grupların bolluğu 

Hassas / Tolerans takson 

bolluğu 

_ EUTR: TP, TN, CHL – a 

Litvanya Kolonizasyon derinliği –  

 

Seçilen Taksonların 

baskınlık 

Referans İndeks 

 

 EUTR ve TP, TN, CHL 

– a 

Hollanda _ _ İndikator tür metrikleri Büyüme formu 

metrikleri 

EUTR ve HM: TP, TN, 

CHL – a 

Norveç _ _ Trofik İndeks 

 

_ EUTR: TP, 

Polonya Kolonizasyon İndeksi   pielou endeksi 

(sözdizimi seviyesi) 

EUTR: ve TP, TN, CHL 

– a 

Slovenya Kolonizasyon derinliği –  

 

Charophytlerin Derinlik 

sınırı 

Trofik İndeks 

 

_ EUTR ve GD; TP, CHL 

– a, SD 

İsveç _ _ Trofik İndeks 

 

_ EUTR: ve TP 

İngiltere Mean cover (ortalama 

örtüş alanı) 

Ipliksi alglerin ortalama 

örtüşü  

LMNI İndeks Fonksiyonel grupların 

sayısı 

Takson sayısı 

EUTR: ve TP, TN, CHL 

– a 

EUTR: Ötrofikasyon, TP: Toplam Fosfor,  TN: Toplam Azot, CHL-a: Klorofik- a, HM: Hidromorfolojik Modifikasyon, SD:Seki Diski 
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Burada İnterkalibrasyon çalışmalarına aktif olarak katılım sağlayan üye 

devletlerin Ulusal Sistemlerde Yer Alan Metrikler değerlendirme kriterleri tek tek 

ülke olarak açıklanmıştır. Burada Kolonizasyon derinliği, ortalama örtüş alanı, Tür 

özgü türler kompozisyonu indeksi, Hassas/ Tolerans takson bolluğu, büyüme 

formları, Ötrofikasyon, Toplam Fosfor, Toplam Azot, Klorofil – A, Secki Diski, 

Genel bozulma, Hidromorfolojik modifikasyonlar, baskı göstergeleri baz alınarak 

metrik hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. 
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Tablo 40: Standartların en güncel halleri [133] ek – A 
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Tablo 41: Üye devletler (MS) göl değerlendirme metotlarına genel bakış [133, 

s.540] 

Üye Devletler Makrofitler 

Avusturya İnterkalibre 

Belçika İnterkalibre 

Bulgaristan Arz edilmiş 

Kıbrıs u.d. 

Danimarka İnterkalibre 

Estonya İnterkalibre 

Finlandiya İnterkalibre 

Fransa İnterkalibre 

Almanya İnterkalibre 

Yunanistan  – 

Macaristan Arz edilmiş 

İrlanda İnterkalibre 

İtalya İnterkalibre 

Letonya İnterkalibre 

Litvanya İnterkalibre 

Hollanda İnterkalibre 

Norveç İnterkalibre 

Polonya İnterkalibre 

Portekiz u.d. 

Romanya Arz edilmiş 

Slovenya İnterkalibre 

İspanya Arz edilmiş 

İsveç İnterkalibre 

İngiltere İnterkalibre 

Toplam 17 interkalibre, 4 arz edilmiş 

İnterkalibre, metot interkalibre ve final raporuna dâhil; Arz edilmiş, metot 

interkalibrasyona katılmış fakat final raporlarına dâhil değil, u.d. uygulanabilir 

değil, tabii göllerin olmayışından metot geliştirme ve interkalibrasyonu yapılabilir 

değil. Üye devletler 2 değerlendirme metodu interkalibre etmiştir (örn. farklı insan 

etkileri). 
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Tablo 42: Üye devletler (MS) göl interkalibrasyon çalışmalarına genel bakış 

(sadece bitmiş çalışmalar) [133] 

BKU Bölge 

Yeri 

tespit 

edilen 

baskı 

İnterkalibrasyon 

seçeneği 

Kullanılan ortak 

metrikler 

Uygulanan 

kalite testi 

İnterkalibre 

MS metotları 

M
a
k

ro
fi

tl
er

 

ALP EUTR Doğrudan 

karşılaştırma 

Herbir ulusal 

metot EQR'lerin 

ortalaması 

Referans 

alanlar 

Avusturya, 

Almanya, 

Fransa, İtalya, 

Slovenya 

CB EUTR Doğrudan 

karşılaştırma 

Herbir ulusal 

metot EQR'lerin 

ortalaması 

Sürekli Belçika, 

Almanya, 

Danimarka, EE, 

Letonya, 

Litvanya, 

Hollanda, 

Polonya, 

İngiltere 

NOR EUTR Ortak metriklerle 

karşılaştırma 

Göl Makrofit 

İnterkalibrasyon 

ortak metrikleri 

[43] 

Referans 

alanlar 

Finlandiya, 

İrlanda, Norveç, 

İsveç, İngiltere 

EUTR ötrofikasyon, BKE biyolojik kalite unsuru, ALP Alpine CİG, CB Merkez Baltık CİG, NOR Kuzey CİG 
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5. TARTIŞMA – SONUÇ 

 

Ülkemizin su kaynaklarını en verimli ve etkin olarak korumamız 

gerekmektedir. Su Çerçeve Direktifine göre yerüstü sularımızın ekolojik durumunun 

belirlenmesinde biyolojik kalite unsurlarından makrofit, makroalg ve angiosperm 

önemli bir yere sahiptir. Sucul makrofitler, suda yaşayan diğer bileşenlere göre daha 

az ilgi görmüştür ve alan örnekleme protokol standardizasyonu eksiktir. Makrofit 

örnekleme metodolojisi konusunda yararlanılabilecek standartın olmasına rağmen 

makroalg ve angiosperm için standart olmaması farklı örnekleme metodolojileri 

izlenmesine sebebiyet vermektedir. Bu da indeks hesaplama ve değerlendirmelerde 

farklı sonuçlar vermesine sebep olmaktadır. Bu verilerin doğru bir değerlendirmeye 

tabi tutulması ve karşılaştırılabilir olması için aynı metodoloji uygulanmalıdır. Bu 

nedenden dolayı Avrupa Birliği Üye Devletlerinin yürütmüş oldukları WİSER, 

UKTAG, STAR vb. proje çıktılarından yararlanılmıştır. Öncelikle konu ile ilgili 

ülkemizde uygulanan makrofit örnekleme standartlarında TSE EN baz alınmıştır. 

Makroalg ve angiosperm konularında ise bir standartımızın olmaması durumunda 

Avrupa ve Türk standartlarının yanında Coğrafik İnterkalibrasyon Grublarına aktif 

katılım sağlayan Üye Devlet uygulamalarından yararlanılmıştır. 

 

Metrikler/İndeksler 

İnsan etkisini ve baskılara maruz kalan su kütlelerini en iyi değerlendirme 

sistemi metriklerdir. Mevcut değerlendirme sistemi bulunmayan ülkelerin coğrafik 

interkalibrasyon çalışmalarına üye devletlerin çalışma çıktılarını değerlendirilebilir. 

Ülkemiz açısından uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 

Coğrafik interkalibrasyon çalışmalarını incelediğimiz zaman ülkemizin 

coğrafik, iklim koşulları ve topoğrafik açıdan farklılık göstermektedir. Yüz ölçmü 

bakımından büyük olması iklim koşullarının farklılık göstermesi farklı eko bölgelere 
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dahil olabilir. Bu da farklı coğrafik interkalibrasyon gruplarını kapsayabilmektedir. 

Ancak her kalite unsuru her coğrafik interkalibrasyonda çalışılmamaktadır. Göl su 

kütlelerinde Kuzey CİG, Merkez Baltık CİG, Alpler CİG çalışmaları bulunmaktadır. 

Nehir su kütlesinde Merkez Baltık CİG, Doğu Avrupa, Akdeniz CİG çalışmaları 

kıyı-geçiş suları için ise Kuzey Doğu Atlantik CİG, Baltık Denizi CİG, Akdeniz CİG 

grupları çalışmalarını yürütülmektedir. Ülkemiz koşullarına en uygun  grup 

çalışmaları göl su kütlelesinde Kuzey coğrafik interkalibrasyon grubu, nehirlerde 

Akdeniz coğrafik interkalibrasyon grubu, Kıyı- geçiş suyunda ise Akdeniz coğrafik 

interkalibrasyon çalışmaları değerlendirmeye alınmıştır. İklimsel koşullar açısından 

en yakın yayılış türleri bakımından benzer özellik gösteren gruplar belirlenmiştir. 

Metriklerin değerlendirilmesinde CİG gruplarından gerekse proje çıktılarında 

(WİSER, UKTAG ) yapılmış olan çalışmaların metodlarından yararlanılmıştır.  

Göllerde makrofit izlenmesinde değerlendirme metodlarına bakacak olursak, 

UKTAG projesi çalışmalarından doğal göllerde makrofiti izlemenin çok iyi bir kalite 

unsuru olarak kullanılması gösterilebilir. Uktag projesinde ve Kuzey Coğrafik 

interkalibrasyon gruplarında yer alan İngilterenin kullanmış olduğu göre sahaya özgü 

referans LEAFPACS İngilteredeki göller için geliştirilen multimetrik indeks tavsiye 

edilmektedir. Göller de makrofitlerin metrik seçimi Türkiye ‘de referans şart 

değerlerinin bulunmaması ve BÖDSK olmasından etkilenmiştir. LEAFPACS  

(makrofit kullanılarak göllerin ekolojik sınıflandırması)değerlendirme metodu uygun 

görülmektedir. Bu metoda göre sahaya özgü referans değerleri her bir saha için 

seçilen abiyotik parametre değerlerini hesaba katan metrik ölçümleri içermektedir. 

İngiltere’deki göller ülkemiz göllerinden çok farklıdır ve bundan dolayı, 

değerlendirme sonuçları temkinli kullanılmalıdır. İngilterede yer alan göllerin çoğu 

büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi olan rezervuar özelliğinde olduğu için dikkatli 

olunmalıdır. Bu nedenden dolayı interkalibre olan metriklerinin doğal göllere 

uygulanan ortak tipolojiler ve potansiyel referans alan bulunamayan yerlerde ise 

referans şart değerleri, sınıf sınır değerleri üye devlet değerleri alınabilir.  

Nehirlerde makrofit izlenmesine bakıldığında, interkalibrasyon çalışmaları ve 

yine proje çıktıları arasında Akdeniz coğrafik interkalibrasyon grubu yerüstü 

sularının ekolojik durumunu değerlendirmek amacıyla Avrupa’da 1970 lerden bu 
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yana bir dizi makrofitik indeks geliştirilmiştir. Bu indeksler farklı eko-bölgelerdeki 

su kalitesini izleme amaçlı olup aralarından ikisi Akdeniz nehirlerinde 

kullanılmaktadır: IBMR (Nehirler için biyolojik makrofit indeksi) ve RMI (Nehir 

makrofit indeksi). RMI yalnızca Slovenya’da kullanılmaktayken, IBMR İspanya, 

Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi Akdeniz ülkelerinde yaygındır; 

dolayısıyla, bu çalışmada ülkemize en yakın koşullarda olan IBMR indeksinin 

kullanılabilirliği düşünülmektedir. Türkiye’de nehirler için tipe özgü referans 

değerler mevcut bulunmamaktadır. Bunun göz önünde bulundurularak ülkemizin 

coğrafik yapısı, iklim koşulları bakımından yakın özellikler taşıyan ve kalibre olmuş 

metodların seçimi önem arz etmektedir. Bundan dolayı Akdeniz coğrafik 

interkalibrasyon grubuna dahil ülkemizle benzer özellik gösteren metrik önerilmiştir. 

Kıyı ve Geçiş sularında angiospermler(damarlı bitkiler) için önerilen metrik aynı 

olmakla birlikte bolluk komposizyon yanısıra Akdeniz'de en yaygın deniz çayırı 

türleri Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson ve Posidonia oceanica(Linnaeus)'dır. 

Angiospermler deniz seviyesinin altında yaşayan ve kıyı ekosisteminin anahtar 

bileşenlerini oluşturan, yaygın ve oldukça üretken, çayırlar oluşturarak deniz dibinde 

büyüyen, kara bitkileriyle akraba fotosentetik damarlı bitkilerdir. SÇD'nin şartlarını 

karşılamak için son yıllarda bu iki türe dayalı olarak birkaç indeks geliştirilmiştir. 

Doğu Akdeniz kıyı ortamı için tek bir tipin bulunduğuna karar verilmiştir. Yine de 

interkalibrasyon uygulamasının tamamlanmasından sonra deniz çayırı CymoSkew 

indeksi dâhil sınıflandırma indeksleri ile Akdeniz'de kullanılan referans şartlarının su 

kütlesi tipine bağlı olmadığını kanıtlamıştır. Bu nedenle deniz çayırı CymoSkew 

indeksi için herhangi bir tip-spesifik referans şart değeri bulunmamaktadır ancak 

Doğu Akdeniz'in kıyı ortamı için referans değerler herzaman aynı olup çok iyi 

ekolojik durum ile insan etkisinin en az olduğu çevreye karşılık gelmektedir. Bu 

nedenle 0,750'den büyük CymoSkew değerleri (yaprak çarpıklığının %25'ten az 

olduğu anlamına gelir) kıyı suyu kütlesi tipine bakılmaksızın insan kaynaklı 

bozulmanın en düşük düzeyde olduğu alanları (referans alanlar) temsil edebilir. Bu 

nedenden dolayı Akdeniz coğrafik interkalibrasyon metrikleri arasında bulunan 

CymoSkew indeksi tavsiye edilmektedir. 

Kıyı ve Geçiş suyunda makroalg Akdeniz'de uygulamak için kayalık kıyı ve 

tortul geçiş suları ve farklı nehir dibi makroalg indeksleri önerilmiştir ancak 
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bunlardan sadece biri her iki tipi dğerlendirmek için uygulanabilir. Temel makroalg 

metrikleri toplam tür sayısı (N) ve toplam örtüsü (CT) değerlendirmelerine 

dayanmaktadır. Buda Ekolojik Değerlendirme İndeksi(EEI) interkalibrasyon 

metrikleri arasında yer alan bir diğer metrik çeşididir. Ekolojik Değerlendirme 

İndeksi(EEI) EEI-c, kirlilik - ötrofikasyon gibi insan kaynaklı bozulmanın en iyi 

göstergelerini değerlendiren metrik metodudur. SÇD kapsamında Doğu Akdeniz'de 

kullanılan en yaygın makroalg indeksidir. Ana avantajları sonuçların doğruluğu, 

sualtı dalışı veya pahalı ekipman gerektirmeyen kolay örnekleme prosedürü kolayca 

yapılabilecek basit örnek analizini içermesi olarak sayılabilir. 2007 yılında Akdeniz 

Coğrafik İnterkalibrasyon Grubu (MEDGIG) tarafından interkalibrasyonu 

yapılmıştır. SÇD, her bir yerüstü suyu kütlesi tipi için tipe özgü referans şartlarının 

doğrulanmasını gerektirir. Bununla birlikte, interkalibrasyon uygulamasının 

tamamlanmasından sonra EEI-c makroalg indeks de dâhil olmak üzere, nehir bentik 

indekslerinde daima kayalık kıyılarda örnekleme yapıldığı ve Akdeniz'deki bunlara 

ait referans şartlarının su kütlesi tipine bağlı olmadığını kanıtlamıştır. Bu nedenle 

EEI-c indeksleri için herhangi bir tip-spesifik referans şart değeri bulunmamaktadır 

ancak Doğu Akdeniz'in kıyı ve geçiş ortamları için referans değerler daima RC 

değeri 10'a eşit olup çok iyi ekolojik durum ile el değmemiş çevreye karşılık 

gelmektedir. Bu referans şartlar kıyı ve geçiş sularında Cystoseiretum ve 

angiospermler topluluklarına karşılamaktadırlar. 
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Öneriler 

 

 Referans alanlar doğala en yakın özellikler taşır. Değerlendirme yapılabilmesi 

için her bir su kütlesini temsil eden potansiyel referans noktaları olması 

gerekmektedir. Ülkemizde 25 nehir havza sınırları ve havzada yer alan su 

kütlelerinin tipolojileri belirlenmiş olmasına rağmen referans alanlar 

belirlenmemiştir. Bu da yapılan çalışmalarda değerlendirmeyi eksik 

bırakmaktadır. Referans alanların en yakın zamanda belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 Ülkemizde su kütlesi tipolojilerinin belirlenmesinden sonra bu tipolojilere 

uygun referans alanların belirlenmesi gerekmektedir. Tipe özgü potansiyel 

referans alanların veya referans şartların bütün biyolojik kalite unsuru (bentik 

makroomurgasız, makrofit, fitoplankton, fitobentoz, balık) için belirlenmesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda her yerüstü suyu kütlesini (nehir, göl, kıyı 

suyu, geçiş suyu) temsil etmelidir. 

 Ülkemizin yüzölçümü ve topoğrafik yapısı nedeniyle diğer Avrupa ülkeleri 

arasında farklılık arz etmektedir. Bu da izleme çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır. Avrupa ülkelerine göre iklim ve coğrafik yapı farklılık 

göstermektedir. Ülkemiz Avrupaya göre biyoçeşitlilik açısından çok 

zengindir. Bu da tür listelerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. 

Kendi ülkemize has flora ve fauna listelerinin oluşturulması gerekmektedir. 

Ülkemizde tarihi veri az olduğundan veya hiç bulunmadığı durumlarda 

Paleolimnolojik araştırmalarla, temel çalışmalar desteklenmelidir. 

 Türkiye’ye özgü flora ve fauna listelerinin hazırlanmasından sonra, ekolojik 

durum belirlemek için flora ve fauna listeleri dikkate alınarak metriklerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Farklı ülkelerde su kalitesi indikatörü olarak 

kullanılan türler, Türkiye’de bulunmayabilir veya daha farklı sayılarda 

bulunabilir.  Bu metriklerin SÇD’ye uygun bütün kalite unsurları için ülkemiz 

sularında baskı-etkilere karşı gösterdiği yanıtlar kullanılarak geliştirilmelidir. 

Ülkemizde var olan tür listelerimizle baştan veya yeniden metrik geliştirmek 

yerine CİG’de yer alan bizim ülkemize benzer özellik gösteren AB üye 

devletlerin metrikleri ülkemiz koşullarına adapte edilebilir. 



 

128 
 

 Uygulanılacak metriklere ülke çapında örnekleme standartalarının 

belirlenmesi ve herkes tarafından aynı standardın kullanılması gerekmektedir. 

SÇD’nin bu konudaki standartları uygulanabilir. 

 En önemli sorunlardan biri de, yapılan çalışmaların ortak veri tabanında 

toplanması ve ulaşılabilir olmasıdır. Tarihi verilerin de işlenerek bunların 

gerektiğinde kullanılması çok önemlidir. Metrik çalışmalarında potansiyel 

referans olabilecek özellikte veriye ulaşılamadığında ilk başvurulacak kaynak 

tarihi verilerdir. Bu verilerin aynı zamanda tüm izleme çalışması yapan 

kurumlar tarafından ulaşılabilir olması gerekmektedir. 

 Ekolojik durum belirlemede biyolojik kalite unsurları için SÇD’ye uyumlu 

sınıflandırma sistemi geliştirilmelidir. Çok iyi/iyi, iyi/orta, orta/zayıf, 

zayıf/kötü sınıf sınır değerleri belirlenmelidir. Sınıf sınır değerleri 

belirlenirken zaman ve maliyeti etkin kullanmak açısından CİG’de yer alan 

üye devletlerin çalışmalarından yararlanabiliriz. 

 İzleme ağının oluşturulması, uygun metriklerin geliştirilmesi ve sınıf sınır 

değerlerinin belirlenmesinden sonra ekolojik durum belirlenmelidir. Ekolojik 

durumun SÇD’ye uygunluğu karşılaşıtırılmalıdır. Çok iyi/iyi durumda olan su 

kütleleri için bu ekolojik durumu korumaları, orta, zayıf, kötü durumda olan 

su kütleleri için ise iyi su durumu hedeflenmelidir. 

 Ülkemizin diğer Avrupa ülkelerine oranla daha büyük bir yüz ölçüme sahip 

olması nedeniyle ülkemizin tamamında izleme ağının oluşması ve 

uygulamaya geçirilmesi adına yeterli sayıda ve yetişmiş eleman ihtiyacı 

dikkate alınmalıdır. SÇD’ye uyumlu izleme programları konusunda daha 

fazla eğitim verilmelidir. 

 Rutin biyolojik izleme sisteminin ülkemiz tüm havzalarında düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu izleme kapsamında nehir ve göllerde 

makrofit izlemesi yapılmalıdır. Makrofit kalite unsuru diğer biyolojik kalite 

unsurlarına oranla maliyeti düşük, teşhisi kolay ve baskılara karşı iyi bir 

indikatör gösterge olduğundan izlemede mutlaka kullanılmalıdır. 

 Kıyı ve geçiş sularında iyi bir ekolojik durum göstergesi olan makroalg ve 

angiosperm kıyı ve geçiş suları rutin biyolojik izlemesinde kalite unsuru 

olarak kullanılmalıdır. Kıyı geçiş sularında makroalg/angiosperm en iyi 
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ekolojik göstergedir. Diğer kalite unsurlarını kıyı ve geçiş suyunda izlem 

enin değerlendirmede sağlıklı veri sunmamaktadır. Ancak 

makroalg/angiosperm vejetasyonunu izlemenin en iyi kalite göstergeleridir. 
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6. EKLER 

1. Üye Devletlerin nehirlerde makrofit değerlendirme Yöntemleri ve 

Kullandığı İndeksler 

Tablo 43: CİG – Coğrafik İnterkalibrasyon Grubuna Dâhil Olan Ülkeler 

CİG – Coğrafik 

İnterkalibrasyon 

Grubu 

Ülkeler Referans 

Nehirler 

Merkez Baltık CİG Avusturya, Belçika(Flanders), 

Belçika(Wallonia), Fransa, Almanya, 

İtalya, Polonya, Birleşik Krallık, 

Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, 

Hollanda, 

 

[130] 

 

Doğu Avrupa Avusturya, Bulgaristan, Slovenya, 

Macaristan, Slovakya 

[131] 

 

Akdeniz Kıbrıs, Fransa, Portekiz, Slovenya, 

Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya 

[32] 
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Tablo 44: Merkez Baltik Ulusal Metodların Makrofit İçin Ortak İnterkalibre 

Tip Özellikleri 

Ortak IC tipleri Tip Karekteristiği Üye Devlet IC ortak 

tipleri 

Kumlu ova dereleri(R-C1) Kısaltma:R-C1 

Havza alanı:10-100 km2 

Rakım:<200m 

Jeoloji:silisli 

Kanalyüzey:Kum 

Alkalinite:> 1 meq / l 

Belçika (Flanders), 

Danimarka, Estonya, 

Almanya, İtalya, 

Letonya, Litvanya, 

Hollanda, Polonya, 

Birleşik Krallık 

Silisli dağ dereleri(R-C3) Kısaltma: R-C3 

 Havza alanı: 10-100 km2 

 Rakım: 200-800 m 

 Jeoloji: silisli 

 Kanal yüzey: Kayalar, 

Arnavut kaldırımı ve çakıl 

 Alkalinite: <0.4 meq / l 

Avusturya, Belçika 

(Wallonia), Çek 

Cumhuriyeti, Fransa, 

Almanya, 

Lüksemburg, Polonya, 

İspanya, Birleşik 

Krallık 

Orta ölçekli ova akışları 

 (R-C4) 

Kısaltma: R-C4 

 Havza alanı: 100 - 1,000 km2 

 Rakım: <200 m 

 Jeoloji: karışık 

 Kanal yüzey: Çakıl ve kum 

 Alkalinite:> 2 meq / l 

Belçika (Vlaanderen), 

Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, 

Fransa, Almanya, 

İrlanda, İtalya, 

Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, 

Hollanda, Polonya, 

İspanya, Birleşik 

Krallık 
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Tablo 45: Merkez Baltik Ulusal Metodların Ortak İnterkalibre Tipleri 

Metod İsmi IC türleri / alt tipleri için 

uygun 

Nehirlerde Avusturya Endeksi makrofitler (AT) R-C3 

Flaman makrofit değerlendirme sistemi (BE-FL) R-C1, R-C4 

Nehirlerde Biyolojik makrofitler Endeksi (BE-

WL) 
R-C3 

Nehir Biyolojik makrofitler İndeksi (FR) R-C3, R-C4 

AB SÇD göre makrofitler & fitobentos Almanya 

değerlendirme sistemi (DE) 
R-C1, R-C3, R-C4 

Danimarkalı Akış Bitki İndeksi (DK) R-C1, R-C4 

Trofik Sıralaması Ortalama (IE) R-C4 

Nehir Biyolojik makrofitler İndeksi (IT) R-C1, R-C4 

Nehir Biyolojik makrofitler İndeksi (LU) R-C3, R-C4 

Doğal su türleri için SÇD-ölçümleri (NL) R-C1, R-C4 

Nehir makrofit İndeksi (PL) R-C1, R-C3, R-C4 

Makrofitlerin kullanan Nehirlerde Ekolojik 

Sınıflaması (UK) 
R-C1, R-C3, R-C4 

 

Tablo 46: 2012 Intercalibration Technical Report (Eastern Continental River 

GIG – Macrophytes)Ortak Tip Özellikleri 

Tip Ortak IC Tipi Ekobölgeler(İll

ies, 1967) 

Havza 

Alanı(km
2
) 

Rakım(m) Jeoloji

si 

kanal 

substrat 

R-E2 Ovalar: orta 

büyüklükte, ova 

11,12 100-1,000 ˂200 Karışı

m 

kum ve silt 

R-E3 Ovalar: büyük, ova 11,12 ˃1,000 ˂200 Karışı

m 

kum, silt 

ve çakıl 

R-E4 Ovalar: orta boy, 

orta irtifa 

11,12 100-1,000 200-500 Karışı

m 

kum ve 

çakıl 
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Tablo 47: 2012 Intercalibratıon Technical Report (Eastern Contınental River 

GIG – Macrophytes) Ortak Tip 

Metod İsmi IC türleri / alt tipleri için 

uygun 

Uyarı 

Avusturya nehirler için 

makrofit İndeksi(AT) 
R-E4 Hiçbirine yok 

Nehirler için biyolojik 

Makrofit İndeksi(IBMR-

SK) 

R-E2 and R-E3, R-E4 

Nehir Makrofit İndeks(SI) R-E2 and R-E3, R-E4 

Referans İndeks (BG) R-E2 and R-E3, R-E4 

Referans İndeks (HU) R-E2 and R-E3 

 

2. Üye Devletlerin göllerde makrofit değerlendirme Yöntemleri ve 

Kullandığı İndeksler 

Tablo 48: CİG – Coğrafik İnterkalibrasyon Grubuna Dâhil Olan Ülkeler 

CİG – Coğrafik 

İnterkalibrasyon 

Grubu 

Ülkeler Referans 

Göller 

Kuzey CİG Finlandiya, İrlanda, Norveç, İsveç, 

Birleşik Krallık 

[132] 

 

Merkez Baltık CİG Belçika,Danimarka, Estonya, Fransa, 

Almanya Polonya, , Macaristan, 

Litvanya, Letonya, Hollanda, Birleşik 

Krallık, 

[90] 

 

Alpin CİG Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, 

Slovenya [89] 

[89] 
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Tablo 49: Alpler Göl Makrofit ekolojik değerlendirme metotları [89] 

CİG – Coğrafik 

İnterkalibrasyon 

Grubu 

Ülkeler İndeksler Baskılar 

Göller 

Alpler 

 

 

Avusturya, 

[89] 

Göllerde Avusturya Makrofit 

İndeksi (AIM) 

Multimetrik sistem 

Alandaki makrofit bolluğu 

Vejetasyon sınırı (limiti) 

Vejetasyon zonu 

Trofik İndikasyon 

Tür komposizyonu 

Referans şartların hesaplanması 

 

Fransa  (IBML) Fransa için Göl 

Makrofit İndeksi 

Metrik 

Bolluk 

İndikatör taksa 

Komposizyon (trofik seviye 

türleri ve stenoecy coefficient) 

Almanya  (PHYLIB FOR LAKES) WFD 

Uygulanması için göllerde 

makrofitlerin & Fitobentoz 

Alman Değerlendirme sistemi 

Multimetrik  

Tür komposizyonu metriği 

Vejetasyon limit 

Ötrofikasyon hassas türler 

İtalya  (MacroIMMI) İtalyan göllerin 

ekolojik kalite 

değerlendirmesinde Makrofit 

indeksi 

Multimetrik sistem 

Vejetasyon sınırı (Z – cmax) 

Trofik skor (sk) 

Diğer 2 metrik-%frekansların 

batık türler ve spesifik türler 

limitlerinin indekse uygunluğu 

Slovenya  (SMILE) Slovenya için makrofit 

tabanlı - göl ekosistemleri dizini 

Multimetrik sistem (kulllanılan 

3 multimetrik sistem – Makrofit 

Indeks (MI) [67]; vejetasyon 

limiti ve charophyte limiti 
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Tablo 50: Makrofit değerlendirme metotlarının göl interkalibrasyonunun 

sonuçları [87] 

Bölge / Üye 

devlet 

Ulusal interkalibre 

sınıflandırma sistemleri 

Ortak göl 

interkalibra

syon tipleri 

Ekolojik Kalite 

Oranları 

Çok iyi 

/ İyi İyi / Orta 

Alpine CİG 

Avusturya 

Avusturya makrofit 

değerlendirme sistemi: 

Modül 1 

AL3, AL4  0,80   0,60  

Almanya 

Alman makrofit/fitobentos 

değerlendirme sistemi: 

Modül 1 

AL3  0,78   0,51  

Almanya 

Alman makrofit/fitobentos 

değerlendirme sistemi: 

Modül 1 + 2 

AL4  0,71   0,47  

Orta Baltık bölgesi 

Belçika 
Flaman(Flanders) makrofit 

değerlendirme sistemi 
CB1, CB2, CB3  0,80   0,60  

Almanya 

Alman makrofit 

değerlendirme sistemi: 

Referans indeksi 

CB1, CB2  0,75   0,50  

Estonya 
Estonya makrofit 

değerlendirme sistemi 
CB1, CB2, CB3  0,80   0,60  

Letonya 
Letonya makrofit 

değerlendirme sistemi 
CB1, CB2, CB3  0,80   0,60  
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Hollanda 

Hollanda makrofit 

değerlendirme sistemi: KRW 

– maatlat 

CB1, CB2  0,80   0,60  

İngiltere 

İngiltere makrofit 

değerlendirme sistemi: 

LEAFPACS 

CB1, CB2  0,80   0,60  

Kuzey bölge         

İrlanda Serbest Makrofit İndeksi Tüm tipler*  0,90   0,68  

   Tip 101  0,98   0,79  

İsveç Makrofit Gıda İndeksi (Ecke) Tip 102  0,98   0,88  

  Tip 201  0,94   0,83  

   Tip 202  0,96   0,83  

  Tip 101  0,94   0,61  

  Tip 102  0,96   0,65  

Norveç 
Makrofit Gıda İndeksi 

(Mjelde) 
Tip 201  0,91   0,72  

  Tip 202  0,90   0,77  

   Tip 301  0,92   0,69  

İngiltere 

İngiltere makrofit 

değerlendirme sistemi: 

LEAFPACS 

Tüm tipler  0,80   0,60  

*Tip 101 – düşük alkalilik, humik olmayan; Tip 102 – düşük alkalilik, humik; Tip 

201 – orta alkalilik, humik olmayan; Tip 202 – orta alkalilik, humik; Tip 301 – 

yüksek alkalilik, humik olmayan; Tip 302 – yüksek alkalilik, humik  
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3. Üye devletlerin kıyı – geçiş sularında değerlendirme yöntemleri ve 

kullandığı indeksler 

Tablo 51: CİG – Coğrafik İnterkalibrasyon Grubuna Dâhil Olan Ülkeler 

CİG – Coğrafik 

İnterkalibrasyon 

Grubu 

Su 

Kategorisi 

Ülkeler Referans 

Kuzey Doğu 

Atlantik 

Kıyı Suyu Belçika, Almanya, İspanya, 

Fransa, İrlanda, Norveç, 

Portekiz, Birleşik Krallık,  

[33] 

Kuzey Doğu 

Atlantik CİG 

Geçiş Suyu Almanya, Fransa, İsveç, 

Hollanda, Portekiz, Estonya, 

Birleşik Krallık 

[127] 

Baltık Denizi 

CİG 

Kıyı suyu Danimarka, Estonya, Polonya, 

Litvanya, Letonya, Finlandiya, 

Almanya, İsveç,  

[133] 

Akdeniz Geçiş Suyu Fransa, , Yunanistan, İtalya,  [31] 

Akdeniz CİG Kıyı Suyu 

 

Fransa, İtalya, İspanya, Kıbrıs, 

Malta, Croatia 

[30] 

 

 



 

138 
 

7. GÖL SUYUNDA UYGULANAN METRİK İÇİN TÜR LİSTESİ VE 

SKORLARI 

Tablo 52: Göl Makrofit Sınıflarının Listesi Ve Parametreler İçin Değerlerin 

Hesaplanmasıyla İlgili Bilgiler 
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8. KIYI – GEÇİŞ SUYUNDA UYGULANAN METRİK İÇİN TÜR LİSTESİ 

VE SKORLARI 

Tablo 53:Orfanidis vd [77]. çalışmasına dayalı olarak kıyı suları deniz bentik 

bitki örtüsünün ait olduğu ekolojik durum grupları ve cinsleri 
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Tablo 54:Geçiş suyu tür listesi ve değerleri (Orfanidis vd [77]. çalışmasına 

dayalı olarak geçiş suları deniz bentik bitki örtüsünün ait olduğu ekolojik 

durum grupları ve cinsleri) 
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